
La nova ‘Llei de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència’, que va ser
aprovada el passat 13 de desembre de 2006, reconeix
l’accés universalals serveis socials, la instauració d’un
professional de referència i la creació d’una cartera de
serveis, entre d’altres aspectes. El desplegament i
l’aplicació d’aquesta llei es farà de forma progressiva,
segons el grau de dependència de l’usuari/ària, que serà
valorat de forma gratuïta, després de fer la sol·licitud,
per un equip de professionals especialitzats.

Calendari de desplegament de la llei:
2007: s'atenen els casos de gran dependència, que són
els de les persones amb pèrdua total d’autonomia o que
necessiten ajuda continuada.

2008-2010: es resoldran els casos de dependència
severa, quan la persona necessita ajuda dos o  tres
vegades al dia, però no requereix de manera permanent
la presencia d’un cuidador.

2011-2015: la llei s’aplicarà també en els casos de
dependència moderada, quan la persona necessita ajuda
una vegada al dia o de manera intermitent per l’autonomia
personal.

El departament de Serveis Socials de Vilafranca del
Penedès han avaluat aquest any prop de 180 sol·licituds
per accedir als recursos que preveu la ‘Llei de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de
dependència’, que va entrar en vigor el mes de maig

d’aquest any. El 90% d'aquestes sol·licituds,
corresponents al grau de gran dependència, han estat
resoltes favorablement i actualment s'estan rebent els
informes que inclouen els recursos que pertoquen a
cadascun dels casos.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està treballant
des del mes de març d’aquest any 2007 en la previsió
de l’increment de demanda que suposarà el desplegament
de la nova llei, degut a la universalització dels recursos
i serveis. La llei preveu una dotació econòmica progressiva
als municipis per a l’aplicació de la llei i els municipis
hauran de promoure la creació de recursos i serveis.

Serveis i prestacions previstos:
Cartera de serveis:
• Serveis de prevenció i promoció de l’autonomia personal
• Servei de Teleassistència
• Servei d’Ajut a domicili (atenció a les necessitats de
la llar i de cura personal)
• Servei de centre de dia
• Centre de Nit
• Servei d’atenció residencial

Prestacions econòmiques:
• Prestació vinculada al servei: destinada a cobrir part
de les despeses d’un servei privat, quan no sigui possible
l’atenció en un servei públic o concertat.
• Prestació econòmica d’assistència personal: destinada
a persones amb gran dependència per cobrir part del
cost de la contractació d’un assistent personal.



• Prestació econòmica per la cura en l’entorn
familiar: si l’estructura familiar ho permet es pot
ser atès per un embre de la unitat familiar, que
rebrà una compensació econòmica i haurà ser
donada d’alta a la seguretat social.

Les persones que rebin assignació d’algun recurs
(de servei o econòmic) participaran mitjançant un
co-pagament en el cost del servei d’acord amb la
seva capacitat econòmica (capacitat econòmica de
la persona sol·licitant, no del cònjuge o la seva
família).

Podran beneficiar-se totes aquelles persones que
no són autònomes i que necessiten el suport d’altres
persones per a les seves activitats quotidianes. Els
requisits per accedir-hi són: trobar-se en situació
de dependència en alguns dels tres graus establerts,
residir actualment en territori espanyol i haver-ho
fer durant almenys 5 anys (2 anys dels quals hauran
de ser immediatament anteriors a la data de
presentació de la sol·licitud).



S’estan realitzant els treballs de reurbanització de
diversos trams dels carrers Menéndez Pelayo, Ramon
Freixas, Bisbe Morgades i Ignasi Iglesias, al barri del
Poble Nou. Aquesta actuació comprèn bàsicament
l’ampliació de voreres amb supressió de barreres
arquitectòniques per afavorir la circulació dels vianants
en aquestes carrers. El projecte també introdueix millores
funcionals per al trànsit rodat, ja que s’hi preveu un
lateral d’aparcament fix de 2m d’amplada i una calçada
de 3,20 m. Els treballs tenen un pressupost d’adjudicació
de 282.123 euros.

L’àmbit on ara s’amplien voreres forma part d’un estudi
global de la quadrícula urbana del Poble Nou delimitada
pels carrers Amàlia Soler, Germanor, General Cortijo i
passeig Rafael Soler. En els propers mesos s’executarà
la primera fase d’aquest estudi que comprèn el c/
Menéndez i Pelayo (entre Amàlia Soler i Ignasi Iglesias),
el c/ Ramon Freixas (entre Germanor i Bisbe Morgades),
el c/ Ignasi Iglésias (entre Germanor i Menéndez i Pelayo)
i el c/ Bisbe Morgades (entre Amàlia Soler i Ramon
Freixas). Es deixa per a una fase posterior la
reurbanització del carrer Ateneu i dels trams que enllacen

amb el passeig Rafael Soler, que serà objecte d’un
projecte independent lligat amb la urbanització de la
llosa sobre les vies del tren.

En aquesta primera fase es millorarà una superfície total
de 2.670 m2. A banda de les actuacions a les voreres,
també se soterren dos grups de contenidors al carrer de
Ramon Freixas, es modernitza la xarxa d’enllumenat
públic, es renova les lluminàries sobre suports encastats
a les façanes i es col·loquen canalitzacions en els
encreuaments de carrers per al futur soterrament d’altres
línies d’instal·lacions.

