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DES DE L’ALCALDIA

No hi ha dubte que una demanda constant de la ciutadania és que les administracions
públiques han de col·laborar entre si, que hi ha d’haver una actitud de suport i d’afavorir
els plantejaments de cadascú a l’hora d’abordar els projectes d’interès general. Està
clar que no sempre passa d’aquesta manera, encara que en menys ocasions del que
s’acostuma a dir i a creure; però n’hi ha de desavinences i, alguna vegada també,
situacions de fer-se la guitza els uns als altres.

I és precisament en els grans projectes on hi cal buscar un major grau d’enteniment,
una major dosi de diàleg. Les coses “petites” les pot fer un de sol sense necessitat dels
altres; però en les coses d’envergadura no solament es fa necessària aquesta
col·laboració sinó que esdevé imprescindible.

Tot això ve a tomb del projecte del pas del nou traçat ferroviari per Vilafranca, per
on ha de circular-hi el TGV. Des de fa temps, anys, l’Ajuntament ha fet un plantejament
absolutament coherent i raonable. Donat que el tren ha de passar per aquí, val la pena
que ho faci en les millors condicions de respecte al territori, reduir al màxim el seu
impacte i, al mateix temps, aprofitar per posar sobre la taula aquelles qüestions que
poden interessar Vilafranca, el Penedès i, per extensió, el país. És a dir, amb altres
paraules: cal ensorrar el nou traçat i l’actual de rodalies, de manera que es cobreixi

d’una manera total des del pont de Moja fins al pont del carril i intentar que es pugui

continuar fins al final del casc urbà pel costat de Barcelona. A més, que Vilafranca

pugui comptar amb una estació per a viatgers que puguin aprofitar el pas de

determinants trens de caràcter regional que poden tenir una parada a la Vila.

És evident que les intencions municipals són ambicioses i que hi ha problemes
tècnics a resoldre i veure el cost que això suposa. És cert; però també ho és que
aquesta és una proposta estratègica de futur per la ciutat i pel conjunt de la zona.

Així ho han entès en tot moments els grups municipals de l’Ajuntament que, de
forma unànime, han donat suport a aquesta proposta i que ho han refermat fins i tot
quan les institucions superiors han donat una resposta no positiva. Els vull agrair
sincerament aquesta actitud madura i de posar pel davant l’interès de la Vila, i els
convido a continuar així fins el final.

Però aquella col·laboració de què he parlat al començament entre les administracions
voldria que fos l’actitud real en el moment clau d’afrontar aquest projecte. Hi ha hagut

moments en què no han estat així, però
vull creure, vull demanar i vull exigir que
els Governs -el de l’Estat i el de la
Generalitat- estiguin a l’alçada de les
circumstàncies i recullin la proposta, so-
bre la qual lògicament estem disposats
a parlar, a negociar i a arribar a acords
que siguin satisfactoris per Vilafranca.

És en moments com aquests quan
es demostra el nivell de maduresa dels
governants, el sentit de la responsa-
bilitat. I desitjo i espero que els nostres
estiguin al màxim nivell. I si és així,
n’estic convençut que hi sortirà
guanyant Vilafranca, el Penedès,
Catalunya i Espanya.

Joan Aguado Masdeu

Alcalde de Vilafranca del Penedès

Sentit de responsabilitat
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Portada

Vilafranca, cada dia millor.

1. Des de l’alcaldia.

2. Horaris d’atenció al públic dels/les

regidors/es delegats/des de

l’Ajuntament.

3. Vilafranca i el Penedès volen un pas

del TGV que sigui respectuós amb el

territori i que serveixi per millorar el

transport públic.

5. El Pressupost Municipal del 2001, al

detall.

9. Els grups municipals diuen.

11.La plana web municipal amplia

continguts en la línia d’afavorir la

informació i la participació

ciutadanes.

12.Malgrat el descens de les activitats

delictives durant l’any 2000, la

Junta Local de Seguretat intensifica

els controls de les nits dels caps de

setmana a Vilafranca.

13.Pàgina verda.

Alcalde, Joan Aguado i Masdeu, hores a concretar prèviament amb Secretaria
d’Alcaldia.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

Serveis Socials, Celina Guijo i Lobato, 1a Tinent d’Alcalde, Coordinadora de l’Àrea,
dimarts de 12 a 14 h. i altres hores a conenvir.
Salut, Medi Ambient i Consum, Lourdes Bohé i Medialdea, hores a convenir.
Esports, Francisco Espín i Martínez, de dilluns a divendres de 18 a 21 h. (hores a
convenir).
Educació, Lourdes Sánchez i López, dijous de 9 a 15 h. i tardes (hores a convenir).
Cultura i Lleure, Patrocinio Recober i Caballé, hores a convenir.

ÀREA DE SERVEIS CIUTADANS

Promoció Econòmica, Policia local, Circulació i Aparcaments, Participació
en el Fòrum de les Cultures 2004, Jordi Cuyàs i Soler, 2n Tinent d’Alcalde, Coor-
dinador de l’Àrea, dilluns (hores a convenir).
Governació i Cementiri, Celina Guijo i Lobato, dimarts de 12 a 14 h. i altres hores
a convenir.
Urbanisme i Habitatge, Josep Soler i Barceló, 5t Tinent d’Alcalde, dijous de 12 a
14 h. (hores a convenir).
 Lourdes Sánchez i López (adjunta), dijous de 9 a 15 h. i tardes (hores a convenir).
Comerç, Turisme i Mercats, Joan Pareta i Papiol, 6è Tinent d’Alcalde, dimecres
de 12 a 14 h. (hores a convenir).
Foment de l’Ocupació i Foment de les Noves Tecnologies, Francisco Romero
i Gamarra, hores a convenir.
Vies públiques, Parcs i jardins i Edificis municipals, Àngela Agramunt i Andreu,
dilluns, de 13 a 14 h. (hores a convenir).

ÀREA DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ

Comunicació, Participació Ciutadana i Coordinació dels plans transversals,
Marcel Esteve i Robert, 3r Tinent d’Alcalde, Coordinador de l’Àrea, hores a convenir.

Plans transversals:
Pla d’Infància: Anna Girona i Alaiza, hores a convenir.
Pla per la Igualtat: Àngela Agramunt i Andreu, dilluns, de 13 a 14 h. (hores a
convenir).
Pla Vila Jove: Marcel Esteve i Robert, hores a convenir.

Relacions amb els grups municipals, Jordi Cuyàs i Soler, dilluns (hores a convenir).

