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El passat 20 de desembre de 2005, el Ple Municipal de l’Ajuntament
de Vilafranca va aprovar, per unanimitat, el Pla estratègic de promoció
juvenil: Vila Jove 2006-2010, fruit de la revisió estratègica de la
política municipal de joventut, i que s’ha dut a terme entre els actors
protagonistes: l’Ajuntament i els ciutadans i ciutadanes joves, a
partir d’un elevat grau de participació activa de la població jove de
Vilafranca.

Els antecedents
Fa més de deu anys, des de 1994, que a Vilafranca s’apliquen polítiques de joventut de forma organitzada mitjançant
el Pla Vila Jove: el document base elaborat en el seu moment amb la voluntat de ser un marc de referència per
definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut al municipi, atenent a la realitat de les persones joves d’aquell
moment. La situació de la joventut ha canviat substancialment durant la darrera dècada, de la mateixa manera
que la societat, en general,
ha viscut modificacions i transformacions pròpies de l’evolució i assentament de la democràcia al nostre país. És
en aquest marc d’evolució i canvi social de la joventut a partir del qual s’estableix el projecte Vila Jove 2006-2010.

Què és el projecte Vila Jove 2006-2010
És una eina de treball actualitzada als nous reptes socials, econòmics i culturals del segle XXI que ha de continuar
permetent el desenvolupament integral de les polítiques de joventut al municipi, atenent a la realitat i necessitats
de la ciutadania jove d’avui.
Tanmateix, el projecte Vila Jove 2006-2010 és el resultat d’un procés de revisió i actualització de les polítiques
de joventut a la vila en el què s’ha portat a terme un procés doble d’estudi de manera simultània. Per una banda
s’ha realitzat una anàlisi de la política municipal de joventut; i per l’altra un procés de consulta als i les joves –en
total hi ha participat un nombre aproximat de 1200 joves-  a través de diferents tècniques (jornada de participació,
entrevistes en profunditat, grups de discussió, enquestes als instituts, etc.), amb la finalitat d’aproximar-se a
l’opinió, visió singular i percepció de les necessitats dels joves i obtenir així una radiografia de l’aplicació i adequació
del Pla anterior des de l’òptica dels seus usuaris i usuàries.

La finalitat
La combinació entre l’experiència adquirida durant aquests últims anys i els treballs de recerca i de coneixement

Llum verda al projecte
Vila Jove 2006-2010
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de la realitat juvenil que han precedit el projecte Vila Jove,
principalment l’Informe Joventut i el procés de consulta a la
població jove, permeten constatar les transformacions de les
condicions de vida dels i les joves durant els darrers deu
anys. Així, i fruit de tot això, s’estableix com a missió central
del projecte Vila Jove la voluntat de promoure la població
jove com a protagonista de la seva pròpia vida, dotant-la de
recursos per tal que construeixi el seu projecte personal a la
mida dels seus interessos i prioritats, amb capacitat real per
escollir en llibertat entre les múltiples opcions que li ofereix
l’entorn immediat, dotant-la al mateix temps d’eines que
puguin usar directament en la recerca de solucions per als
seus problemes i mancances, especialment aquells que fan
referència a la seva autonomia real i a la capacitat d’expressar
obertament i sense obstacles remarcables la seva visió singular
del món i les seves respostes als grans reptes plantejats en
la vida social, cultural, econòmica i política de la comunitat
en què viuen.

Els continguts
Aquest nou pla estratègic de promoció juvenil, a part
d’incorporar els fonaments teòrics fruit de l’anàlisi de la
situació dels joves d’avui, desplega tot un seguit de continguts
pràctics en què s’ordenen totes les actuacions que la política
de joventut assumirà durant els propers cinc anys, incloent
aquelles que, donada la seva eficàcia, es porten a terme des
de fa temps.
El projecte Vila Jove 2006-2010 es desplega en tres grans
àmbits: autonomia, ciutadania i, experimentació i creativitat.
En cadascun d’aquests tres grans àmbits s’inclouen un total
de quinze programes sobre habitatge, ocupació, mobilitat,
educació, salut, informació juvenil, participació i
associacionisme, oci, creació, tecnologies de la informació...
La totalitat d’aquests programes es desenvolupen en un total
de seixanta-vuit actuacions concretes temporalitzades,
pressupostades i amb els seus indicadors específics
d’avaluació.
Alhora, i donada la seva capacitat d’adaptació, el projecte
Vila Jove 2006-2010 preveu la seva revisió i adaptació a mig
termini amb la finalitat de fer front als reptes que es plantegin
en el futur. Per tant, es tracta d’una eina flexible i amb
capacitat d’adaptació a la realitat canviant dels i les joves
de Vilafranca.

SOCIALISTA (PSC-ICV): Després de més de
deu anys aplicant polítiques de joventut de
forma organitzada mitjançant el Pla Vila Jove,
de nou el grup municipal Socialista (PSC-ICV)
ha impulsat des dels inicis d’aquesta
legislatura, a finals de 2003, un dels principals
reptes definits en aquest àmbit: la revisió i
actualització del pla d’actuació i organització
municipal en matèria de joventut, i adequar-
lo a la realitat canviant de la nostra societat.
Aquest procés s’ha realitzat amb l’àmplia
participació dels i de les joves (més de 1.200),
ajustant-se als criteris d’heterogeneïtat i
diversitat (d’edats, gustos culturals, de barri
d’origen...).

CiU: CiU aposta per polítiques específiques
per a la gent jove. Els problemes com espais
on reunir-se, i fer activitats, agreujats pel fet
de desaparèixer l’Etcètera al posar-hi l’escola
d’arts, i no preveure un espai alternatiu; o
també el problema de l’habitatge, un problema
que es veu agreujat per als joves, normalment
sense prou recursos per fer-hi front. Cal fer
una política decidida. Fer un pla és necessari,
però no s’ha de quedar només en un estudi.
Cal aplicar-lo.

ERC: Vilafranca necessita, de forma immediata,
l’impuls de polítiques de joventut serioses i
realistes. En aquest sentit, ERC està
convençuda que cal apostar fort per donar
resposta als neguits de la joventut
vilafranquina, tot facilitant-los els espais i les
eines necessàries i adequades i sensibilitzar
a la població en general de la necessitat
d’aquest tipus de polítiques.

PP: El Pla Vila Jove aprovat és un bon pla
integral que vol donar resposta a totes les
necessitats del joves de Vilafranca. El que
s’ha de veure és si en els pressupostos del
pròxims anys es destinaran els diners suficients
per portar-lo a terme . En cas contrari quedarà
en paper mullat, en una política de gestos i
petit aparador, que tindrà poca repercussió
per ajudar a resoldre les necessitats i els reptes
dels joves de la Vila.

CUP: Altre cop ens trobem amb un projecte
ambiciós sobre la taula (el nou Pla Vila Jove)
i creiem que és allà on es quedarà. La història
ens ho ha demostrat fa molt de temps que la
nostra vila no disposa d’un local de joventut,
i quan aquest existia no va omplir les seves
necessitats i inquietuds i, un cop aquests
s’organitzen amb els seus propis mitjans, no
són reconeguts i no es tenen en compte. Cal
destinar-hi recursos reals, posant un especial
èmfasi a les polítiques d’habitatge per a joves.
Aquest pla serà més que una promesa?
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El Pla d’Actuació Municipal del 2006 és el full de ruta del govern municipal. Descriu en forma de nous
projectes el pressupost de l’Ajuntament per al 2006. El reforçament de les polítiques de benestar social,
de via pública i de seguretat ciutadana es veuen incrementades respecte a l’any passat així com la potenciació
del Museu de Vilafranca i la construcció del nou auditori.

L’ampliació de voreres, el resfaltat dels carrers, l’arranjament de rotondes, les zones de joc infantils i els
controls de les activitats a la via pública mereixen enguany una especial atenció.

Un Pla d’Actuació Municipal que, fruit del debat intern de cada departament de l’Ajuntament i del consens
polític, planteja 172 accions factibles tècnicament i viables econòmicament.