Els treballs comportaran a més l’anul·lació de la majoria
dels embornals existents i la nova construcció d’embornals
amb un nombre adequat a les necessitats de desguàs
dels carrers, la provisió de peces a les voreres per a
l’accés a guals de encreuament, la reposició dels registres
dels serveis urbans afectats, del mobiliari urbà i de les
senyals de trànsit i la provisió de peces especials de
protecció per als encreuaments d’algunes instal·lacions
urbanes per sota les calçades dels carrers.







GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

El darrer trimestre de l’any representa per a moltes
entitats, empreses i administracions, el moment
de passar comptes i elaborar el que ha de ser el
marc econòmic per l’any que és a punt d’encetar-
se.

En això un ajuntament no és diferent. Just després
de l’estiu es comença a posar sobre paper un munt
de xifres que s’acabaran plasmant en les ordenances
fiscals i en el pressupost. Aquest exercici, que pot
semblar d’entrada un fet estrictament econòmic,
té una transcendència que va molt més enllà de
si una taxa s’apuja un 2 o un 3% o de si la despesa,
per exemple, en la via pública creix en un 3 o un
5%.

En cadascuna de les decisions que es prenen en
l’elaboració de les ordenances fiscals i en el detall
de pressupost, es dibuixa una manera d’entendre
la gestió política del grup que està al govern, una
forma de portar a terme els objectius de millora
de la vila, de qualitat dels serveis i de progrés que
resulten dels compromisos electorals. És a través
del ball de xifres que composen la globalitat del
pressupost i de les taxes que es llegeix clarament
quina és la voluntat, la prioritat i la decisió del
govern de Vilafranca.

El debat i el diàleg, entre els diferents grups
municipals, generat al voltant d’aquest exercici
econòmic, ha estat i és molt intens. Perquè la
discussió no és sobre xifres, no és sobre diners,
és sobre models, és sobre prioritats.

El govern ha posat sobre la taula un dibuix econòmic
amb un alt contingut social. S’augmenten
sensiblement, respecte exercicis anteriors els
recursos de despesa corrent per a destinar-los a
serveis socials (augment d’un 15% respecte de
l’any anterior), especialment per a desenvolupar
la nova llei de la dependència, a educació

(augmenta un 25%), a millores en la convivència,
a accions a favor del medi ambient (augmenta un
52%), a la seguretat ciutadana i a polítiques
d’habitatge social (un 12% del capítol d’inversió
es destina a l’habitatge).

El nostre grup, en sintonia amb el nou marc
legislatiu i autonòmic que fa una aposta decidida
per millorar l’atenció de les persones que es troben
en situació de dependència, vol destinar una part
substancial del pressupost (tant pel que fa a
recursos personals, econòmics i de serveis) a
aquestes finalitats; estem parlant de la
universalització de recursos i serveis destinats a
persones amb dependència, a ampliar els recursos
per a l’atenció a famílies amb menors i a la prevenció
de les drogodependències entre d’altres.

Les inversions que es pressuposten tenen també
aquest marcat accent de dotar Vilafranca
d’equipaments per a les persones (més del 50%
dels recursos destinat a inversions tenen aquesta
finalitat (en són alguns exemples, l’acabament de
l’Auditori, l’ampliació del Complex Aquàtic, la
millora de les vies públiques, la nova comissaria
per a la Policia Local...

Cal tenir present que el pressupost de l’Ajuntament
de Vilafranca per a l’any 2008 serà de més de 55
milions d’euros i representa un increment
d’aproximadament un 16% respecte al de 2007.
Aquest increment, que no prové d’una major pressió
fiscal (les ordenances han previst una increment
del 2,2%) ni d’un major endeutament, és possible
gràcies al creixement positiu de la nostra economia.
Amb la voluntat clara de servei a tots i cadascun
dels vilafranquins i vilafranquines, i amb
responsabilitat de gestió, l’Ajuntament esdevé un
agent actiu més, que se suma a fer possible que
Vilafranca esdevingui una ciutat amb qualitat de
vida i ben dotada a nivell d’equipaments.



El passat 6 de novembre, es van aprovar amb els
vots del PSC + ICV + CUP els impostos i taxes que
s’aplicaran durant l’any 2008, les quals
s’incrementen com a mínim l’IPC i, una vegada
més, la taxa de la brossa molt per sobre del cost
de la vida.
CiU i la resta de grups varem votar en contra
d’aquesta mesura.
Durant el debat, abans i durant el ple on es van
aprovar, es van produir una sèrie d’afirmacions per
part d’uns i altres que creiem que cal aclarir.

Afirmacions del PSC i, de retruc, dels qui van votar
a favor:
1. L’Ajuntament ofereix molts serveis que costen
molts diners. Per tant hi ha d’haver impostos i
taxes per pagar aquests serveis.

Aquesta afirmació és correcta a mitges. D’acord
que s’han de pagar impostos, però impostos
adequats als serveis que ofereix l’ajuntament. El
que cal fer, i que CiU demana, és que cal revisar
els costos de cada servei, per evitar que es pagui
massa i així evitar que siguin els vilafranquins qui
paguin en excés per un servei mal gestionat. El
problema afegit és que tenim alguns impostos que
estan al nivell de Barcelona, però ni tenim les
rendes ni els serveis que tenen a Barcelona.

2. Els costos dels serveis pugen, especialment la
recollida de la brossa, per tant, cal pujar els
impostos i taxes per poder fer front a aquest
increment de costos.