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I HISENDA

Règim Intern i Recursos Humans, Anna Girona i Alaiza, 4a Tinent d’Alcalde,
Coordinadora de l’àrea, hores a convenir.
Hisenda i Compres, Joan Pareta i Papiol, dimecres de 12 a 14 h. (hores a convenir).
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INFRASTRUCTURES

Durant el mes de desembre l’Ajuntament de Vilafranca va tenir
coneixement de la postura contrària del Ministeri de Foment a
l’aposta estratègica d’aconseguir tenir, aprofitant el pas del TGV
per la Vila, una estació per a trens regionals que no sols donés
servei a l’Alt Penedès sinó també a comarques veïnes com el
Garraf o l’Anoia. A banda d’aquest “gerro d’aigua freda” que es
va veure agreujat per la indiferència al respecte mostrada en
aquells moments per alguns alts càrrecs de la Conselleria de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, l’Ajuntament
vilafranquí va rebre, després de sol·licitar-ho durant molt de temps,
una còpia d’una part del projecte del pas del TGV per l’interior de
la Vila. Aquest projecte confirmava les previsions més pessimistes,
ja que, d’una banda, no contemplava el soterrament de la via de
rodalies ni tampoc de manera suficient la del TGV, de manera
que, tal com es plantejava, feia inviable la cobertura posterior de
les vies, sobretot en el tram La Girada/Poble Nou. A banda d’això,
el nou traçat tal com estava plantejat afectava greument les
indústries recentment instal·lades al polígon de Llevant. Amb
aquest projecte el Ministeri incomplia la resolució adoptada per
ell mateix en la declaració d’impacte ambiental de la Línia d’Alta
Velocitat en la qual manifestava que el pas de la via del TGV seria
paral·lela a l’actual línia de rodalies de RENFE (desestimant el traçat
per l’exterior, amb un fort impacte ambiental), que seria soterrat i
que caldria preveure també el soterrament de l’actual via del tren.

Vilafranca i el Penedès volen un pas del TGV que sigui
respectuós amb el territori i que serveixi per millorar

el transport públic

Ple extraordinari unànime

Davant d’aquestes perspectives tan negatives, l’Ajuntament
en ple es va reunir el dia 23 de desembre en sessió extraordinària
per aprovar una moció en la qual tots els grups municipals, PSC,
CiU, ERC i PPC, veient l’actitud contrària del Ministeri i de la
Generalitat a fer possible que el pas del TGV per Vilafranca
signifiqués un avenç en l’aprofitament del transport públic
ferroviari i el poc interès en posar solucions viables per la integració
del ferrocarril a la vila, acordaven

1r. Reclamar dels Governs de l’Estat i la Generalitat que el pas
de la nova línia ferroviària d’ample europeu serveixi per
cohesionar el territori i aprofitar el màxim les infrastructures
públiques per a tothom.
2n. Demanar al Govern de l’Estat que reconsiderés la seva
actitud contrària a  construir una estació a Vilafranca per a
determinats trens que utilitzin la línia. I demanar també al
Govern de la Generalitat que avali i defensi la proposta muni-
cipal, en defensa dels interessos de Vilafranca, del Penedès i
de Catalunya.
3r. Manifestar la decisió irrenunciable a que el pas d’aquest
nou traçat per Vilafranca comporti el soterrament de totes les
vies a la zona del Poble Nou i de La Girada i el seu  cobriment,

El consistori vilafranquí ha fet saber al Ministeri de Foment i la Generalitat que és una qüestió
irrenunciable que el traçat pel nucli urbà sigui soterrat junt amb la via de rodalies per tal que sigui
factible la seva cobertura.

El posicionament de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Vilafranca és unitari i sense fisures respecte a pas del TGV per Vilafranca.
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així com el màxim respecte al conjunt urbà de la ciutat i al
territori del Penedès. Així mateix caldrà trobar una solució
viable a la zona de  Llevant que permeti el manteniment de les
activitats existents i la connexió dels dos costats de la via.
4t. Manifestar el convenciment que el debat que s’ha iniciat
sobre les comunicacions per tren amb Barcelona i Tarragona,
i el paper de Vilafranca en aquestes comunicacions, ha donat
un salt endavant de manera que a partir d’ara ja no es podrà
prescindir d’aquest tema en la planificació de les
comunicacions catalanes. És segur que a mig termini s’haurà
de plantejar una solució com aquesta i s’acabarà resolent, però
amb un major cost i amb la possibilitat d’un major impacte
ambiental per la comarca.
5è. Exigir als responsables del transport públic ferroviari de
l’Estat i de Catalunya que es resolgui  urgentment amb una de
les dues vies que hi haurà a Vilafranca l’enllaç ràpid amb Bar-
celona i Tarragona.
6è. Exposar la voluntat  que el planejament urbanístic de la
vila contempli l’Eix de la Via com a espai que dinamitzi la vila
a les portes del segle XXI.

Per tot plegat l’Ajuntament demanava el suport explícit a
aquesta declaració per part dels ciutadans i ciutadanes i del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, per ser tramès als Governs de l’Estat i
de Catalunya, responsables d’aquests temes.

Negociació política i posicionament
conjunt de la comarca

Malgrat les perspectives negatives del darrer mes de l’any 2000,
l’alcalde de Vilafranca s’ha mostrat sempre partidari d’esgotar la
via de la negociació política i de coordinar esforços entre
institucions per presentar una proposta conjunta de Vilafranca i
del Penedès davant del Ministeri de Foment. Joan Aguado, tot i
no descartar que al final s’hi hagi de recórrer, considera que accions
de mobilització ciutadana en un moment inadequat podrien ser
contraproduents i que és obligació dels qui tenen responsabilitat
de governar allà on sigui posar-se d’acord i negociar fins al final.

Així, paral·lelament a la sol·licitud d’una nova entrevista amb
els responsables del Ministeri, es van entaular també converses i
negociacions amb la conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat i amb tot un seguit d’institucions i
agents socials de la comarca de l’Alt Penedès cara a consensuar
una posició conjunta per presentar davant del Ministeri reclamant
un pas del TGV pel Penedès respectuós i que contempli millores
en els municipis per on ha de passar. Aquestes converses van
fructificar el dia 25 de gener amb la històrica signatura al Castell
d’Olèrdola d’un document anomenat Alta Velocitat-Penedès a
càrrec de representants d’ajuntaments amb Vilafranca al
capdavant, els Consells Comarcals de l’Alt Penedès i del Garraf,
el Consorci Xarxa Viària, tots els partits polítics, sindicats,
parlamentaris, gremis, etc.