Els criteris que regeixen les actuacions que figuren en el PAM 2006 són, com ho va ser en el cas del 2005,
la NOVETAT (només hi figuren accions que plantegen alguna novetat respecte d’exercicis anteriors), la
VIABILITAT TÈCNICA (accions que es desenvoluparan durant l’exercici 2006) i la VIABILITAT ECONÒMICA
(totes les accions es veuen reflectides en el pressupost municipal).

El PAM 2006 inclou, a més, la revisió de l’estat d’execució de totes i cadascuna de les mesures que
figuraven en el PAM del 2005, amb prop d’un 70% de totes les actuacions previstes finalitzades. El 30
% restant es van iniciar durant el 2005 i finalitzaran enguany.

El Pla d’Actuació Municipal preveu 172 actuacions

Seguretat Ciutadana
• Preparació de  les noves dependències 
policials, al costat de la caserna dels Mossos
d’Esquadra.
• Elaboració de la Carta de Serveis de la 
Policia Local.

Educació
• Posada en funcionament de l’Oficina 
d’Escolarització.
• Construcció d’una nova escola a la Girada.

Habitatge
• Finalització de la promoció de 19 habitatges
de lloguer per a gent gran al c/ Ferrers.
• Inici de la construcció de 48 habitatges 
de protecció oficial al sector Molí d’en Rovira
Sud.

Ocupació
• Escola Taller “Claus-3”.
• Taller d’ocupació “Vilafranca”.

Esports
• Reforma de la il·luminació, nou magatzem
i equipament esportiu per a la pista 
d’atletisme.
• Instal·lació de captadors solars per a la 
producció d’aigua calenta sanitària.
• Circuit de carrera.

Serveis Socials
• Canvi de seu dels Serveis Socials.
• Encàrrec del projecte d’ampliació de la Casa
Petita.
• Guia de serveis, entitats i recursos per a 
persones amb discapacitat.

Cultura
• Execució de la 1ª fase del nou Auditori.
• Aprovació i publicació del protocol de la Festa
Major.
• Instal·lació de graderies al Teatre Municipal 
Cal Bolet.

Política Lingüística
• Aprovació del reglament de Català.

Participació Ciutadana i Plans Transversals
• Quadern de debat ciutadà i Jornades de retorn
del procés de participació a l’entorn dels usos
de l’Eix de la Via.
• Execució del Programa de Recepció i Acollida
Municipal (PRAM).
• Seminari sobre la corresponsabilitat homes-
dones.
• Obres de millora i rehabilitació del futur 
equipament municipal juvenil de Cal Berger (1ª
fase).

Actuacions més destacades del PAM 2006



que s’executaran enguany a Vilafranca

• Punt d’informació adreçat a la gent gran.
Societat del Coneixement

• Projecte Programari Lliure Vilafranca.
Salut i Consum

• Programa d’Alimentació Saludable, Activitat Física
i Prevenció de l’Obesitat.

Urbanisme
• Millores a l’entorn del cobriment de la via.
• Aparcaments de la plaça de les Avantguardes (Molí
d’en Rovira) i de les Clotes.
• Urbanització del carrer de la Palma.
• Urbanització dels carrers Carme i Puigmoltó.
• Urbanització rotonda av. Vilanova.

Medi ambient
• Campanya de sensibilització de recollida de brossa
orgànica a grans generadors.
• Posta en marxa i manteniment d’un Biciberg 
(aparcament soterrani per a bicicletes) a l’estació 
d’autobusos.
• Itineraris guiats pels parcs i jardins municipals.

Via pública
• Ampliació de les àrees de jocs infantils de la Vila.
• Ampliació del recorregut de la línia 2 i creació de
la línia 3 del bus urbà.
• Protocol per a la neteja de les pintades a les façanes
de la Vila.
• Adequació de 1.800 m2 de voreres i reasfaltat 
d’11.870 m2 de via pública.

Economia
• Celebració de FIRAVI.
• Projecte Vinópolis (1ª fase).

Comerç i Turisme
• Rehabilitació del Mercat de la Carn.
• Implementació del POEC.

Comunicació
• Edició de llibres i publicacions.
• Campanya solidària: Investigació del càncer infantil.

Integració Europea, cooperació i solidaritat
• Jornades de formació per a la sensibilització dels
polítics locals en temes de solidaritat i cooperació.

Organització interna
• Ampliar i millorar els serveis d’atenció ciutadana.
• Base de dades territorial.
• Nova web corporativa municipal.
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L’Ajuntament de Vilafranca ha col·locat jocs infantils,
per un import de 10.935 euros a la plaça de Marià
Manent, al barri del Poble Nou. Amb aquesta instal·lació
la plaça compta amb un centre actiu composat per una
plataforma alta amb rampa, barra de bombers, escala
de gat i tobogan i una molla cavall, instal·lat sobre una
superfície amb terra de cautxú. La col·locació de jocs
infantils ha estat una petició del veïnat de la plaça i de
l’AV del Poble Nou.
La plaça de Marià Manent és un espai lliure de més de
2.700 m2 situat a l’interior de l’illa formada dels carrers
d’Amàlia Soler i del Camí Fariner i les avingudes de
Tarragona i del Vendrell. La urbanització de la plaça
inclou dos espais diferenciats. Una part més alçada,
que està enjardinada i una part baixa que té un
tractament més urbà.

La plaça de Marià Manent
compta amb jocs infantils

La Girada gaudirà l’any 2006 d’un servei farmacèutic
una vegada s’aprovi el trasllat de la Farmàcia Planas al
barri. El veïnat del barri vilafranquí va promoure una
mobilització popular en què sol˙licitava la instal˙lació
d’una farmàcia a la Girada. La demanda ha comptat
amb el suport de l’Ajuntament de Vilafranca, que ha
ajudat a  accelerar el procés i a buscar la millor solució
per poder donar la cobertura d’aquesta servei. Des de
l’Ajuntament s’han fet un seguit d’actuacions per tal
que la demanda arribés a bon port, facilitant informació
al Col˙legi de Farmacèutics i agilitant també els tràmits
per a la concessió de permisos a nivell municipal per
la nova farmàcia.
El 28 de desembre la Farmàcia Planas va sol˙licitar al
Col˙legi de Farmacèutics el trasllat de la farmàcia situada
a la Rambla de Sant Francesc, 22, a  un nou local situat
a la rambla de la Girada cantonada amb el carrer Josep
Tarradellas. Es tracta de la planta baixa de l’edifici amb
habitatges de lloguer de protecció oficial que l’Ajuntament
i la Fundació Família i Benestar Social estan construint
a la Girada. Al mateix edifici s’instal˙larà la nova seu de
l’Associació de Veïns del barri.

El barri de la Girada tindrà farmàcia
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L’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca ha
decidit tirar endavant un nou aparcament soterrat al
centre de la Vila, concretament a la rambla de Sant
Francesc. La intenció del govern municipal és que
aquest aparcament, amb més de 300 places, es comenci
a construir un cop finalitzada la remodelació de la
rambla de Nostra Senyora, unes obres que està previst
que s’iniciïn properament amb una durada prevista
d’uns 9 mesos. Amb aquestes previsions i tenint present
que la gestió de les zones blaves d’estacionament per
concessió finalitza en el darrer trimestre del 2006,
l’Ajuntament de Vilafranca està treballant en la preparació
del concurs per adjudicar la construcció de l’aparcament.