Fals. El que cal fer, i que CiU proposa, és atacar
el fons de la qüestió. Per què pugen els costos?
Cal fer una política de contenció de la despesa,
mirar on falla el sistema, fer política de reducció
de costos inútils i així, al final, no haurem de pujar
tant els impostos.

3. El cost de la taxa d’escombreries augmenta,
sobretot, per què l’abocador és més lluny que
abans, uns 60 kilòmetres més.

Fals. Potser el cost de la taxa augmenta perquè
tenim l’abocador més lluny, però sobretot augmenta
perquè el volum d’escombraries cada cop és més
gran, per una manca de polítiques per part de
l’ajuntament per intentar reduir aquest volum. Que
l’abocador estigui una mica més lluny pràcticament
no afecta al cost total quan parlem de distàncies
curtes.

Amb tot, Convergència i Unió a Vilafranca ha
aconseguit introduir algunes bonificacions que
creiem molt importants, com són:

- Gratuïtat per la taxa de la brossa per a aquelles
persones jubilades, pensionistes o aturades de
llarga durada, que viuen soles i amb ingressos per
sota dels 609 Euros mensuals. També per a aquelles
famílies amb dos membres amb ingressos inferiors
a 900 Euros al mes.

- Bonificacions del 50% per a aquelles famílies
nombroses amb, ingressos no excessivament alts,
en l’IBI, que arriba al 90% en el cas de tenir un
fill amb minusvalia.

- Bonificacions del 10% en l’IAE per a aquelles
empreses que utilitzin energies alternatives.

Malgrat això, que creiem que són unes bones
mesures, va ser insuficient per votar el conjunt
dels impostos a favor, doncs demanàvem que calia,
a més, anar acompanyades d’una millor gestió dels
impostos i un repartiment adequat dels beneficis
que es generen cada any, per l’augment important
de recaptació sobre el que s’havia previst. Per això
varem votar en contra.



La proposta d’increment de les taxes i dels impostos
de l’IPC interanual (2,2%) presentada per l’equip
de govern oferia una gran dificultat per a la seva
aprovació: l’augment en un 10% de la taxa de la
recollida de brossa. Aquest augment es deu al
sobre cost de transportar els residus fins a l’abocador
de Sta. Maria de Palautordera (Vallès Oriental).
Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilafranca
vam veure la negociació de les taxes com una
oportunitat única fins al moment per tal d’incloure
propostes del nostre programa municipal
encaminades a la sostenibilitat, a la conscienciació
mediambiental, a l’ajuda a les persones més
desafavorides i, a iniciar el camí cap a la justícia
social.

La taxa de recollida d’escombraries ha patit durant
els darrers anys un increment molt superior a l’IPC
sense que des de l’equip de govern s’hagin pres
mesures per tal de canviar aquesta tendència. Any
rere any, en l’aprovació de les taxes, hem vingut
demanant mesures realment efectives per tal que
no només no s’incrementés el rebut de la brossa
pel ciutadà, sinó que l’Ajuntament creés els

mecanismes necessaris per tal de rebaixar la
quantitat de brossa de rebuig que generem i fer
més efectives les polítiques encaminades a reciclar
més i millor.

No només els ciutadans i ciutadanes som
responsables d’aquest increment. La deixadesa i
la manca de previsió d’anteriors equips de govern
han convertit la gestió dels residus en una
assignatura suspesa pel nostre Ajuntament.
Calia demanar una rebaixa d’aquest increment
proposat, però sobretot, calien mesures per
aconseguir que l’augment de la taxa de recollida
d’escombraries no continués pujant per sobre de
l’IPC. És així com, gràcies a les nostres aportacions
i, per primer cop en tota la història de Vilafranca,
el proper any 2008 disposarem d’una partida de
quasi 500.000 per engegar les inversions
necessàries que permetin no incrementar en els
següents anys la taxa de recollida d’escombraries
per sobre de l’IPC, rebaixar-ne el seu cost i generar
menys brossa, ja que es gestionarà de forma més
sostenible.

També hem aconseguit, com a primer pas cap a
la gratuïtat de les llars d’infants municipals, que
les famílies vilafranquines amb ingressos inferiors
als 10.000¤ anuals  puguin fer ús d’aquest servei
de forma gratuïta. I alhora també s’ha suprimit per
a totes les famílies el preu de la matriculació a les
llars d’infants.

Estem treballant per a què les taxes i els impostos
no siguin vistos com a un element purament
recaptatori, sinó enfocats cap a la millora i l’augment
dels serveis que els vilafranquins i vilafranquines
rebem del nostre Ajuntament.



El passat 6 de novembre del 2007 el Ple de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va aprovar
les Ordenances Fiscals per l’any 2008 amb el vot
a favor del PSC, ICV i la CUP, i amb el vot en
contra del PP.
 
El PP ha  denunciat repetidament l’excés de
recaptació que s’ha produït aquests últims anys.
Excés de recaptació que s'ha traduït en uns majors
ingressos reconeguts en les modificacions de
pressupost que regularment  es portaven al Ple en
els mesos d’octubre i desembre de cada any, i en
l'aplicació del romanent de tresoreria en el mes
de març de l’any següent., l’últim per import de
5 milions d’euros. 
 