En aquest document que, va rebre el suport de la Generalitat
de Catalunya, tots els signants es comprometien a defensar davant
del Ministeri de Foment millores en el traçat del TGV en relació a
Vilafranca i a diversos municipis de la comarca. Pel que fa
concretament a Vilafranca el text reclama que “el pas s’ha de fer
de manera que asseguri el soterrament i el cobriment de les vies
dels trens de rodalies i del TGV i això vol dir que s’ha de baixar la
cota de totes dues línies a un punt que ho permeti  i que els murs
es facin amb la perspectiva de poder suportar els forjats necessaris,

d’acord amb allò que s’estableix en la declaració d’impacte am-
biental i la resolució adoptada pel propi Ministeri de Foment”. Pel
que fa a l’estació de trens regionals a Vilafranca, el text explicita
que “ha tingut sempre el vist i plau dels màxims responsables de
la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques i és un tema
de màxim interès per a tothom que s’ha de defensar de totes
totes. És molt important pel creixement econòmic i social de la
comarca la ubicació d’aquesta estació de passatgers en aquell
punt que garanteixi la connectivitat amb les diferents vies de
comunicació per facilitar la mobilitat dels habitants dels diferents
municipis i comarques veïnes, per tant el millor emplaçament és
Vilafranca. També caldrà aprofundir en la possibilitat de que la
comarca tingui una estació de mercaderies”.

El conseller Macias dóna suport
al soterrament i a l’estació

El mateix dia que es donava a conèixer el document Alta
Velocitat-Penedès, l’alcalde Joan Aguado es reunia amb el
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat,
Pere Macias, una entrevista que Joan Aguado va qualificar de
positiva i esperançadora. La postura del conseller va ser
contundent en el sentit que farà costat i defensarà fermament el
compromís adquirit pel Ministeri de Foment que se soterrin de
manera que es puguin cobrir tant la nova línia del TGV com també
l’actual de rodalies, en l’àmbit de la zona del Poble Nou/La Girada
i l’estació. Així les coses, des de la Conselleria ja s’està negociant
de forma conjunta i coordinada amb l’Ajuntament tots els
condicionants perquè es compleixin els requisits anteriors i així
es treballa des dels serveis tècnics de la Conselleria. El conseller
ha donat suport a l’alcalde en el sentit que aquesta és una qüestió
irrenunciable.

El Conseller ha manifestat que continua estant d’acord que a
Vilafranca hi cal una estació per utilitzar pels serveis dels trens
regionals i que defensarà també aquesta postura davant del
Ministeri. Des de la conselleria es treballa tècnicament i s’estudia
una fórmula que permeti la construcció d’aquesta estació. També
s’ha establert que hi haurà un contacte permanent entre els tècnics
de la Conselleria i els de l’Ajuntament, així com també a nivell
polític, per poder avançar junts en la mateixa direcció. El conseller
i l’alcalde han coincidit en la necessitat de defensar plegats davant
del Ministeri aquests plantejaments i que cal restablir la via del
diàleg i la negociació amb el Govern central. Per Joan Aguado,
cal que el Ministeri sigui receptiu i es pugui fer palès amb un
acord total en benefici del territori i de la gent del Penedès i les
comarques veïnes.

INFRASTRUCTURES

El conseller Macias es va comprometre a defensar davant del Ministeri de Foment la
conveniència d’una estació per a trens regionals a Vilafranca.
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HISENDA

El Pressupost Municipal del 2001, al detall
A continuació s’exposen algunes dades significatives dels pressupostos del 2001 que poden ser d’interès per tenir una visió més
exacta del contingut.

Els pressupostos aprovats van ser elaborats per l’equip de govern i s’hi van incorporar, després d’establir un diàleg amb tots els
grups, diverses aportacions presentades pel grup municipal d’ERC, així com també algunes el PPC. També es van assumir de
manera parcial algunes de les esmenes presentades pel grup municipal de CiU.
La comparança entre els pressupostos del 2001 i els de l’any anterior, pel que fa al total aprovat és el següent:

Pressupost consolidat 2001 ...................................................................................................................................... 4.072.955.583 Ptes.

Pressupost consolidat 2000 ...................................................................................................................................... 3.543.331.490 Ptes.

Com es pot observar hi ha un increment d’un 14,9%, el qual ve motivat en part per les subvencions que hi han en l’exercici del
2001, mentre que no n’hi havien en l’anterior.

Els ingressos de procedència municipal vénen donats pels impostos, taxes i preus públics que paguem els ciutadans i ciutadanes
de Vilafranca. Enguany l’Ajuntament ha incrementat un 3,6% aquests conceptes, igual que el nivell d’inflació interanual en el
moment en que es prendre aquest acord, el mes d’octubre. Per tant, es manté el poder adquisitiu amb la qual cosa no s’incrementa
la pressió fiscal. El contrari, com que la inflació de l’any 2000 ha estat del 4% es pot dir que la pressió fiscal ha baixat un 0,4%.

L’increment de les partides pressupostàries per sobre d’aquest percentatge és degut als nous contribuents que s’incorporen a
causa del creixement que hi hagut, tant pel que fa a la nous immobles que s’han construït de nou com per l’augment de l’activitat
econòmica. Així doncs, en haver-hi més contribuents que paguen s’incrementa el total que es preveu recaptar.
Les subvencions a fons perdut que es reben d’altres administracions enguany han augmentat en relació a l’any anterior, el qual
ha suposat un element per fer créixer el muntant pressupostari. Pel que fa a les vingudes per despeses corrents en podem veure
el detall en el Capítol IV dels Ingressos per un import a l’entorn dels 200.000.000 Ptes.
A més hi han les subvencions per inversions que suposen 122.000.000 Ptes. més.

El pressupost del 2001 segueix la mateixa tendència dels darrers anys pel que fa a la contenció de la despesa corrent. Algunes de
les partides estan congelades i d’altres només s’han incrementat l’IPC i un altre grup pel l’import que ve condicionat per contractes
o determinats subministraments.
En el Capítol I, que fa referència al personal, s’aplica l’increment salarial i els conceptes previsibles en la negociació del conveni
col•lectiu amb el personal de l’Ajuntament per enguany.