En la preparació del concurs es compta amb
l’assessorament d’experts externs amb experiència en
la gestió d’aparcaments i zones blaves.
Fent-se ressò de la demanda de més places
d’estacionament soterrat al centre de la Vila que es va
confirmar durant el procés de participació ciutadana en
el projecte de remodelació de la rambla de Nostra
Senyora, el govern municipal va encarregar a l’enginyeria
DOPEC, la mateixa que ha fet el projecte d’urbanització
de la rambla, un estudi de viabilitat per fer un aparcament
soterrat en aquesta via. De l’estudi se’n desprèn que
no era ni aconsellable ni viable fer un aparcament
soterrat a la rambla de Nostra Senyora perquè l’amplària
necessària per fer un aparcament important (uns 30
metres) faria que en alguns punts els murs de
l’aparcament s’haguessin de situar a un metre escàs de
les façanes i això podria causar problemes de seguretat
per als fonaments dels edificis més antics de la rambla,
a més de problemes greus d’accés a aquests edificis
durant l’execució de les obres. Aquestes dificultats
tècniques no superables sense assumir cert risc en la
construcció, també suposaria un increment important

del cost de les obres que suposaria un elevat cost per
plaça d’aparcament construïda. A més, la construcció
d’un aparcament soterrat en aquesta zona podria
col·lapsar de vehicle privat l’eix avinguda de Barcelona-
rambla de Nostra Senyora-avinguda de Tarragona, la via
més transitada de Vilafranca.
El mateix estudi de DOPEC assenyalava que la millor
opció per fer un aparcament soterrat era la rambla de
Sant Francesc, on els accessos serien millors i no
empitjorarien la mobilitat de la zona. Un aparcament
soterrat a la rambla de Sant Francesc permetria oferir
més places a un cost menor. L’equip de govern calcula
que el cost de l’aparcament soterrat podria superar la

xifra de 4 milions d’euros, als quals caldria sumar-hi
els costos de la urbanització de la coberta.
En base a aquests condicionants l’equip de govern va
decantar-se per fer l’aparcament de la rambla de Sant
Francesc, una decisió de la qual ja s’ha fet partícip tant
l’associació Centre Vila com l’Associació de Comerciants
de l’avinguda de Tarragona entre d’altres entitats de la
vila. L’equip de govern considera que amb aquest
aparcament més els nous aparcaments dissuassoris que
es faran properament a les entrades de Vilafranca, a les
Clotes (220 places) i al costat del centre sociosanitari
del Molí d’en Rovira (70 places), més les zones
d’aparcament que a mitjà termini hi haurà sobre el
cobriment de les vies o l’aparcament privat previst entre
el carrers d’Igualada i del Pati del Gall, Vilafranca tindrà
una ràtio suficient per assumir la demanda d’aparcament
a llarg termini.
Tenint en compte aquests projectes, Vilafranca obtindrà
un nombre de places d’aparcament al centre urbà
comparable a d’altres municipis semblants sense
penalitzar el model de mobilitat sostenible que recull
el pla de mobilitat i que l’equip de govern ha fet seu.

El centre de Vilafranca tindrà un gran aparcament
amb més de 300 places a la rambla de Sant Francesc
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El Pla d’Habitatge 2004-2007 de l’Ajuntament de
Vilafranca, que preveia la construcció de més de 400
habitatges de protecció oficial entre compra i lloguer,
es troba en un estat avançat d’execució.
Així, de les diverses actuacions i promocions públiques
d’habitatge que estaven previstes en el pla, gairebé
totes les del Centre Vila (37 habitatges de lloguer) estan
executades: c/ Muralla dels Vallets (3 habitatges), c/
Fruita (4 habitatges), pl. Lluís Via (8 habitatges) i c/
Galceran (3 habitatges). Aquest primer semestre de
2006 finalitzarà també la promoció de 19 habitatges
de lloguer per a gent gran amb serveis comuns al carrer
dels Ferrers.
Pel que fa a noves promocions d’habitatge tant de
lloguer com de compra en nous sectors urbans de la
Vila, aquest primer trimestre de 2006 es lliuraran les
claus de 24 habitatges de lloguer construïts per la
Fundació Família i Benestar Social al sector La Girada
I (rbla-Girada-c/ Josep Tarradellas).
En el sector La Girada 2, l’empresa pública de la
Generalitat INCASOL està construint dues promocions
d’habitatge públic de lloguer, al c/ Falcons de Vilafranca
(47 habitatges) i a la rambla de la Girada-c/ Castellers
de Vilafranca (30 habitatges) que es preveu que estiguin
llestes a principis de 2007. Durant aquest any 2006
es preveu fer els tràmits per fer l’adjudicació dels pisos
per tal que, un cop acabades les obres, es puguin ocupar
immediatament.
Pel que fa a habitatge de lloguer també està previst
que enguany es tiri endavant la promoció de 59
habitatges a la zona de l’antiga factoria de Cinzano, a
l’avinguda de Barcelona, i 81 habitatges més a la zona
de l’antiga Pinsos CIA tocant al c/ Igualada.
A principis de l’any vinent s’hauran posat en circulació

uns 130 pisos de lloguer a Vilafranca gràcies a les
promocions impulsades pel propi ajuntament, d’acord
amb l’INCASOL i amb entitats privades com la Fundació
Família i Benestar Social.
Quant a habitatge de compra, la cooperativa d’habitatge
del sindicat UGT fa dues promocions d’habitatges de
protecció oficial a la Girada 2, concretament en un
edifici situat al carrer Falcons de Vilafranca (34
habitatges), en un solar cedit per l’Ajuntament de
Vilafranca. Aquests habitatges, que ja han estat adjudicats
i sortejats a partir de la convocatòria que es va fer
pública l’any passat, estan destinats a joves de Vilafranca
menors de 35 anys i amb més de 5 anys
d’empadronament a la Vila. La mateixa cooperativa
d’UGT també està construint un altre edifici amb 32
pisos de protecció oficial al carrer Castellers de Vilafranca,
també a la Girada 2, en una finca cedida en aquest cas
per l’Institut Català del Sòl de la Generalitat.
Al mateix sector de La Girada 2, estan previstes diverses
promocions més d’habitatge de protecció oficial de
compra, a càrrec de cooperatives i de l’INCASOL, que
comptabilitzen un total de 120 habitatges més.
En el sector Molí d’en Rovira Sud, està a punt de
començar una promoció de 48 habitatges de compra
que impulsa l’Ajuntament, a través de la Societat
Municipal d’Habitatge, i la Societat Urbanística
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió (REGESA),
mitjançant una unió temporal d’empreses (UTE). Aquesta
promoció estarà llesta a principis de 2007.
Com es pot veure, l’Ajuntament de Vilafranca en la
mesura de les seves possibilitats està fent una tasca
important per posar en circulació habitatge a preus
assequibles adreçat a la gent de Vilafranca que té més
dificultats per accedir-hi.

El Pla d’Habitatge 2004-2007,
en avançat estat d’execució
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Vilafranca és una ciutat on val la pena de viure. Vilafranca és la capital d’una comarca que es caracteritza
pel valor del seu paissatge, per la seva cultura i per un elevat nivell de vida. En aquests moments
Catalunya està creixent en població i en noves infraestructures, i Vilafranca, com la resta del país, també
s’està transformant. Però aquesta transformació es fa a poc a poc, de manera que el Grup Municipal
Socialista (PSC-ICV) treballa perquè el creixement de Vilafranca sigui moderat i assumible. Treballem
per millorar la quantitat i la qualitat dels serveis que s’ofereixen als ciutadants i a les ciutadanes de
Vilafranca. Així, en aquests darrers anys s’han aconseguit un nou centre sociosanitari per a la gent gran;
un nou centre d’atenció primària que conjuntament amb l’ampliació de l’hospital serà una realitat ben
aviat; una nova llar d’infants, que ja funciona, i una nova escola a la Girada que funcionarà l’any 2007;
un nou edifici per als jutjats i un quart jutjat; es milloren espais urbans com la plaça dels Segadors o
la plaça Milà i Fontanals o es reforma la rambla de Nostra Senyora, entre moltes altres actuacions.

El Grup Municipal Socialista (PSC-ICV) escolta i està a prop de la gent, i per això coneix els problemes
que més preocupen. Un d’aquests problemes és el de l’habitatge, tant per a la gent jove com per a la
resta de la població. Els preus dels pisos s’han incrementat a tot Catalunya i, tot i que Vilafranca no és
una de les ciutats més cares, treballem per facilitar l’accés a un habitatge digne per a la gent jove i per
a tothom qui té problemes per accedir a l’habitatge. Per aquest motiu treballem, i hem dissenyat una
política d’habitatge que farà que al llarg de l’any 2007 s’hagin adjudicat uns 400 pisos de protecció
oficial a Vilafranca.