Aquest excés de recaptació és el resultat de
l’aplicació dels màxims tipus impositius  permesos
per la llei. El cas paradigmàtic és l'Impost de
Construccions. Durant aquests últims anys el tipus
impositiu d’aquest impost ha estat apujat fins al
màxim permès per la llei. A més, s’ha creat una
nova taxa de llicències urbanístiques que també
ve a gravar l'activitat de la construcció. El PP s’ha
oposat a aquests increments i a la creació d’aquesta
taxa per creure que acaba repercutint en un
augment dels preus de l’habitatge i, per tant, es
dificulta  l’accés al mateix. 
 
També es reflexa en la falta de deflactació dels
increments de les tarifes o la base imposable en
els  impostos com  l’Impost de Tracció Mecànica.
En aquest impost cada any s’ha augmentat el tipus
impositiu, increment  que, moltes vegades, s’afegeix
al de tarifes sobre el qual s’aplica el tipus  que
cada cert temps acorda el Govern de l’Estat.  
 
Un altre cas semblant és el de l’IBI.  En aquests
últims anys, s’ha estat aplicant la revisió de valor
de la base imposable dels immobles de forma

esglaonada en un termini de deu anys. Aquest fet
comporta que, sense modificar el tipus impositiu
el rebut del IBI, s’incrementi any rera any un 7
%. L’Equip de Govern s’ha negat a reduir el tipus
impositiu per limitar l’increment anual a l’IPC.
També s’ha negat aplicar les bonificacions màximes
previstes a la llei, com és la del 95 % per a les
famílies nombroses respecte de l'habitatge en el
qual tenen la seva residència.
 
Finalment,  l’Equip de Govern  ha mirat
d’incrementar la recaptació mitjançat les taxes,
cobrant  qualsevol  tràmit administratiu i, fins i
tot, a vegades, pensem que per sobre del seu cost.
Un exemple el tenim en la Taxa de Recollida i
Eliminació d'Escombraries.  Durant més de 20
anys, l’import dels rebuts d’aquesta taxa han anat
creixent molt per sobre  de l’IPC. Per a l’any 2008
està previst un increment del 5 %. Nosaltres
pensem  que havia d’ésser de l’IPC, donat que
durant l’any 2007 la quantitat que es pensava
recaptar per aquesta taxa és superior a la que s’ha
d'abonar a la Mancomunitat del Penedès per a la
recollida i eliminació de les escombraries. A més,
s’han d’afegir les altes en el padró d'aquesta taxa
pels nous habitatges que s’estan construint
actualment i, que en bona  part, expliquen
l’increment de recaptació de la mateixa  en  l’any
2007.

En tot cas, pensem que l’Equip de Govern ha de
fer quelcom per mirar de reconduir l’escalada
constant de la despesa de la recollida i eliminació
d’escombraries que any rera any es produeix, segons
la Mancomunitat, i deixar l’actitud passiva que ha
adoptat fins ara davant aquest problema. La situació
política actual, sense majoria clara, pot ajudar a
que finalment canviï la seva actitud i es faci ressò
de les peticions, en aquest sentit, de l’oposició.



Cada any, quan es planteja la discussió sobre les
ordenances fiscals i sobre els pressupostos municipals
ens trobem amb un tema recorrent: l'augment de la
taxa d'escombraries per sobre del nivell de l'IPC. Any
rere any es reprodueix la mateixa situació, o sigui, la
taxa d'escombraries, és a dir, allò que paguem els
vilafranquins i les vilafranquines pel servei de la seva
recollida ha d'augmentar inexorablement per damunt
de l'IPC a causa que els costos globals que ha de
pagar Vilafranca es disparen una vegada i una altra.
L'experiència d'Esquerra a l'Ajuntament ens ha acabat
ensenyat que en aquest tema ens hem d'allunyar dels
discursos fàcils, de la demagògia que no porta enlloc.
 
En aquest cas, precisament en aquest cas, no es pot
abonar la imatge que l'Ajuntament augmenta
desmesuradament un impost amb afany recaptador,
precisament perquè no estem parlant d'un impost i
perquè l'afirmació no és certa pel simple motiu que
la taxa d'escombraries hauria de cobrir el cost total
del servei. Com que cada any aquest cost augmenta
sempre per sobre de l'IPC (enguany es calculava que
el cost total seria entre un 30 i un 40% més car que
l'any passat) si la taxa no cobreix el total d'aquest
cost resulta que al final l'haurem de pagar acudint
als altres impostos que es recapten i que podríem
destinar a altres finalitats.
 
El fet que any rere any augmenti el cost i, de retruc,
la taxa de la recollida d'escombraries té dues causes
ben definides. Una, la situació de monopoli de
l'empresa que ofereix, al mateix temps, el servei
d'abocador i de transport dels residus urbans. La
segona és el baix nivell de reciclatge que a Vilafranca
és del 27,4% front a altres municipis que han
implantat seriosament el sistema porta a porta, com
Sant Sadurní d'Anoia que es troba al 85,9%.
 
Acudir, una vegada i una altra al corró “parlamentari”
per part de l'equip de govern –quan  té majoria

absoluta- o al pacte purament tactista - quan
el govern es troba en minoria- per tal de tirar
endavant les ordenances fiscals no soluciona el
problema de fons: la necessitat de reduir al
mínim els residus urbans per tal d'aconseguir
un creixement sostenible. Des d'Esquerra
considerem que precisament aquest és un
d'aquells temes sobre els quals caldria un acord
estratègic, assumit de manera global per tots
els partits presents a la Casa de la Vila, que
s'hauria d'extreure del debat polític conjuntural.