Pel que fa a la plantilla hi ha tres noves places: una a la Policia Local, una educadora a les llars d’infants i un tècnic per a noves
tecnologies.
La càrrega financera, és a dir els interessos i les amortitzacions de crèdits concertats, queda en el 15,47%, per sota de l’any
anterior, una vegada aplicat el crèdit previst per fer front a les inversions del 2001. Aquest percentatge es considera dintre de la
banda baixa i, en tot cas, molt lluny del màxim permès que és del 25%.
Cal dir també que el capital viu o endeutament per crèdit es redueix. El crèdit demanat per a l’exercici del 2001 és de 364.756.000
ptes. mentre que l’amortització de l’any serà de 400.901.617 ptes. Per tant hi ha una baixada de l’endeutament.
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HISENDA

El pressupost consolidat

La integració de tots els pressupostos més el general de l’Ajuntament (o de l’entitat) constitueix el PRESSUPOST CONSOLIDAT.
Per a l’any 2001 és el següent, distribuït per capítols amb el detall d’alguns dels conceptes més significatius:

INGRESSOS

CAPÍTOL CONCEPTES     IMPORTS

I IMPOSTOS DIRECTES .................................................................................................................................. 1.439.786.545
Impost Béns Immobles ...........................................................................................................721.000.000
Impost sobre vehicles .............................................................................................................245.510.000
Impost sobre la plusvàlua dels terrenys ................................................................................110.000.000
Impost sobre Activitats Econòmiques ...................................................................................362.033.345

II  IMPOSTOS INDIRECTES ................................................................................................................................ 130.103.600
Impost sobre construccions

III  TAXES I ALTRES INGRESSOS .................................................................................................................... 1.131.478.995
Recollida i tractament d’escombraries ..................................................................................214.798.000
Llicències obertura d’establiments ..........................................................................................40.000.000
Cementiri ....................................................................................................................................18.932.000
Ocupació del sòl de la via pública ............................................................................................59.368.000
Ocupació terrenys d’ús públic amb tanques ...........................................................................14.842.000
Mercats municipals ...................................................................................................................15.000.000
Parades mercats, atraccions... ..................................................................................................42.984.000
Entrada vehicles (guals) ............................................................................................................40.312.000
Llars d’infants ............................................................................................................................23.500.000
Casals d’infants i alberg joventut ...............................................................................................8.823.000
Multes .........................................................................................................................................42.535.000
Retirada vehicles de la via pública ...........................................................................................10.360.000
Contribucions especials urbanització de carrers ......................................................................7.000.000
Subministrament d’aigua, clavegueram i altres serveis ......................................................517.989.000
Participació en Fires ..................................................................................................................25.844.000
Entrades i serveis Teatre Cal Bolet .............................................................................................4.185.000
Publicitat serveis de comunicació i altres ingressos ..............................................................27.506.000

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS ...................................................................................................................... 829.906.820
Aportació de l’Estat .................................................................................................................628.506.000
Subvencions Generalitat .........................................................................................................145.322.940
Subvencions Diputació de Barcelona ......................................................................................31.364.000
Subvencions Unió Europea .....................................................................................................  18.000.000

V INGRESSOS PATRIMONIALS ..........................................................................................................................  36.117.613
Interessos bancaris i lloguers

VI INVERSIONS REALS ........................................................................................................................................  18.599.010
Venda locals comercials

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ..................................................................................................................... 122.201.000
Subvencions Generalitat ...........................................................................................................38.700.000
Subvencions Diputació de Barcelona ......................................................................................83.500.000

VIII ACTIUS FINANCERS .................................................................................................................................................. 3.000
Fiances, bestretes i reintegraments

IX PASSIUS FINANCERS ..................................................................................................................................... 364.759.000
Operacions de crèdit

TOTAL INGRESSOS PRESSUPOST CONSOLIDAT ........................................................................................................... 4.072.955.583
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HISENDA

EL PRESSUPOST PER SERVEIS

ÒRGANS DE GOVERN ............................................................................................................................................................. 59.877.240

ADMINISTRACIÓ GENERAL .................................................................................................................................................. 237.628.606

INFORMÀTICA .......................................................................................................................................................................... 50.482.863

POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL ..................................................................................................................................... 193.079.234

SERVEIS SOCIALS ................................................................................................................................................................. 127.032.767

ECONOMIA I PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ .......................................................................................................................... 161.635.172

SALUT I MEDI AMBIENT ......................................................................................................................................................... 33.442.030

EDUCACIÓ I OA TORRAS I BAGES ....................................................................................................................................... 172.655.147

URBANISME, HABITATGE I SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE ................................................................................... 162.046.396

VIES PÚBLIQUES ................................................................................................................................................................... 357.347.991

ENLLUMENAT VIES PÚBLIQUES............................................................................................................................................ 82.493.360

CONSERVACIÓ I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS ............................................................................................................. 114.939.054

PARCS I JARDINS................................................................................................................................................................... 139.310.196

RECOLLIDA I TRACTAMENT D’ESCOMBRARIES ................................................................................................................ 180.027.000

CEMENTIRI ...................................................................................................................................................................................8.523.335

CULTURA I LLEURE I TEATRE CAL BOLET........................................................................................................................... 170.703.532

ESPORTS................................................................................................................................................................................. 117.206.963

PLA VILA JOVE......................................................................................................................................................................... 34.105.344

PROMOCIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES.......................................................................................................................... 13.528.549

COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I RÀDIO I TV ...................................................................................................................... 148.550.190

SERVEI DE TRANSPORT URBÀ ................................................................................................................................................ 9.845.470

MERCATS I CONSUM .............................................................................................................................................................. 26.935.344

COMERÇ, TURISME I FIRES .................................................................................................................................................... 62.272.705

EMPRESA D’AIGÜES I DEPURACIÓ ..................................................................................................................................... 527.989.000

TRANSFERÈNCIA A D’ALTRES ADMINISTRACIONS ............................................................................................................ 63.215.370

SEGURETAT SOCIAL I DESPESES DE PERSONAL1 ............................................................................................................ 311.407.639

INTERESSOS I AMORTITZACIONS DE CRÈDITS2 ............................................................................................................... 506.675.086

TOTAL................................................................................................................................................................................... 4.072.955.583

El mateix pressupost expressat per serveis és el següent:

1 En aquest concepte hi figura la Seguretat Social de tot el personal, excepte el dels Patronats i Societats que estan
inclosos en els totals de cada Ens. També hi consta el complement de productivitat de tot el personal municipal.