Per tirar endavant aquest creixement moderat i assumible, i per fer front al problema de l’encariment
de l’habitatge, busquem el diàleg amb tots els grups polítics, i la seva participació en la construcció
d’una Vilafranca millor i més justa. Això no ha estat possible en el cas de Convergència i Unió, a causa
de la crispació i del discurs ultraconservador del seu portaveu. Tan sols cal recordar que el portaveu de
CiU és l’únic portaveu que mai no ha votat a favor d’una política d’habitatge que facilita la construcció
de pisos de protecció oficial, és a dir, molt més barats. En aquest tema, tan sols cal recordar que ha
insultat el sentit comú dels vilafranquins i de les vilafranquines comparant Vilafranca amb Marbella o
Benidorm.

A diferència del “tot s’hi val per aconseguir un vot” que caracteritza el portaveu de CiU, el Grup Socialista
parlem amb la gent, als barris, al carrer, a les escoles, als mercats, i no fa populisme, tan sols explica
la feina que s’està fent, i demana l’opinió de la població sobre tots els projectes, facilitant la participació
ciutadana, de la gent dels barris, de les associacions i del conjunt de la població en aquells projectes
més importants, com el cobriment de la via. El Grup Municipal Socialista (PSC-ICV) no aprofita els
problemes de la població per guanyar vots, treballem per solucionar aquests problemes.

Davant de les mentides i la crispació que caracteritza el discurs del portaveu de Convergència i Unió,
el Grup Municipal Socialista (PSC-ICV) treballa, treballa i continua treballant per una Vilafranca més
justa, de tots i de totes, per a tots i per a totes. Tan sols sumant esforços farem de Vilafranca un mirall
per a la resta de ciutats de Catalunya.

Treballant i fent propostes...
Més feina i menys demagògia...
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El preu de l’habitatge: molt car

A Vilafranca el preu de l’habitatge ha pujat molt, sobretot en els darrers cinc anys. D’aquesta manera, ara
és més difícil trobar un habitatge a preus assequibles. El problema no és la manca d’obra nova, sinó
l’especulació que hi ha, sobretot en el sòl, és a dir, en el terreny que és urbanitzable i on després s’hi ha
de construir.

El govern socialista de Vilafranca va aprovar un pla general, el POUM, que fomenta l’especulació. La teoria
que a més terreny: més barat, no funciona. Una teoria defensada pels socialistes i que va ser recolzada per
ERC i el PP de Vilafranca. En principi, en un mercat d’oferta i demanda això seria així, si el mercat fos
tancat. És a dir, si només fos la gent de Vilafranca qui comprés aquest terreny, però és evident que, sobretot,
és gent de fora qui el compra. Normalment són de l’àmbit metropolità de Barcelona, amb un poder adquisitiu
superior al d’aquí, que paguen a preu d’allà. Això fa que el terreny canviï de mans fins i tot diverses vegades
amb el conseqüent increment de preu que, a més, afecta tot el municipi.

Els números són clars: segons diversos informes fets per institucions i societats privades, els preus han pujat
cada any, i molt per sobre del que puja el poder adquisitiu de les persones. Segons la Sociedad de Tasación,
en el seu informe de desembre, Vilafranca apareixia com la ciutat de tot Catalunya, i també de tot l’Estat,
on els preus havien pujat més durant l’any 2005. Al cap d’unes setmanes, curiosament després de converses
amb l’Ajuntament, l’empresa el rectifica i diu que el creixement no era tant, “només” un 15 %. Malgrat
això, els estudis d’aquesta societat indiquen que Vilafranca està entre les tres poblacions de Catalunya on
més han pujat els preus en el període 2002-2005, just des que es va iniciar el procés de revisió del Pla
general.

El govern socialista ens indica que hi ha un altre estudi, més realista, que ha fet la Generalitat, i que diu
que a Vilafranca els preus han crescut un 10 % durant el 2005, un percentatge inferior a d’altres poblacions.
Com que nosaltres volem contrastar els estudis, comprovem les dades que dóna la Generalitat, i veiem que
si el 2005 el creixement és del 10%, el 2004 va ser del 41 % (!!), el 2003 del 34 % (!!), i si agafem el
període 2002-2005, el creixement global és del 109 % (!!!). És a dir que si un habitatge l’any 2002 ens
costava a Vilafranca 20 milions de pessetes, l’any 2005 ens hauria costat 42 milions (!!). Un increment
de 22 milions en tres anys. A Vilafranca, un habitatge és més car que a poblacions com Igualada, Vic,
Manresa, Martorell o Reus, poblacions amb qui sempre ens hem comparat.

Solucions:
Des de l’Ajuntament es poden fer coses, que des de CiU hem proposat diverses vegades:

Un Pla d’actuació urbanística. Una manera de regular el creixement urbanístic de manera que Vilafranca
creixi a un ritme similar al creixement dels serveis, de manera que no sempre estiguin saturades sempre
les escoles, les llars d’infants, l’ambulatori, l’hospital, els jutjats, els equipaments esportius... Fins a
quatre vegades, des de l’oposició hem demanat aquest Pla, i fins a quatre vegades el govern socialista
ha defugit fer-lo. A més, un pla com aquest frenaria segurament l’especulació del sòl urbanitzable, on
encara s’hi ha de construir.
Fer habitatge protegit. Actualment a Vilafranca, un 20 % de l’habitatge nou ha de ser de protecció.
Això ni es compleix, ni sembla que s’hagi d’acabar complint, perquè surt molt més a compte fer habitatge
lliure. El govern socialista ens vol fer creure que a Vilafranca se’n fa molt d’habitatge protegit gràcies
a la política de l’Ajuntament, però els números indiquen que estem en la mitjana de Catalunya.
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I ja en fa dos...

En aquests darrers dos anys de govern ha quedat palès la capacitat activa del grup municipal d’ERC a
Vilafranca, impulsant millores que hom pot percebre. Els tres regidors republicans han aconseguit dirigir
els esforços del govern municipal cap a aquelles qüestions que més preocupaven a la ciutadania i que,
per un o altre motiu, no s’havien resolt.
El punt determinant de la capacitat de lideratge d’ERC ha estat, lògicament, la Coordinació del Govern.
La nostra experiència com a oposició constructiva al llarg de molts anys ens ha permès dur a la pràctica
moltes millores.
Així, des de la Regidoria de Cultura s’ha impulsat la rehabilitació del teatre municipal Cal Bolet, s’ha
endegat el projecte de construcció del nou Auditori, s’ha afrontat amb empenta el projecte del nou Museu
i hem iniciat, definitivament, el Protocol de la Festa Major, llargament reivindicat, entre moltes altres
qüestions.
Hem creat i desenvolupat la Regidoria de Política Lingüística, una altra reivindicació d’ERC a Vilafranca.
L’activitat d’aquesta regidoria ha posat en evidència les mancances que havíem anat denunciant en
etapes anteriors des de l’oposició. Malgrat ésser conscients de les moltes i variades dificultats que
envolten la normalitat lingüística que volem, el treball constant i segur d’aquesta regidoria ha contribuït
a millorar la situació del català a Vilafranca, sobretot en aquells aspectes que depenen de l’Ajuntament.
Aquest nou punt de vista ha estat, sense dubte, una de les millors aportacions d’ERC al Govern de la
vila, tant des de la dignitat nacional com des d’una perspectiva netament republicana. Al llarg de 2005
vàrem dur a terme diverses campanyes de sensibilització que tenien per objectiu iniciar un procés de
normalització, amb cara i ulls, com és el cas de la campanya Preu X Preu en català als comerços
vilafranquins. Valorem com a molt positiu i imprescindible també l’establiment de converses amb entitats
implicades directament en la defensa de la nostra  llengua, com ara la CAL i Òmnium Cultural.
Pel que fa a la Regidoria d’Esports, hem pogut finalitzar tot un seguit d’actuacions que semblaven
aturades, com ara la cobertura del pavelló d’hoquei o l’adequació de la nova pista d’atletisme. Fidels a
la nostra concepció d’un país respectuós amb l’entorn, hem propiciat la realització de l’auditoria
mediambiental i un estudi lumínic de les instal·lacions esportives, mesures imprescindibles per a poder
efectuar aquelles correccions més necessàries per a minimitzar els efectes nocius de l’activitat humana
per al medi ambient. Han estat moltes les fites assolides per aquesta Regidoria  responent, en gran
mesura, a les diverses demandes de la ciutadania.
També cal destacar la millora evident realitzada des de la Regidoria de Serveis Socials, mitjançant la
consolidació i el reforç del personal d’aquest departament. Aquest fet ens ha permès incrementar
sensiblement l’eficàcia en la gestió dels recursos i la rapidesa en la resposta a la demanda de la ciutadania.
En aquest sentit, hem estat capaços d’endegar un Programa de Rehabilitació Social d’Habitatges, un
Programa d’atenció a persones amb discapacitats i hem procedit a accelerar la supressió de barreres
arquitectòniques, de comunicació i de mobilitat. S’han ampliat les places d’hospital de dia i finalment,
s’ha posat en funcionament el Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, amb la corresponent ampliació de
places de residència per a la gent gran.
Tenim molta feina per endavant, però estem convençuts que Vilafranca esdevindrà, aviat, amb l’esforç
de tothom, una vila més amable i millor per a viure-hi.
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LA PUJADA DELS PREUS DE L’HABITATGE NO TÉ COM A CAUSA EL POUM. En el Ple celebrat el dia
17 de gener del 2006, amb motiu d’una moció  presentada per CIU, hi va haver un debat sobre el preu
de l’habitatge, i especialment sobre si la pujada de preus que pateix en aquests últims anys és a causa
de l’aprovació de l’últim POUM. Des del PP pensem que el preu de l’habitatge ha augmentat no pel
POUM sinó per la proximitat de la nostra Vila amb Barcelona, 50 minuts de viatge per carretera o en
tren. Aquest fet determina que entrem en el mercat immobiliari de Barcelona.