Perquè la solució a aquest problema passa per
dues vies. La primera via passa per fer una
aposta forta per la implantació d'un sistema
global de tractament de residus tot partint d'un
estudi previ que valori totes les possibilitats
(des de la instal·lació de deixalleries mòbils fins
a la recollida porta a porta, passant per la
bonificació a les famílies que fan l'esforç de
reciclar). La segona via passa, inevitablement,
per tendir a l'autoregulació del tractament de
residus. La primera només depèn de l'Ajuntament
de Vilafranca, la segona requereix un acord
supramunicipal.

Hores d'ara, la situació ja requereix una actuació
urgent perquè, en cas contrari, acabarem
desincentivant totes aquelles persones que ara
estan fent l'esforç de reciclar. Sigui com sigui,
per abordar les dues vies són necessàries
decisions valentes que l'equip de govern actual
no sembla capaç d'afrontar.
 



Des de fa uns mesos, el canvi climàtic s’ha convertit
en notícia. Tot i que ja fa més d’una dècada que
les principals autoritats científiques, grups
ecologistes i moviments polítics de l’esquerra verda,
adverteixende l’evidència d’aquest repte, ha sigut
necessari que el President fallit Albert Gore hagi
decidit fer un documental per a portar aquest tema
als mitjans de comunicació, deixant entreveure el
desconeixement que hi ha sobre aquest fenomen
a Espanya, on tenim una oposició que posa en
dubte l’autoritat delsexperts científicsespecialistes
en el tema i un govern que compra 30.000 còpies
del documental i assisteix als sopars formatius per
a generar consciència (sopar a centenars d’euros
el cobert), mentre és el país europeu que més
incompleix els Acords de Kyotosobre l’emissió de
gasos d’efecte hivernacle, quadruplicant la quantitat
assignada.

Davant dels que intenten negar aquest fet odels
que consideren que la tecnologia  permetrà superar
la crisi actual i plantegen com a única solució la
millora tècnicade la producció, resulta evident que
això és insuficient. No es pot combatre al canvi
climàtic pensant que únicament cal fabricant
articles més eficients, quan les empreses
contaminants poden saltar de país en país cercant
aprofitant-se de la desregulació financerai les
condicions econòmiques dels països pobres, que
es veuen forçats a rebaixar la seva legislació social
i ecològica.

És necessari que tots i totes treballem en construir
un altre model, doncs l’actual model ja no és
sosteniblei ho serà encara menys quan la ciutadania
de països en vies de desenvolupament com la Xina
o l’Índia reclami el seu dret als nivells de benestar
occidentals. En aquest sentit, és una feina
transversalde l’Administració (tota, no només els
departaments de Medi Ambient), de les entitats,
les empreses, els sindicats, les associacions de

veïns, de la societat no organitzada... però, davant
de la pregunta sobre què es pot fer per combatre
el canvi climàtic, nosaltres proposem:

Una política energèticaque fomenti l’estalvi i
l’eficiència, potencial les energies renovables,
reduint el consum d’energies com la nuclear, la
tèrmica o els bio combustibles que generen gasos
d’efecte hivernacle.

Una política de mobilitaton hi hagi més i millor
transport públic, promocionant la intermodalitat
entre sistemes de transport municipals i
intermunicipals i establint polítiques de gestió del
transport privat que fomentin alternatives com els
cotxes compartits i desmotivin l’ús individual
d’aquest transport.

Una política urbanísticaque no basi l’economia
municipal, regional i estatal en la construcció,
penalitzant l’especulació, fent una autèntica política
de rehabilitació d’edificis, tenint en compte criteris
d’eco eficiència en la construcció i establint criteris
de compensació per als municipis que renunciïn
a incrementar el seu pressupost en base a un
creixement urbanístic més moderat.

Una política de residusque redueixi la quantitat
de deixalles produïda per habitant, fomentant
mesures de control i millora de la eficiència
productiva a les indústries, fomentant la ecologia
industrial (re aprofitament dels residus industrials).

ICV Vilafranca aposta per la lluita contra el canvi
climàtic, com ha deixat pal·les amb iniciatives
com les mocions sobre residus o reclamant una
ISO per a l’Ajuntament. Us animem a fer-nos
arribar les vostres idees a  o a la nostra seu del
carrer Sant Pau, 25 Baixos.



Informació al Ple sobre quatre decrets de l’Alcalde. Es
dóna compte al ple de dos decrets de l’alcalde de 29
de juny de 2007. El primer fa referència a les Àrees en
què s’estructurà l’Ajuntament, als regidors Coordinadors
d’Àrea i als regidors Delegats, i el segon al nomenament
de la Junta de Govern Local, dels tinents d’alcalde i a
la delegació d’atribucions a favor de la Junta de Govern.
També es dóna compte d’un decret de 20 de juny sobre
nomenament dels clavaris del consistori, i d’un altre de
16 de juny sobre delegació de la potestat d’autoritzar
matrimonis civils.

Periodicitat i dates de les sessions plenàries. S’aprova
per unanimitat la proposta d’alcaldia de celebrar sessió
ordinària de Ple un cop al mes. La data de la sessió
serà habitualment el tercer dimarts de cada mes,
traslladant-se en cas de festiu, al dia hàbil immediat
o posterior o bé al dimarts de la setmana següent, i les
sessions s’iniciaran a les 20 hores. Tanmateix, amb
caràcter general, no se celebrarà sessió ordinària el mes
d’agost.