2 Els crèdits de les Societats estan integrats en els totals de les pròpies societats.
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Aquestes són les realitzacions previstes dins del Capítol d’Inversions dels
Pressupostos del 2001:

Actuacions i millores a les instal·lacions esportives .................................. 20.000.000
Adequació, reasfaltat i senyalització de la via pública ............................... 27.000.000
Ampliació de voreres a diversos carrers ..................................................... 20.000.000
Supressió de barreres arquitectòniques ....................................................... 3.000.000
Millores a l’enllumenat de la via pública....................................................... 7.000.000
Enllumenat al c/ Salvador Espriu3 .................................................................. 3.700.000
Complement a la infrastructura del pavelló firal ............................................. 850.000
Mobiliari de vies públiques i jardineria ....................................................... 12.000.000
Adequació a la normativa d’equipaments infantils ...................................... 3.000.000
Adquisició de contenidors d’escombraries................................................... 8.000.000
Urbanització pl. Lluís Via ................................................................................ 8.000.000
Urbanització c/ Graupera i Fruita4 ................................................................ 12.000.000
Mobiliari d’oficina ........................................................................................... 2.400.000
Desenvolupament informàtic ....................................................................... 20.000.000
Estris per a la Unitat de Serveis ..................................................................... 1.000.000
Millores a centres escolars ........................................................................... 10.000.000
Alineació de façanes de carrers ..................................................................... 2.000.000
Urbanització de la pl. dels Boters (2a. Fase) ................................................. 5.000.000
Urbanització de les av. de Barcelona i de Tarragona (1ª fase)5 ................ 115.000.000
Urbanització del parc de Sant Julià6 ............................................................ 82.500.000
Urbanització del c/ Creixell ........................................................................... 12.000.000
Millores a la Casa de la Vila ............................................................................ 4.000.000
Obres de reforma i millores al SIAJ7 ............................................................. 8.800.000
Equipament per a ràdio i televisió ................................................................. 7.000.000
Elaboració de la Guia del Ciutadà .................................................................. 3.200.000
Adequació a la normativa i altres millores a l’Ateneu Popular Municipal. 9.100.000
Control d’accés de vehicles al centre ............................................................ 3.300.000
Millores en les rieres ....................................................................................... 3.000.000
Millores en nínxols del cementiri ................................................................... 5.000.000
Millores en equipaments culturals .............................................................. 15.000.000
Art al carrer ...................................................................................................... 5.000.000
Aportació municipal en Escola-Taller Rehabilitem ....................................... 6.741.000
Condicionament nova aula de la llar d’infants Lola Anglada ...................... 3.500.000
Centre de tecnologia de la informació .......................................................... 3.900.000
Punts d’accés d’Internet.................................................................................. 2.800.000
Treballs de revisió del Pla General .............................................................. 17.500.000
Compra de trituradora per llenya de la poda................................................ 3.300.000
Millores a l’Arsenal ......................................................................................... 1.140.000
Millores al Centre Obert .................................................................................. 1.400.000
Reforma a la planta coberta de edifici Cal Cerer ........................................ 20.000.000
Aportació al Patronat de Comerç i Turisme ..................................................... 825.000
Inversions de la Societat de l’Habitatge ........................................................ 7.884.010
Inversions en millores de la xarxa i el subministrament d’aigua ............. 93.503.000

TOTAL........................................................................................................... 600.343.010

Aquestes inversions vénen finançades
pels conceptes següents, els quals
estan inclosos en el pressupost
d’ingressos:

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

A càrrec dels propietaris del carrer Sal-
vador Espriu......................... 1.000.000

A càrrec dels propietaris dels carrers
Fruita i Graupera ................. 6.000.000

SUBVENCIONS A FONS PERDUT

Diputació de Barcelona: Av. de Barce-
lona i de Tarragona ........... 79.500.000

Generalitat de Catalunya: Parc de Sant
Julià .................................... 38.700.000

Diputació de Barcelona: Reforma del
SIAJ .................................... 4.000.0000

PRÉSTECS A LLARG TERMINI

Caixa de Catalunya
Conveni amb Diputació de Barcelona
amb interès subvencionat ..................
.......................................... 364.756.000

FONS PROPIS
.......................................... 106.387.010

TOTAL FINANÇAMENT
INVERSIONS .................... 600.343.010

INVERSIONS 2001

3    Es financia en part amb contribucions especials a càrrec dels propietaris
4    Es financia en part amb contribucions especials a càrrec dels propietaris
5    Es financia en part amb subvenció de la Diputació de Barcelona
6    Es financia en part amb subvenció de la Generalitat de Catalunya
7    Es financia en part amb subvenció de la Diputació de Barcelona

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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CIU ERCPSC
Fem Vilafranca,

fem Penedès
El portal educatiu

de Vilafranca

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN

Oficina d’Atenció
al Ciutadà

Vilafranca i la comarca sempre han
anat estretament lligades, i el benestar i
la prosperitat d’una han condicionat el de
l’altra. Aquesta ha estat una dinàmica
que, al llarg de la història, ha anat
funcionant i que les circumstàncies i les
persones han fet que arribéssim fins a la
situació actual en la que el Penedès, tot i
que sempre es pot millorar, és una terra
de la qual ens sentim orgullosos i en la
qual la relació de les persones i la natura
ens produeix un nivell de satisfacció que
voldríem mantenir.

En aquest moment es donen un seguit
de circumstàncies que fan que els
penedesencs hàgim de participar
activament en el disseny del futur de la
nostra comarca, trobant-li l’encaix
adequat en la relació amb totes les zones
veïnes i fent que la nostra situació
geogràfica ens serveixi per donar passos
endavant i no com un simple lloc de pas
i de magatzem de productes i serveis que
no ens aporten res.

És per això que l’Ajuntament partici-
pa activament en l’elaboració del II Pla
Estratègic de l’Alt Penedès que promou
la Fundació Pro-Penedès i en el qual
tothom hi pot participar; manté una
relació estreta amb Vilanova, Igualada i
Manresa, constituint el que s’anomena
Eix Diagonal per reforçar el paper
d’aquestes viles mitjanes; i col·labora
amb els diversos municipis i institucions,
com el Consorci de Promoció Turística
per tirar endavant temes tant necessaris
per mantenir l’actual equilibri com les
Rutes del Vi o les Festes del Vi Penedès
“DIVINUM”.

I amb aquest mateix esperit hem de
defensar tots els penedesencs que el pas
de les infrastructures, com la de la
via d’ampla europeu, ens siguin
respectuoses i útils, o que, tot i
reconeixent l’avanç que suposa el darrer
informe sobre l’organització territorial de
Catalunya, no ens retallin municipis de
la nostra comarca, ja que per tirar
endavant aquesta terra que volem, a més
d’altres consideracions, necessitem un
espai suficientment gran i cohesionat
com per fer-ho possible sense convertir-
nos en un magatzem de Catalunya, sinó
continuar sent la terra que sempre hem
volgut.

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

En el marc de la voluntat de projecció
de la nostra vila vers el ciberespai,
materialitzat en el projecte conegut com
«Vilafranca Virtual», la Regidoria de
Noves Tecnologies de l’Ajuntament ha
encomanat el disseny i posada a punt
d’un portal (és a dir, d’un centre de re-
cursos i trobada) dedicat al conjunt de la
comunitat educativa de Vilafranca.