En l’últim POUM es preveia un creixement moderat del sòl urbanitzable envers el Pla General anterior.
Hem de pensar que el sòl urbanitzable de la Girada i el de Melió ja estava previst en l’anterior Pla General
i els Plans Parcials sobre aquests sectors també. Únicament es preveia un increment del sòl urbanitzable
en el sector de l’Espirall, on es podia construir una vegada s’hagués esgotat el sòl en els sectors abans
esmentats. Es preveia que creixerien els preus de l’habitatge, però es pensava que, oferint més sòl,
l’increment seria més suau. A més, en l’execució dels Plans Parcials anteriorment aprovats de la Girada
i de Melió, es disposava de terrenys de cessió obligatòria que es podien destinar a habitatges de protecció
oficial, a més del 20% del sòl en mans de particulars previst en el nou POUM. Per les raons abans
esmentades, el PP va votar en el seu moment a favor del POUM, pensant  que era el millor que es podia
fer per evitar en la mesura del possible que ciutadans de Vilafranca que volguessin continuar vivint a la
nostra Vila haguessin de marxar per no poder accedir a un habitatge.

No compartim el raonament  de CIU segons el qual una política restrictiva en l’oferiment de sòl urbanitzable
hagués pogut evitar la pujada de preus. Un exemple el tenim  a Sant Sadurní d’Anoia, que aplica aquesta
política, i el preu del habitatge és de 4.800 euros m2, mentre que a la nostra Vila és molt més baix
(4.500 euros al Poble Nou, 3.700 a la Girada, 3.500 al centre, 3.000 a Sant Julià, 2.900 a les Clotes
i al Molí d’en Rovira, i 2.700 a la Barceloneta i a l’Espirall (revista “El Cargol” núm. 347 de 26 de
gener).

L’AUGMENT D’IMPOSTOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓ AFAVOREIX LA PUJADA DEL PREU DE L’HABITATGE.
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va augmentar l’any 2004 el tipus de gravamen en l’Impost de
Construccions del 3,4 al 4% i va establir una nova Taxa de Llicències i Serveis Urbanístics que comporta
abonar un 1% del cost del projecte de construcció d’un nou habitatge. Aquests augments representaven
de 1.800 a 2.880 euros per habitatge, increment que de ben segur els promotors va repercutir en les
seves promocions, potser amb escreix per assegurar-se  que no hi perdien. Des de l’Equip de Govern,
la CUP i CIU, defensen que aquesta repercussió no es produeix.

A més, aquest augment en la pressió fiscal era innecessària perquè durant l’any 2004 es va recaptar
de més 1.042.000 euros, i la meitat en l’Impost de Construccions. En l’any 2005 s’ha recaptat de més
705.000 euros en l’Impost de Construccions i 256.000 en l’Impost de Plusvàlua. Mitjançant la Taxa
de Llicències i Serveis Urbanístics es preveia  recaptar  450.750 euros. És a dir, que es podria suprimir
aquesta taxa, ja que amb l’excés de recaptació de l’Impost de Construccions es cobreix de forma suficient
la seva previsió d’ingressos.

El preu de l’habitatge
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A Vilafranca l’habitatge no és un dret, és un privilegi

Fa pocs dies va sortir a la llum pública un estudi de la Societat de Taxació on es deia que el preu de
l’habitatge a Vilafranca era el que proporcionalment, havia pujat més en tot l’Estat Espanyol, un 25,4%.
Més tard aquesta xifra es va modificar fins a rebaixar-se al 14,9%. No volem entrar en quina és la correcta,
però si amb les causes que provoquen aquest increment, que segueix sent escandalós.

Actualment hi ha una gran pressió immobiliària que afecta a tot el país. Creiem que des de l’Ajuntament
es fa molt poc per evitar-la, ans al contrari, es donen facilitats perquè el preu de l’habitatge segueixi
pujant sense sentit. Amb l’aprovació del Pla General, el govern vilafranquí (PSC-ERC-ICV) ha ofertat una
gran quantitat de sòl urbanitzable sense fer res per controlar i temporalitzar el desenvolupament d’aquest
sòl, confiant en aquell tòpic de que com més sòl hi hagi, més s’abaixaran els preus, un tòpic que com
podem comprovar és totalment fals. El preu de l’habitatge s’ha duplicat, triplicat...

Des de la CUP ens vam oposar al Pla General, creiem que només serveix per augmentar irracionalment
la població de la nostra vila, malgastar sòl, potenciar l’especulació, augmentar l’habitatge desocupat i
pujar el preu de l’habitatge. Vam impulsar una moció per frenar aquest creixement, a través del PAUM
(Pla d’Acció Urbanística Municipal). Aquest pla permetia controlar el creixement, temporalitzar-lo d’una
manera racional, amb una agenda d’actuacions per evitar actuacions abusivament especulatives, permetent
un creixement de la població en paral·lel al creixement dels serveis bàsics d’aquesta població. El Sr.
Regidor d’Urbanisme va afirmar en aquell moment que el PAUM ja s’estava realitzant i que són ells qui
decidirien com i quan el presenten. Mentrestant, però, el Pla General ha seguit desenvolupant-se a ritme
desenfrenat i del PAUM ... res de res. Hem arribat a presentar dues vegades aquesta moció, però
curiosament si la primera vegada ens van dir que l’estaven realitzant, la segona es veu que ja no calia i
que no el faran.

Això si, el govern no para d’anunciar la gran quantitat de pisos protegits que es fan a la vila, però el que
no ens expliquen, és que la creació d’aquests pisos és una conseqüència del gran creixement urbanístic
de la vila, ja que, la llei els obliga a que un 20% dels nous pisos construïts siguin de protecció. Cal dir
que no arribem al 20% i que encara que hi arribéssim, les necessitats socials requeririen doblar o triplicar
aquest percentatge de pisos protegits. Només cal veure la llista d’espera de les persones de totes les
edats que sol·liciten un pis d’aquestes característiques.