Constitució dels grups municipals. S’acorda tenir per
constituïts els grups polítics municipals següents: grup
municipal Socialista (portaveu: Josep Colomé), grup
municipal de Convergència i Unió (portaveu: Pere Regull),
grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
(portaveu: Xavier Navarro), grup municipal del Partit
Popular (portaveu: Josep Ramon), grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya (portaveu: Josep
Quelart) i grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa (portaveu: Bernat
Villarroya).

Creació de les comissions informatives. S’aprova per
unanimitat la constitució de cinc comissions informatives
de caràcter permanent: Comissió informativa de Serveis

Personals, Comissió informativa de Serveis Centrals,
Comissió informativa de Promoció i Participació, Comissió
informativa d’Acció Territorial i Via Pública i Comissió
informativa de Seguiment de la Gestió del Govern
Municipal. Aquestes comissions han de debatre i informar
sobre les matèries atribuïdes a les àrees de gestió de
la mateixa denominació que s’hagin de sotmetre al Ple,
sense perjudici de la possibilitat de ser informades i
discutir altres assumptes que se sotmetin a la seva
consideració. També assumiran tasques de seguiment
de la gestió de l’alcalde, de la junta de govern i dels
regidors delegats en les matèries corresponents.

Retribucions i assistències dels càrrecs electes i
subvencions als grups municipals. S’aproven les
retribucions i assistències de l’alcalde i regidors del Ple
municipal. En una primera votació s’obtenen 10 vots
a favor (grups Socialista, del PP i d’ICV-EUiA), 10 en
contra (grups de CiU i de la CUP) i 1 abstenció (grup
d’ERC). Es repeteix la votació amb el mateix resultat i
s’aprova amb el vot de qualitat exercit per l’alcalde.

Personal eventual o de confiança. S’aprova la creació
d’una plaça reservada a funcionaris eventuals o de
confiança per exercir les funcions de secretaria de
l’alcalde, amb 18 vots a favor (grups Socialista, de CiU,
del PP i d’ICV-EUiA), 1 en contra (ERC) i 2 abstencions
(CUP).

Nomenament de representants municipals en òrgans i
entitats. S’aprova per unanimitat el nomenament per
part del ple dels representants de la corporació en
organismes autònoms, societats, altres òrgans col·legiats
i entitats. Es desitja garantir, respectant les limitacions
estatutàries en cada cas vigents, la participació del
màxim nombre possible de grups municipals.



Informe de la Sindicatura de Greuges. La Síndica de
Greuges de Vilafranca del Penedès, Glòria Valeri, exposa
al ple la memòria o informe de la institució corresponent
a 2006. El nombre de queixes va ser inferior al de l’any
2005, encara que el nombre de consultes va ser
important. Això podria indicar una millora de la gestió
municipal, però aquesta afirmació s’ha de matisar,
perquè les actuacions resoltes per mediació també
comporten una queixa. També s’ha de dir que s’han
tancat casos a favor de l’Ajuntament perquè s’ha
acomplert la llei o l’ordenança, però això no vol dir que
el ciutadà no hagi patit un greuge o una injustícia.
Glòria Valeri manifesta que, malgrat els avenços detectats,
el funcionament municipal ha de millorar, perquè sovint
la queixa té a veure amb la manca de resposta de
l’Ajuntament a les peticions ciutadanes. Així mateix,
s’ha de dir que en general  abans d’acudir a la Sindicatura
l’interessat ha d’esgotar la reclamació en via
administrativa, i de vegades el ciutadà no ho vol fer, ja
sigui per mandra o per manca de confiança en una
solució positiva.
A banda de les consultes, s’han tractat durant l’any 42
casos. Per matèries, les més destacades són seguretat
ciutadana, via pública, serveis socials i urbanisme.

Informació al Ple sobre dos decrets de l’alcalde. Es
dóna compte al ple de dos decrets de l’alcalde de 6 de
juliol de 2007. El primer fa referència a les dedicacions
i sous dels regidors, i el segon al nomenament d’Àngels
Gómez com a secretària de l’alcalde, en qualitat de
personal eventual.

Nomenament de membres dels consells rectors
d’organismes autònoms municipals. Es nomenen els
vocals del consell rector del Patronat Municipal d’Esports,
del consell rector del Patronat Municipal de Comerç i
Turisme i del consell rector del Patronat del Teatre ‘Cal
Bolet’. La proposta queda aprovada per unanimitat de
tots els grups.

Junta d’accionistes Aigües. Nomenaments. El Ple es
constitueix en junta extraordinària d’accionistes de la
societat municipal ‘Empresa Municipal d’Aigües de
Vilafranca, S.A.’ i aprova disposar el cessament, per
finalització del seu mandat, de la totalitat de membres
del consell d’administració de la societat. Es fixa en 9
el nombre de membres del consell d’administració de
la societat, nomenant-se consellers: Joan Pareta i Papiol,
Ernest Giralt i Via,  Daniel Lacruz i Badia, Pau Isidre
Miret i Fabré, José Mª Arroyo i Romero del Hombrebueno,
Aida Girona i Girona, Jordi José i Colomer, Raimon Gil
i Prade si Marta Torrents i Masqué. Es nomena president
del consell d'administració de la societat a Joan Pareta
i Papiol.