El Portal Educatiu de Vilafranca pretén
reunir i posar a l’abast de Centres,
educands, professors, pares i mares
d’alumnes tot el ventall conegut de
serveis, informacions, motors de recerca
i bibliografia que puguin facilitar les seves
tasques, així com facilitar-los l’accés a
d’altres portals educatius existents a
Internet i fins i tot facilitar la
intercomunicació entre els Centres i els
seus components, i al capdavall brindar
a tot aquell que hi vulgui accedir la més
completa i actualitzada informació sobre
la situació de l’educació a Vilafranca.

El projecte ha estat dissenyat com un
pla «horitzontal», és a dir que no es
circumscriu exclusivament a l’àmbit de
la Regidoria de Noves Tecnologies, sinó
que es desenvoluparà en estreta
connexió –s’espera- amb la Regidoria
d’Educació. Allò que sorprèn és que
l’»horitzontalitat» de la «Vilafranca Vir-
tual» sembla acabar aquí. Per la seva
mateixa naturalesa, un Portal és un mitjà
de comunicació i d’informació,
exactament igual que un diari, revista,
ràdio o televisió; només que en un suport
i un format totalment innovadors:
Internet.

I si un Portal no deixa d’ésser un mitjà
de comunicació, un Portal elaborat i
mantingut des d’un Ajuntament és un
mitjà de comunicació públic, tan públic i
tan subjecte a les normes sobre mitjans
de comunicació públics com Ràdio
Vilafranca o Vilafranca TV, posem per cas.

I doncs: com és que l’extensió
«horitzontal» del projecte «Vilafranca Vir-
tual» no ha inclòs la responsabilització
-o, almenys, participació- de SERCOM,
empresa pública titular de la Ràdio i la
TV municipals? O, si més no, tenint el
compte el caràcter sectorial del Portal
Educatiu, perquè no ha estat posat a
disposició del Consell Escolar Municipal,
que és el veritable organisme participatiu
i representatiu del món educatiu a
Vilafranca?

Un mitjà de comunicació públic, per
més innovador que sigui, no es pot
sostreure als mecanismes previstos per
al seu control i gestió democràtics i
participatius. I això inclou la «Vilafranca
Virtual» i el seu «Portal Educatiu». Si el
projecte vol comptar amb el decidit
suport d’ERC, caldrà que ho tingui en
compte.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA

El Grup Municipal de Convergència i
Unió de l’Ajuntament de Vilafranca vol
fer pública la seva posició sobre la
determinació per part de l’Equip de
Govern Socialista de l’Ajuntament de
Vilafranca de tancar l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà els dijous a la tarda.

Aquest és un servei que venia oferint
l’Ajuntament des de fa força temps i que
era raonablement utilitzat pels ciutadans
de la Vila, aproximadament més d’un
10% dels més de 10.000 tràmits i gestions
que va realitzar aquesta oficina durant
l’any 2000, segons el balanç realitzat per
l’Equip de Govern, i això vol dir que els
ciutadans que no poden anar a
l’Ajuntament a fer determinats tràmits en
l’horari habitual d’atenció al públic
veuran com se’ls complica la realització
d’aquestes gestions.

Pel Grup Municipal de CiU és un servei
important i per això en el Ple del passat
13 de febrer es va interpel·lar l’Equip de
Govern.

Si bé és veritat que els treballadors
d’aquest servei gaudien d’uns
complements i d’unes compensacions
horàries, s’ha aprofitat la jubilació d’un
dels 5 treballadors adscrits al servei per
liquidar aquest servei que es donava els
dijous a la tarda i aquests mateixos
treballadors també s’ocupaven de les
cerimònies de casaments civils que es
realitzaven a l’Ajuntament, per tant,
també caldrà veure com es soluciona el
tema d’aquestes celebracions.

La resposta de l’Equip de Govern
davant a nostra pregunta va ser dir que
això era una situació antiga que en el seu
moment es considerà important prestar
aquest servei, ja que va ser el mateix
Equip de Govern Socialista qui va deter-
minar obrir aquesta oficina els dijous a
la tarda i, per tant s’havia de reformar i
que en tot cas la decisió presa era per
més endavant poder millorar i ampliar el
servei que dóna l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà.

Pel nostre grup municipal, de
moment, i esperant veure com evolucio-
nen els esdeveniments, la situació és
força clara, i és que de moment els
ciutadans i ciutadanes de Vilafranca
gaudeixen d’un servei menys prestat pel
seu Ajuntament.

GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
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Plaça del Penedès, 4, 4t.
 Tel. 93 817 10 46 • Fax. 93 817 27 51

e-mail: rtv.vilafranca@diba.es

Emissió diària

per ones
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l’UHF)
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De 1,00 a 8,00      COM Ràdio
8,00 Penedès matí (informatiu i agenda

local i comarcal)
9,00 La Plaça (magazine)
12,00 El que faltava! (magazine d’humor i

participació)
Diàlegs amb l’alcalde (quinzenalment)

13,00 Penedès migdia (informatiu local i
comarcal)

13,30 Esports 14
14,00 Les notícies del migdia de COM Ràdio
15,00 Al teu aire (radiofórmula)
20,00 Penedès vespre (informatiu local i

comarcal)
Dilluns 20,30 Esports 21

23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dimarts 20,30 Nit de somnis
21,00 Alt voltatge
22,00 Nit de Tertúlia
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dimecres 20,30 Música
21,00 La Taverna
22,00 Et sona
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Música
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dijous 20,30 El cinema de la setmana
21,30 Un altre cop ahir
22,00 Música
23,00 Penedès Vespre (repetició)
23,30 El Borriquito
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Divendres 20,30 Amplirock
21,00 Temps de festa
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dissabte
De 1,00 a 10,00    COM Ràdio
10,00 Canvi de rasant
12,00 Alt voltatge (repetició)
13,00 Penedès Cap de Setmana

(informatiu local i comarcal)
13,30 Ràdio Estalella
14,00 Informatiu de COM Ràdio
15,00 ViaMix
18,00 El rebedor
19,00 Corazón de Rock’n Roll
20,00 Fun House
21,00 Connexió amb COM Ràdio
Diumenge
De 21,00 a 10,00    COM Ràdio
10,00 Música variada
10,30 Nostra dansa (sardanes)
11,00 Música variada
11,45 Diumenge Esportiu
15,00 Còctel musical dedicat
17,00 Tarda de gols
19,00 Connexió amb COM Ràdio

Plaça del Penedès, 4, 4t.
Tel. 93 817 26 26 • Fax. 93 817 27 51

e-mail: rtv.vilafranca@diba.es

PROGRAMACIÓ
De dilluns a divendres:

El grup municipal del Partit Popular,
mitjançant l’oportunitat que li brinda el
petit espai concedit per consistori per
expressar la seva opinió, vol mostrar la
seva opinió en el tema de la inseguretat
ciutadana i en el de les mesures preses
per solucionar-la.