Si volem frenar el preu de l’habitatge, ens cal construir un alt nombre de pisos protegits per crear una
competència real a la promoció privada. Però sobretot cal activar un control del creixement que permeti
desenvolupar la vila urbanísticament de manera racional, que eviti l’especulació i que no esgoti el nostre
sòl, ja que el problema que tenim ara, es multiplicarà d’aquí pocs anys, quan es vulgui créixer encara
més i no hi hagi sòl per fer-ho. Volem evitar el que ha passat a l’àrea metropolitana, que ha provocat
l’emigració de molta gent per tal d’adquirir un dret bàsic de tota persona: un habitatge digne que no
hipotequi la vida. Aquí ja no ho trobaran. Vilafranca avança en línia contrària al sentit comú, en línia
contrària a la cobertura de les necessitats socials i culturals dels vilafranquins/es i en línia contrària a
la sostenibilitat.
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Adjudicació de la concessió de la neteja viària. Es va
adjudicar el contracte administratiu, per concessió
administrativa, del servei públic municipal de neteja de la
via pública de Vilafranca a URBASER, SA pel preu total
anual de 872.834,47 euros. La durada del contracte serà
de quatre anys, amb possibilitat de diferents pròrrogues
anuals amb un total màxim (inclòs el període inicial) de vuit
anys.
Aprovat  amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV), d’ERC, de CIU i del PP i l’abstenció del grup de la
CUP.

Pla especial d’infrastructures del ferrocarril. Es va aprovar
definitivament el Pla especial d’infrastructures del ferrocarril
de Vilafranca del Penedès amb la finalitat de definir les
característiques i mesures necessàries per tal de garantir la
integració urbana de la infrastructura ferroviària, al seu pas
pel centre de la Vila, afavorint la connectivitat dels barris,
potenciant la centralitat de la zona amb cobertura, minimitzant
l’impacte del traçat en les zones on la cobertura no sigui
possible i redefinint les vores urbanes que el delimiten, a
més d’establir els carrers que poden travessar el traçat
soterrat, i determinar les rasants finals en funció del projecte
ferroviari, el sistema d’intercanvi modal de transport i els
serveis vinculats.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV), d’ERC i del PP i les abstencions dels grups de CiU i
de la CUP.

Pla especial viari. Es va aprovar definitivament el Pla especial
viari dels Polígons d’actuació urbanística núms. 5a, 5b i 6,
(PAU-5a c/ Manuel Barba i Roca, PAU-5b terciari avinguda
de Barcelona i PAU-6 antiga Cinzano), amb la finalitat
d’establir les rasants i continuïtats dels carrers d’acord amb
el projecte ferroviari.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV), d’ERC, del PP i de la CUP i les 5 abstencions del grup
de CiU.

Modificació del POUM-Pous d’en Rosell. Es va aprovar
inicialment una modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal, que afecta fonamentalment l’àmbit
del PAU núm. 2, denominat Pous d’en Rosell, al costat de
la carretera de Sant Martí Sarroca.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV), de CIU, d’ERC i del PP i l’abstenció del grup de la
CUP.

Pla estratègic de joventut. Aprovar el Pla estratègic de
promoció juvenil a Vilafranca 2006-2010, el qual tindrà la
consideració formal de pla local de joventut, amb la finalitat
d’impulsar des del municipi polítiques integrals de joventut.

Aprovat per unanimitat.

Conveni sobre llars d’infants.
Es va acordar adherir-se a l’Acord Marc de col·laboració
signat entre el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i les entitat municipalistes, per al finançament
de la creació de places públiques de llars d’infants i per al
seu sosteniment.
Aprovat per unanimitat.

Cessió de terrenys per a centres educatius. Es va acordar
modificar l’acord de cessió de terrenys a la Generalitat per
al nou Institut d’Ensenyament Secundari al barri de la Girada
fent una nova delimitació.
Aprovat per unanimitat.

Ordenances fiscals 2006. Es van aprovar definitivament les
ordenances fiscals del 2006.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV), d’ERC i de CiU, el vot en contra del PP i l’abstenció
de la CUP.

Modificació del pressupost de 2005. Es va aprovar una
modificació del pressupost de 2005 consistents en aplicar
despeses per endarreriments procedents de la valoració de
llocs de treball, aplicació del conveni col·lectiu i ajustaments
d’algunes partides, com per exemple les tasques de trasllat
del Museu.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV), d’ERC i del PP i les abstencions dels grups de CiU i
de la CUP.

Pressupostos municipals per a 2006. Es van aprovar els
Pressupost Generals de la Corporació Municipal per a l’any
2.006, integrat pel del propi ajuntament més les societats
i patronats municipals amb un total de 42.752.246 euros.
El pressupost de l’entitat creix respecte del de 2005 en un
13%, i les inversions s’incrementen un 7%.
Per l’equip de govern el regidor d’Hisenda Francisco Romero
va afirmar que en els pressupostos es feia una aposta clara
pel benestar social (atenció a la gent gran dependent, ajuts
familiars, habitatge, ajuts a entitats que treballen en el camp
social, increment del personal dedicat a l’atenció, nou centre
educatiu fora del pressupost, etc.). També es posa èmfasi
en la seguretat ciutadana, mitjançant la creació de set noves
places a la Policia Local, i en la millora de la via pública
(millora notable de la neteja, recollida selectiva de residus,
inspecció, reasfaltat de carrers, adequació del carrer de la
Palma, ampliació del servei de microbús, etc.).
Per part de la CUP es van presentar un total de 30 esmenes
que comprenien diverses partides del pressupost i àmbits
de la gestió municipal com educació, habitatge, serveis

20 /desembre / 2005
Acords del Ple municipal ordinari
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Modificació puntual del POUM. Es va aprovar inicialment una
modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal
que fa referència a la correcció d’errades gràfiques i
disfuncions en alguns plànols i a la modificació de determinats
articles.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-

ICV), d’ERC i del PP, els vots en contra de CiU i l’abstenció
de la CUP.

Modificació puntual del POUM sobre equipaments genèrics.
Es va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanística municipal, que afecta alguns dels

17 /gener / 2006
Acords del Ple municipal ordinari

socials o medi ambient, les quals van ser rebutjades amb el
vot a favor de la CUP, els vots en contra dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV) i d’ERC i les abstencions dels grups de CiU i del
PP.
Quant a la proposta de pressupost, Otger Amatller (CUP) va
dir que en moltes matèries no es treballava com caldria; a
més, eren necessàries més polítiques transversals i fer un
esforç per avançar poc a poc en l’elaboració d’uns pressupostos
amb una veritable participació ciutadana.
Josep Ramon (PP) va anunciar la seva abstenció en la votació
ja que l’equip de govern va presentar un document
pressupostari que tenia algunes coincidències amb les
prioritats del PP (augment de places en la policia local i
policia comunitària, tot i que amb un volum inferior al pretès
pel PP, ampliació del servei de microbús, pla d’asfaltat,
auditori, inversions i funcionament del Museu, etc.).
Ramon Xena (ERC) va fer referència especial al caràcter
social dels pressupostos (atenció a les persones, a la gent
gran, atenció primària, xecs servei, etc.), a l’increment de
la dotació policial per garantir la seguretat, a l’increment
substancial en matèria de via pública i a l’avenç en dotacions
culturals (ambulatori, museu, etc.).
Aureli Ruíz (CiU) va anunciar que CiU votaria contra el
pressupost, perquè no s’havien tingut en compte les seves
propostes i va afirmar que l’Ajuntament incrementarà els
ingressos propis fixos i no aleatoris en un 17%
aproximadament gràcies a les noves Ordenances, al creixement
de la població, etc., i en canvi el nivell de serveis que es
prestaran no està a l’alçada.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV) i d’ERC, els vots en contra dels grups de CiU i de la
CUP i l’abstenció del grup del PP.