Junta de socis Societat d’Habitatge. El Ple es constitueix
en junta extraordinària d’accionistes de la societat
municipal ‘Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca
del Penedès, S.L.’ i aprova per unanimitat disposar el
cessament, per finalització del seu mandat, de la totalitat
dels membres del consell d’administració de la societat.

Es fixa en 6 el nombre de membres del consell
d’administració i es nomenen consellers: Josep Colomé
i  Ferrer, Joan Miró i Miret, José Mª Arroyo i Romero del
Hombrebueno, Robert Ferrando i Cusiné, Manuel Torrent
i Segur i Xavier Paretas i Biarnès. El president del consell
d’administració és Josep Colomé i Ferrer.

Junta de socis SERCOM S.L. El Ple es constitueix en junta
extraordinària d’accionistes de la societat municipal
‘Serveis Municipals de Comunicació S.L. (SERCOM)’ i
aprova per unanimitat disposar el cessament, per
finalització del seu mandat, de la totalitat dels membres
del consell d’administració de la societat i nomenar
nous consellers:Maria Batet i Rovirosa, Aureli Ruiz i
Milà, Otger Amatller i Gutiérrez, Josep Quelart i Bou,
Borja Martín i Sánchez, Antoni Peñafiel i Hervàs, Raimon
Cuyàs i Soler, Joaquim Runsó i Bascuñana, Joan Casals
i Casal i  Mireia Sàbat i Rius. Maria Batet i Rovirosa és
la presidenta del consell d’administració de SERCOM
i Aureli Ruiz i Milà, el secretari.

Junta de socis SOVIPAR S.L. El Ple es constitueix en junta
extraordinària d’accionistes de la societat municipal
‘Societat Vilafranquina d’Aparcaments S.L. (SOVIPAR)’
i aprova per unanimitat el cessament, per finalització
del seu mandat, de la totalitat dels membres del consell
d'administració de la societat. Els nous consellers són:
Josep Colomé i Ferrer, Jaume Torres i Valls, Jordi Hill
i Montes, Manuel Torrent i Segura, Enrique Villanueva
i Cabado, Jaume Clos i Arall, Josep Badia i Rovira i
Francisco de la Fuente i Pérez. Es nomenen president
i secretari del consell d'administració de la societat a
Josep Colomé i Ferrer i a Jaume Torres i Valls
respectivament.

Acomiadament empleat públic. Es dóna compte al ple
d’un decret de l’alcaldia de 25 de maig de 2007, pel
qual s’imposà a un treballador municipal (conserge
especialista de biblioteca) la sanció d’acomiadament
disciplinari per desobediència i indisciplina en el treball.

Compte general dels pressupostos. S’aprova per
unanimitat el compte general dels pressupostos de tota
la corporació, corresponents a 2006, el qual inclou la
informació financera i pressupostària de l’entitat, els
organismes i les empreses.

Modificació del pressupost de l’entitat. S’aprova una
modificació del pressupost de 2007 per valor de
2.493.654,98 euros. El dictamen obtè 9 vots a favor
(grups Socialista i del PP), 9 en contra (grups de CiU
i de la CUP) i 2 abstencions (grups d’ERC i d’ICV-EUiA).
S’ha repetit la votació amb el mateix resultat, i ha quedat
finalment aprovat en haver exercit l’alcalde el seu vot
de qualitat a favor del dictamen.

Modificació del pressupost d’Esports. S’aprova per
unanimitat una modificació del pressupost del Patronat
Municipal d’Esports per valor de 77.149 euros.

Cessió terrenys a la Generalitat per a CRAE. A instàncies



de la Generalitat es retorna a l’acord inicial de cedir els
terrenys per a la construcció d’un Centre Residencial
d’Acció Educativa a la Generalitat de Catalunya, i no a
un organisme dependent com l’ICASS. Es disposarà així
d’un nou equipament que s’ubicarà a la zona de Sant
Julià. La proposta és aprovada per unanimitat.

Modificació estatuts Patronat d’Esports. Modificació
dels estatuts del patronat Municipal d’Esports per a
permetre la incorporació en el consell rector de
representants de tots els grups municipals, també d’ICV-
EUiA.

Moció ISO 9001. Moció presentada per ICV-EUiA per tal
que s’emprengui el procés d’implantació de la norma
ISO 9001 a tots els departaments de l’Ajuntament.
Aprovada amb 13 vots a favor (grups Socialista, de la
CUP, del PP, d’ERC i d’ICV-EUiA) i 7 abstencions (grup
de CiU).

M o c i ó  t r a m e s e s  e l e c t r ò n i q u e s  d e  d o c u m e n t s
municipals. Moció d’ICV-EUiA, i encapçalada també
finalment per ERC, que demana a l’Ajuntament que,
sense perjudici de les corresponents notificacions en
paper, trameti també per la via del correu electrònic de
tota la informació pública que es pugui enviar per aquest
mitjà. La CUP afegeix una esmena en referència a la
publicació al web de l’ajuntament tots els dictàmens i
mocions que es presentin al ple municipal.