Referent al tema de la inseguretat,
només podem constatar que Vilafranca
està patint aquestes darreres setmanes
onades de sensacions d’inseguretat
ciutadana. Només cal sortir al carrer per
trobar-te amb gent amb ganes d’explicar-
te les seves pors i les seves desagrada-
bles experiències. Tothom té algun cas
propi o de persones properes que han
viscut i patit aquesta inseguretat. Potser
no hi ha tanta inseguretat com sembla,
però al carrer es respira i un dels primers
treballs de l’equip de govern serà treure
aquesta sensació de por.

Davant d’aquesta situació, la Junta
Local de Seguretat va anunciar mesures
per erradicar la inseguretat. Aquestes
mesures van encaminades principal-
ment a controlar els locals d’oci nocturn
i aconseguir que compleixin les
normatives i horaris, així com controlar
les persones que habitualment fan
aldarulls.

Quan passi un cert temps, caldrà re-
visar si això és suficient, doncs caldrà fer
totes les accions possibles per arribar a
tenir un bon clima de tranquil·litat. El
grup municipal Popular no vol acusar a
cap grup concret de la societat com a
culpable de la inseguretat que es viu a
Vilafranca, no creu que sigui culpa del
jovent de manera indiscriminada. Per
això exigim, per part de la Junta Local
de Seguretat, que les mesures
adoptades per als caps de setmana no
siguin una mesura repressiva dels
cossos i forces de seguretat contra els
nostre joves sinó al contrari, que els doni
confiança per anar tranquils pel carrer.
Que serveixin per garantir el poder en-
trar i sortir els caps de setmana més
tranquils i més segurs, gràcies a la pun-
tual i oportuna vigilància que ells
ofereixen.

Actualment, els cossos de seguretat
només han de servir per garantir-nos les
llibertats aconseguides democràti-
cament entre tots.

GRUP MUNICICPAL
DEL PARTIT POPULAR
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PARTIPACIÓ I COMUNICACIÓ

La web municipal a Internet (www.ajvilafranca.es) incorpo-
ra des d’aquest mes de gener tota la informació sobre l’Avanç
del Pla General, una guia d’entitats, així com la web de Ràdio
Vilafranca i Vilafranca TV.

En la línia d’anar millorant contínuament els continguts de
la seva pàgina web, l’Ajuntament de Vilafranca ha introduït
més informació. A més de fer millores d’imatge i canvis en la
manera de presentar-los i de facilitar informació diària de
l’actualitat municipal, la pàgina web de l’Ajuntament ha
incorporat la web de Ràdio Vilafranca i Vilafranca TV amb un
apartat que posa a l’abast de tothom les notícies més rellevants
que passen al Penedès. Els redactors d’aquests mitjans
municipals de comunicació són els encarregats d’introduir a
la web tant els titulars com el desenvolupament de les diverses
notícies locals i comarcals. Amb aquesta decisió, Internet passa
a ser un altre mitjà de comunicació per a la informació local.

Una altra de les novetats és l’oferta que l’Ajuntament fa a
totes les entitats de la vila de ser presents a la guia que a partir
d’ara agruparà a les entitats vilafranquines dins la web muni-
cipal. Aquesta guia serà més o menys completa i estarà més o
menys actualitzada en funció de l’interès que mostrin les
pròpies entitats fent arribar les seves dades a l’Ajuntament.
Així mateix, en aquest mateix apartat qualsevol entitat pot
penjar la seva web de la de l’Ajuntament.

Una tercera novetat que ofereix la web municipal és l’accés
a tota la informació disponible sobre l’Avanç del Pla General
que  durant tot el mes de gener ha estat a l’abast de tothom a
la Capella de Sant Joan. Un dels avantatges de fer la consulta
a través d’Internet és que permet fer una anàlisi molt més
aprofundida i pausada dels diferents projectes. D’altra banda,
l’ús d’Internet possibilita que els vilafranquins que ho desitgin
puguin fer arribar les seves opinions, missatges i criteris so-
bre l’Avanç del Pla General per mitjà del correu electrònic.
També s’inclou un plànol de Vilafranca digitalitzat que facilita
la consulta d’adreces i la ubicació de qualsevol ciutadà dins
l’entramat de carrers.

700 consultes

A la web de l’Ajuntament es produeixen al voltant de 700
entrades setmanals. A Vilafranca hi ha quatre espais municipals
des d’on els ciutadans poden accedir gratuïtament a Internet:
la Biblioteca Torras i Bages, el SIAJ, l’Etcètera i la Sala d’estudi
de la plaça Sant Joan, una quantitat que està previst d’ampliar
en un futur immediat. Tota la informació de la web municipal
s’actualitza setmanalment i mensualment, en funció dels seus
continguts. Els temes d’interès més general es poden consul-
tar en català, castellà, anglès, alemany, francès i italià. La pàgina
web de l’Ajuntament es va crear a la primavera del 1999 i és el
Servei de Comunicació de la Casa de la Vila qui s’ocupa de
mantenir-la al dia, amb el suport d’altres serveis pels temes
més sectorials.

La plana web municipal amplia continguts en la línia
d’afavorir la informació i la participació ciutadanes

Vilafranca Solidària guanya
el premi La Malla

D’altra banda, el web Vilafranca Solidària ha guanyat el
premi La Malla, a la millor iniciativa local en les noves
tecnologies, dels Premis de Comunicació Local 2000. Aquests
premis els atorga cada any la Diputació de Barcelona per
distingir els millors treballs dins de la comunicació local.

Als mateixos premis, Vilafranca TV va quedar finalista en el
premi Miramar a la millor televisió de l’any i el programa Un
veu per als poetes de Ràdio Vilafranca va quedar finalista al
premi Rosalia Rovira al millor programa de producció pròpia.
Cal recordar que l’any 1999 Ràdio Vilafranca va assolir el premi
a la millor emissora i en l’edició de l’any 2000 el programa 4
ratlles i altres troballes... a la ràdio, també de Ràdio Vilafranca,
va resultar guanyador del premi al millor programa de ràdio.

El web Vilafranca Solidària és una iniciativa de l’Ajuntament
de Vilafranca. Des del 1999, per mitjà d’internet, les persones
interessades es poden informar de l’actualitat solidària local,
les campanyes de solidaritat, els projectes amb suport muni-
cipal i les ONGD locals, entre d’altres.