Operació de crèdit per inversions. Es va acordar sol·licitar
una operació de crèdit per import de 1.321.594,81 per
finançar les inversions del pressupost de 2006.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre un aparcament de la rambla Nostra Senyora. El
grup de CiU va presentar una moció en la qual demanava
que l’Ajuntament promogués la construcció d’un aparcament
a la rambla de Nostra Senyora, de 30 metres d’amplada i
dues plantes, aprofitant les obres de remodelació d’aquest
espai.
En nom de CiU, Pere Regull va afirmar que l’estudi encarregat

a l’empresa DOPEC, concloïa que l’aparcament al centre de
Vilafranca està, en proporció amb els habitants, molt per
sota de municipis com Vilanova i Granollers, i que eren
necessàries almenys 380 noves places i va reclamar que
s’aprofités’la reurbanització de la rambla de Nostra Senyora
per fer-hi un aparcament soterrat, tal com es desprèn de la
major part de les opinions expressades en el procés de
participació ciutadana.
Otger Amatller (CUP) es va mostrar contrari a la moció,
perquè suposaria col·lapsar encara més el centre.
Josep Ramon (PP) afirmà que donaria suport  a la moció si
aquesta demanava que DOPEC ampliés l’estudi: viabilitat,
valoracions econòmiques, problemes tècnics a una i l’altra
rambla, capacitat, finançament amb zones blaves, etc.
Ramon Xena (ERC) va recordar que el govern municipal ja
havia manifestat que són necessàries places d’aparcament
al centre, i que s’aposta per la rambla de Sant Francesc, per
la qual cosa votaria en contra de la moció.
Pel grup SOCIALISTA (PSC-ICV) Francisco Romero va
assenyalar que s’havia de descartar l’opció de la rambla
Nostra Senyora, perquè presentava dificultats tècniques i
suposaria un cost més elevat, i el de la rambla de Sant
Francesc amb 300 places era suficient. Romero va explicar
que la demanda no justifica la generació de 750 noves places
ocupant les dues rambles, i a més cal tenir present que per
a una bona mobilitat cal disposar també d’aparcaments
perifèrics i de transport públic.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups de CiU i del PP
i els vots en contra dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV), d’ERC
i de la CUP.

Moció sobre possibles tortures. El grup de la CUP va
presentar una moció per tal de manifestar el suport als tres
joves de Torà detinguts l’abril de 2003 i el rebuig a les
presumptes tortures que haurien sofert, les quals s’estan
investigant.
Aprovat amb els vots a favor dels grups de la CUP, SOCIALISTA
(PSC-ICV), de CiU i d’ERC i el vot en contra del PP.

Moció sobre la situació d’una empresa. Es va aprovar una
moció de la CUP expressant la preocupació per la situació
de conflicte que s’està vivint a l’empresa Grammer Automotive
per un canvi substancial de sistema de treball que repercutirà
en una retallada salarial i per tant en una precarietat laboral.
Aprovada per unanimitat.
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sols qualificats d’equipaments que es destinen a centres
públics i a dotacions destinades a usos públics o col·lectius.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV), d’ERC, del PP i de la CUP i els vots en contra del grup
de CiU.

Cessió de terrenys a la fundació Mas Albornà. Es va aprovar
inicialment la cessió gratuïta d’una finca del sector La Girada
2, de 8.163 m2 aproximadament, a la Fundació Privada
Mas Albornà, per tal que  hi construeixi i posi en marxa a
càrrec seu unes instal·lacions destinades a la integració
laboral i social de col·lectius amb dificultats d’inserció
(especialment persones amb discapacitats psíquiques i
malalties mentals), en forma de centre ocupacional.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV), d’ERC, del PP i de la CUP i els vots en contra del grup
de CiU.

Delegació de Projectes i Obres. Es va donar compte d’un
decret de l’alcaldia de 20 de desembre de 2005, pel qual
es nomenava Francisco Romero regidor Delegat de Projectes
i Obres, dins de l’Àrea d’Acció Territorial, en substitució de
Joan Pareta, el qual continuarà coordinant l’àrea esmentada.

Moció sobre elaboració d’un PAUM. El grup de CiU va
presentar una moció en la qual instava que es complís l’acord
pres el novembre del 2003 i que s’iniciés l’elaboració d’un
Pla d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) per tal de
periodificar el creixement urbanístic de la Vila.
Segons el portaveu de CiU Pere Regull, la realitat és que
s’està creixent molt i que els serveis no estan a l’alçada.
Regull va acusar el govern municipal d’haver pressionat la
Sociedad de Tasación perquè canviés les dades referent a
l’increment del preu de l’habitatge nou a Vilafranca l’any
2005 que assenyalaven un increment del 25% i que, per
un error de càlcul, la mateixa entitat va rebaixar fins al
14,9%. Pel regidor de CiU, Vilafranca supera els preus de
Manresa, Igualada, Valls, Vic, etc., de forma que s’apropa
cada vegada més a l’Àrea Metropolitana pel que fa a preus
i a deficiències i col·lapses dels serveis públics.
Otger Amatller (CUP) va dir que, malgrat que l’equip de
govern s’havia compromès a elaborar un PAUM, la realitat
és que no s’havia fet res ni els grups municipals havien estat
cridats per a parlar de l’assumpte. Va dir que la CUP aposta
per la política d’habitatge social i que, malgrat que des de
l’Ajuntament s’estan fent coses, calia prestar més atenció
a una veritable política d’habitatge social. Per Amatller, cal
planificar i temporalitzar l’execució del POUM des del diàleg.
Josep Ramon (PP) va recorda que el PP va donar suport al
POUM, pensant també que amb més sòl l’increment dels
preus dels pisos seria menor. La realitat és que estem a prop
geogràficament de Barcelona i que això influeix en els preus,
i que si el sòl disponible fos menor potser l’increment de
preus encara seria superior. Ramon va afirmar que apostava
per fer més polítiques d’habitatge social i que el PAUM no
era una fórmula màgica per reduir el creixement, i el que
segurament convenia és actualitzar l’agenda del POUM.
Francisco Romero, en nom dels grups de l’equip de govern,
va negar que s’hagués pressionat la Sociedad de Tasación
i que, després de veure les dades publicades a la premsa,
tan sols s’hi va adreçar per saber quina mostra s’havia emprat
i com s’havia fet l’estudi, i posteriorment el van trucar per
afirmar que s’havia detectat una errada que es corregiria
immediatament. El regidor d’Urbanisme, Josep Colomé va
afirmar que la nova llei d’urbanisme relativitza el rol dels
PAUM i que l’agenda del POUM s’hauria d’actualitzar, i que
es procuraria fer-ho. Colomé va aportar dades que confirmaven

que Vilafranca havia crescut en els darrers anys per sota
d’altres municipis de la comarca i de la mitjana comarcal i
per sota també de les comarques del Garraf i del Baix
Penedès). Quant a nous habitatges, Vilafranca no apareix
entre les vint poblacions catalanes amb més creixement i,
respecte als preus dels pisos, les dades de la Generalitat
acrediten que l’any 2004 es van incrementar un 10%,
percentatge inferior a la mitjana catalana.
Ramon Xena (ERC) va dir que d’acord amb la llei properament
haurien de causar baixa en el padró entre 600 i 800 persones
(estrangers sense permís permanent de residència que no
han renovat la seva inscripció en el padró d’habitants), que
els preus de l’habitatge augmenten a tot Catalunya, i Vilafranca
no és capdavantera d’aquest fenomen, però tampoc aliena
al mateix. Per Xena, l’Ajuntament fa política d’habitatge
assequible i n’ha de fer més en el futur.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups de CiU i de la
CUP, els vots en contra dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i
d’ERC, i l’abstenció del grup del PP.

Moció sobre la recollida selectiva de residus. Es va aprovar
una moció de CiU en què es demanava que s’establissin els
mecanismes necessaris per tal que la recollida selectiva de
residus (paper, vidre, envasos...) s’efectuï en hores de menor
circulació de vehicles per tal de no interferir el trànsit
excessivament.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre la consulta ciutadana sobre els usos del
cobriment de la via. Es va aprovar una moció de la CUP en
la qual demanava que els resultats de la consulta ciutadana
sobre els usos del cobriment de la via es retornin en forma
de sessió informativa a tots aquells ciutadans que han
participat, que els resultats del buidatge del quadern s’exposin
públicament i que les propostes dels ciutadans siguin realment
vinculants. A proposta de l’equip de govern (PSC-ICV i ERC)
es va introduir l’esmena que les propostes serien vinculants,
sempre que es consideri tècnicament i econòmicament viable.
També es va introduir una esmena de CiU en el sentit que,
abans del buidatge de les respostes, qualsevol grup municipal
pugui consultar-les.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre el patrimoni de la Festa Major. El grup de la CUP
va presentar una moció en la qual proposava un seguit de
mesures respecte al patrimoni de la Festa Major (creació
d’un inventari, garantir les condicions òptimes de conservació,
restauració, elaboració d’estudis i promoure la donació
d’elements històrics per part de particulars. La moció va ser
rebutjada per l’equip de govern perquè a parer seu, totes
aquestes actuacions ja s’estan fent.
Rebutjada amb els vots a favorndels grups de la CUP, del
PP i de CiU, i els vots en contra dels grups SOCIALISTAn(PSC-
ICV) i d’ERC.