Moció sobre infraestructures. Moció del grup Socialista,
encapçalada també finalment per ERC, que demana al
Govern Central que habiliti la partida econòmica
necessària  per assumir de forma definitiva que el trànsit
entre l’Alt Penedès i Barcelona per l’autopista no sigui
de pagament pels residents a Vilafranca i comarca, així
com instar el Govern Central a formalitzar el traspàs
immediat del servei de Rodalies a la Generalitat de
Catalunya preveient la inversió necessària per resoldre
tots els dèficits que arrossega aquest servei i demanar
al Ministeri de Foment atengui de manera immediata

les necessitats d’augment de la freqüència i la capacitat
dels trens o la supressió de totes les barreres
arquitectòniques, entre d’altres. Igualment, se sol·licita
al govern de la Generalitat de Catalunya la finalització
de les obres de la carretera C15 que enllaça les
comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf.
S’aprova amb 18 vots a favor i 2 abstencions,
corresponent aquestes darreres al grup de la CUP.

Moció millora Serveis Socials. Aprovada per unanimitat
la moció presentada pel grup municipal de la CUP
plantejant un pla de xoc provisional en els Serveis
Socials de l’Ajuntament de Vilafranca per tal de rebaixar
el temps d’espera dels seus usuaris.

Moció Marxa de Torxes. Moció dels grups de CiU, CUP,
ERC, i finalment també ICV-EUiA, que acorda ampliar
l’assignació econòmica a l’entitat Comissió Onze de
Setembre amb 2.400 euros addicionals per contribuir
a sufragar part del seu pressupost. Aquesta moció
s’aprova amb 11 vots a favor (grups de CiU, CUP, ERC
i ICV-EUiA) i 9 abstencions (grups Socialista i del PP).

Moció sobre la Vegueria Penedès. Moció dels grups de
CiU, CUP, ERC, i finalment també ICV-EUiA i amb una
esmena del Grup municipal Solcialista, que acorda
reactivar i fer operativa la Comissió Paritària de la
Vegueria i encarregar a la Junta de Portaveus amb
representació de tots els grups municipals que vetlli pel
seguiment dels acords presos o que prengui la Comissió
o el Ple Municipal relacionats amb la Vegueria Penedès.
La moció s’aprova per unanimitat.



El Penedès es troba ara mateix en un moment
transcendental per al seu futur. Sobta, val a dir
també, que la classe política i l’opinió a nivell
nacional no se’n facin  ressò.

Ens referim a la proposta de resolució, prevista
per la Comissió de Política Territorial del Parlament
de Catalunya, que afectarà el Penedès. Els partits
que hi són representats, en nom dels seus grups
parlamentaris, instaran el Govern de la Generalitat
de Catalunya a la creació d’un nou àmbit de
Planificació Funcional,  equivalent a un pla territorial
parcial que inclogui tot el territori penedesenc:
l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia.

Aquesta votació, si és positiva,  anirà seguida d’un
temps d’espera de 120 dies en els quals el Govern
ha de dur a terme la resolució a què se l’ha instat
des del Parlament de Catalunya; o a atendre’s a
les conseqüències polítiques si no ho fa. Cal dir
que el passat 21-6-2006 la Comissió ja ho va votar
favorablement (sense cap vot en contra) però en
dissoldre’s el Parlament i cessar el Govern, va
decaure la seva aplicació.

Per a nosaltres, és un fet de molta transcendència:
 per primera vegada en 150 anys, el Penedès pot
tornar a quedar reunit dins d’una sola entitat de
planificació i administració de territoris i serveis.
De fet, en l’actualitat i com és sabut, ja existeixen
set àmbits de planificació territorial, que hom
confon o identifica amb les “vegueries”. Aquests
set àmbits, als quals ens afegiríem, són actualment
el Metropolità, les Comarques de Girona, les
Comarques Centrals, les Terres de l’Ebre, l’Alt
Pirineu i Aran, Ponent, i el Camp de Tarragona.

Fins ara, el Penedès, en el context d’aquesta
divisió, romania esquarterat. L’Alt Penedès i el
Garraf, dins l’Àmbit Metropolità; el Baix Penedès,
al Camp de Tarragona; i l’Anoia, a les Comarques
Centrals. D’aquí ve que cada part del Penedès ha
anat essent planificada i ha hagut de proveir-se

de tot tipus de serveis públics, des de tres àmbits
diferents.

La creació de l’Àmbit Penedès significa que,
almenys, hem de gaudir de les mateixes capacitats
de planificació i d’acollida dels serveis de la
Generalitat que la resta. I això es traduirà en la
implantació d’una sèrie d’estructures i competències
sobre serveis públics de proximitat, i de capacitat
de decisió en la planificació quasi integral.

Si tenim el mateix gruix político-jurídic que els
altres àmbits, cosa per la qual vetllarem, haurem
de comptar, doncs, amb unitats d’administració
centrals sobre els serveis de proximitat (justícia,
sanitat, educació, cultura, serveis socials, etc...);
amb competències en planejament (la traducció
al terreny físic de la planificació matriu) que afecten
l’urbanisme, el medi natural, etc...; amb
descentralització pel que fa als serveis de la
Generalitat; i amb una sèrie d’equipaments
hospitalaris, culturals, universitaris, d’oficina de
govern..., imprescindibles.

No podem oblidar, a més, que quan arribi la divisió
territorial, per Llei, del Parlament, que organitzi
Catalunya en vegueries, només qui sigui un àmbit
funcional podrà optar a ser vegueria. Aquesta és,
precisament,  la fita que la Plataforma VP s’ha
marcat com a objectiu polític i que està al nostre
abast, cada cop més, gràcies a la col·laboració i
a l’adhesió del poble penedesenc.