Moció sobre el dret a l’autodeterminació. El grup de la CUP
va presentar una moció en què proposava donar suport a la
Campanya Unitària per l’Autodeterminació i reafirmar que
els Països Catalans puguin exercir el dret democràtic a
l’autodeterminació.
Rebutjada amb el vot a favor de la CUP, els vots en contra
del grup SOCIALISTA (excepte el regidor d’ICV integrat al
grup) i del PP, i les abstencions dels grups de CiU, d’ERC i
del regidor d’ICV integrat en el grup SOCIALISTA.



D I L L U N S

MATÍ
06.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
10.00 Repetició de l’emissió d’ ahir

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies
14.20 El contrapunt. Opinió
14.25 Agenda cultural. Activitats
14.30 L’entrevista.
15.30 Els esports. Resum del partit
16.30 Intercanvi. Actualitat econòmica
17.30 Ciutadella. Actualitat parlamentària
18.30 Què, Non?. Programació XTVL
19.00 ESO. Programació XTVL
19.30 C-41. Programació XTVL

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu vespre. Notícies
20.20 El contrapunt. Opinió
20.25 Agenda cultural. Activitats
20.30 Intercanvi. Actualitat econòmica
21.30 Ciutadella. Actualitat parlamentària
22.30 L’entrevista.
23.30 Els esports. Resum del partit
00.30 Esports en xarxa. Programació XTVL
01.00 Bad Music. Programació XTVL
01.30 Ciutadella. Actualitat parlamentària
02.00 Repetició de l’emissió

D I M A R T S

MATí
06.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
10.00 Repetició de l’emissió d’ ahir

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies
14.25 Agenda cultural. Activitats
14.30 El reportatge.
14.40 Vilafranca opina. Enquesta
15.30 Els esports.
16.30 Rodamón. Magazín de viatges
17.30 Artesans. Oficis que sobreviuen
18.30 Què, Non?. Programació XTVL
19.00 ESO. Programació XTVL
19.30 C-41. Programació XTVL

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu vespre. Notícies
20.25 Agenda cultural. Activitats
20.30 Rodamón. Magazín de viatges
21.30 Artesans. Oficis que sobreviuen
22.30 El reportatge.
22.40 Vilafranca opina. Enquesta
23.30 Els esports.
00.30 Esports en xarxa. Programació XTVL
01.00 Bad Music. Programació XTVL
01.30 Artesans. Oficis que sobreviuen
02.00 Repetició de l’emissió

D I M E C R E S

MATí
06.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
10.00 Repetició de l’emissió d’ ahir

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies
14.25 Agenda cultural. Activitats
14.30 L’art de viure. Magazin cultural
14.50 El reportatge.
15.30 Punts i gols. Resumen esportiu
16.30 Tàpias a la carta.
17.30 Memòria de Catalunya. Documental
18.00 L’informatiu. Notícies

18.25 Agenda cultural. Activitats
18.30 Què, Non?. Programació XTVL
19.00 ESO. Programació XTVL
19.30 C-41. Programació XTVL

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu vespre. Notícies
20.25 Agenda cultural. Activitats
20.30 Tàpias a la carta.
21.30 Memòria de Catalunya. Documental
22.30 Filmets. Curtmetratges
23.30 Punts i gols. Resumen esportiu
00.30 Esports en xarxa. Programació XTVL
01.00 Bad Music. Programació XTVL
01.30 Memòria de Catalunya. Documental
02.00 Repetició de l’emissió

D I J O U S

MATÍ
06.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
10.00 Repetició de l’emissió d’ ahir

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies
14.25 Agenda cultural. Activitats
14.30 Retalls d’història.
14.40 Espais urbans.
15.30 La malla. Actualitat tecnològica
16.30 A ritme de pedal. Magazín sobre el món de la
bicicleta
17.30 Solidària. Notícies i reportatges sobre cooperació
18.30 Què, Non?. Programació XTVL
19.00 ESO. Programació XTVL
19.30 C-41. Programació XTVL

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu vespre. Notícies
20.25 Agenda cultural. Activitats
20.30 A ritme de pedal. Magazín sobre el món de la
bicicleta
21.30 Solidària. Notícies i reportatges sobre cooperació
22.30 Retalls d’història.
22.40 Espais urbans.
23.30 La malla. Actualitat tecnològica
00.30 Esports en xarxa. Programació XTVL
01.00 Bad Music. Programació XTVL
01.30 Solidària. Notícies i reportatges sobre cooperació
02.00 Repetició de l’emissió

D I V E N D R E S

MATÍ
06.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
10.00 Repetició de l’emissió d’ ahir

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies
14.25 Agenda cultural. Activitats
14.30 El reportatge.
14.40 Esport per créixer.
15.30 Escenaris. Teatre, música i dansa
16.30 La neu. Esports d’hivern
17.30 L’entrevista.
18.30 Què, Non?. Programació XTVL
19.00 ESO. Programació XTVL
19.30 C-41. Programació XTVL

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu vespre. Notícies
20.25 Agenda cultural. Activitats
20.30 La neu. Esports d’hivern
21.30 L’entrevista.
22.30 El reportatge.
22.40 Esport per créixer.

23.30 Escenaris. Teatre, música i dansa
00.30 Esports en xarxa. Programació XTVL
01.00 Bad Music. Programació XTVL
01.30 L’entrevista.
02.00 Repetició de l’emissió

D I S S A B T E

MATÍ
06.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
10.00 Repetició de l’emissió d’ ahir

TARDA
14.00 L’informatiu cap de setmana.
14.25 Agenda cultural. Activitats
14.30 Solidària. Notícies i reportatges sobre cooperació
14.50 El reportatge.
15.25 Poemes pel Penedès. Paton Soler
15.30 El book insígnia. El món dels llibres
16.25 Biodiversitat.
16.30 Les notícies de la setmana. Edició dissabte
Amb subtítols per a persones sordes
17.30 Fanzivid. Programa de cinema
18.30 Solidària. Notícies i reportatges sobre cooperació
18.50 El reportatge.
19.25 Poemes pel Penedès. Amb Paton Soler
19.30 El book insígnia. El món dels llibres

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu cap de setmana.
20.20 Agenda cultural. Activitats
20.25 Biodiversitat.
20.30 Les notícies de la setmana. Edició dissabte
Amb subtítols per a persones sordes
21.30 Fanzivid. Programa de cinema
22.30 Solidària. Notícies i reportatges sobre cooperació
22.50 El reportatge.
23.00 Cinema de nit. Programació de la XTVL
00.30 DO. Programació de la XTVL
01.30 Fanzivid. Programa de cinema
02.00 Repetició de l’emissió

D I U M E N G E

MATÍ
06.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
10.00 Repetició de l’emissió del dia anterior

TARDA
14.00 L’informatiu cap de setmana.
14.20 Agenda cultural. Activitats
14.30 15 anys de Vilafranca TV.
15.25 Sobrevent. Activitats aèries i marines
15.30 +Cine. Magazín de cinema
16.25 Si tu vols. Consells pel medi ambient.
16.30 Les notícies de la setmana. Edició diumenge
Amb subtítols per a persones sordes
17.30 La setmana. Reportatges d’actualitat
18.30 15 anys de Vilafranca TV.
19.25 Sobrevent. Activitats aèries i marines
19.30 +Cine. Magazín de cinema

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu cap de setmana.
20.20 Agenda cultural. Activitats
20.25 Si tu vols. Consells pel medi ambient.
20.30 Les notícies de la setmana. Edició diumenge
Amb subtítols per a persones sordes
21.30 La setmana. Reportatges d’actualitat
22.30 15 anys de Vilafranca TV.
23.25 Sobrevent. Activitats aèries i marines
23.30 +Cine. Programació de la XTVL
00.00 Si tu vols/Sobrevent. Programació de la XTVL
01.30 La setmana. Reportatges d’actualitat
02.00 Repetició de l’emissió
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www.rtvvilafranca.com