Fotografia dels premiats per la Diputació de Barcelona en la Festa de la Comunicació Local.
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SEGURETAT CIUTADANA

La Policia Local i la Guàrdia Civil han reforçat la seva
presència les nits dels caps de setmana per tal de dur a terme
un control més exhaustiu dels locals de lleure més conflictius
i d’aquelles accions de vandalisme o de violència,
protagonitzats per grups de joves i menors en alguna ocasió,
que últimament havien generat una certa alarma ciutadana.
La Junta Local de Seguretat, de la qual formen part els caps
de la Policia Local i la Guàrdia Civil, així com l’alcalde Joan
Aguado i el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Cuyàs, ha
decidit prendre mesures contra la problemàtica nocturna que
es genera a la vila durant els caps de setmana i que generalment
està lligada a l’activitat d’alguns locals de lleure nocturn. Si bé
la problemàtica que es genera a l’entorn d’aquests locals no
acostuma a ser de naturalesa delictiva, ja que moltes vegades
es tracta de vandalisme o de baralles entre grups de joves, les
forces de l’ordre incrementaran les seves actuacions
presencials i preventives per evitar que es reprodueixin.

Aquestes mesures adoptades per la Junta de Seguretat
Local són la resposta a la sensació de manca de seguretat que
s’havia anat estenen per la vila. Però els responsables de la
seguretat ciutadana a Vilafranca també van voler deixar molt
clar que en matèria d’ordre públic la situació general havia
millorat ostensiblement entre el 1999 i el 2000, malgrat els
dèficits de personal que els dos cossos policials arrosseguen.
En aquest sentit val a dir que l’Alcalde Joan Aguado fa temps
que està fent gestions davant de la Delegació del Govern a
Catalunya per aconseguir que es cobreixin les tres places que
falten a la Guàrdia Civil i des de l’Ajuntament s’han tornat a
convocar les tres places vacants de la Policia Local després
que la primera convocatòria no fos superada per cap dels
aspirants.

Baixa la delinqüència durant el 2000

Malgrat el descens de les activitats delictives durant
l’any 2000, la Junta Local de Seguretat intensifica els
controls de les nits dels caps de setmana a Vilafranca

Amb les estadístiques a la mà, els delictes denunciats a la
Caserna de la Guàrdia Civil de Vilafranca durant l’any passat a
la vila s’han reduït un 14’64 per cent, tot passant dels 594 de
l’any 1999 als 507 del 2000. Amb relació a la seva tipologia,
bàsicament es tractava de delictes contra la propietat i que,
curiosament, s’havien incrementat els robatoris de cotxes. Pel
que fa a les faltes denunciades, el nombre s’ha mantingut 677
el 1999 i 676 el 2000. En canvi, el nombre de detinguts també
va experimentar una considerable davallada, ja que es va
passar dels 167 detinguts durant el 1999 als 143 del 2000. Això
sí, en el conjunt de la demarcació sobre la qual actuen els
agents de la vila, demarcació que engloba tretze municipis de
l’Alt Penedès, la xifra de detinguts havia passat de 204 a 209
durant el mateix període.

Per la seva banda, la Policia Local durant el 2000 va tramitar
9.150 denúncies, que les actuacions per servei de grua
ascendien a 2.606, que el nombre total d’accidents de trànsit
enregistrats a la vila havia estat de 383, per bé que no s’havia
hagut de lamentar cap mort, i que s’havien efectuat 79 controls
preventius d’alcoholèmia, dels quals 19 havien resultat positius.

De les intervencions dutes a terme per la Policia Local en
matèria de Seguretat Ciutadana, cal destacar que els agents
d’aquest cos han intervingut en 153 delictes i faltes contra les
persones, en 4 delictes i faltes contra la llibertat sexual i en 545
delictes i faltes contra la propietat. Amb relació a d’altres tipus
de delictes i faltes, també són destacables les intervencions
de la Policia Local en 388 casos d’alarmes no justificades, en
67 actes de vandalisme i en 21 casos de violència domèstica.
Quant al funcionament del Dipòsit de Detinguts, per les
dependències municipals van passar 222 persones durant el
2000, de les quals 39 havien estat detingudes per la mateixa
Policia Local. Els tipus de delicte més freqüents pels quals
s’havien detingut aquestes persones eren el robatori en les
seves diverses formes i els actes contra la seguretat del trànsit.

La delinqüència ha baixat a la Vila durant l’any 2000 però la Junta Local de Seguretat ha reforçat els controls en hores nocturnes els caps de setmana.
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PÁGINA VERDA

A Vilafranca, des del mes de juny de l’any passat,
s’està implantant progressivament als diferents barris
un nou sistema de recollida selectiva, amb el lema «Ara,

separem la brossa orgànica. En farem compost!».

Es tracta de l’última fase del model de gestió de
residus «Residu Mínim», que, amb la participació de
tothom, ens permetrà donar tractament al 100% dels
residus que generem i recuperar-ne el 75%.

Residu Mínim és el nom que rep el projecte de gestió
de residus domèstics per a les comarques de l’Alt
Penedès i Garraf. Es va posar en marxa l’any 1995 i el
gestiona la Mancomunitat Penedès-Garraf. És un
projecte basat en la preservació del medi ambient i en
la recuperació dels materials de les deixalles, a través
de la participació ciutadana. Aquest projecte s’ha anat
implantant per fases, la primera va ser la implantació
de contenidors de recollides selectives al carrer (vidre,
paper i cartró, envasos), la segona va ser la posta en
marxa de la deixalleria i la tercera i última fase és la
separació de la brossa orgànica des de casa.

Per tal de donar informació a tota la ciutadania so-
bre com dur a terme aquesta separació de residus, la
Mancomunitat Penedès- Garraf està portant a terme
un programa d’educació a la població molt intensiu.
Aquest programa es va desenvolupant
progressivament a cada barri de Vilafranca prèviament
a l’inici de la recollida. Durant l’any  2000 es va dur a
terme al Poble Nou, al Molí d’en Rovira, a la Barceloneta
i a l’Espirall, i aquest any s’ha començat pel barri de les
Clotes i se seguirà pels barris de Sant Julià, la Girada i
el Centre-Vila. Consisteix en un seguit de reunions

Balanç de nou sistema de recollida selectiva
de residus domèstics

informatives que es fan en locals propers al barri on
s’està implantant el nou sistema i a les quals es convo-
ca a tots els veïns, també s’obre un punt d’informació
per a totes aquelles persones que no poden assistir a la
reunió. En aquesta reunió s’explica als assistents la
problemàtica dels residus, en què consisteix la filosofia
del Residu Mínim, i molt detalladament com s’ha de fer
la separació de residus orgànics dels inorgànics; al fi-
nal de la reunió es regala un cubell de 10 litres de
capacitat per a cada habitatge, que servirà pels als
residus orgànics.

Fins ara, la participació de la ciutadania ha estat molt
alta, i de tots els barris on s’ha implantat, només un
6,3% d’habitatges no han rebut la informació.

Pel què fa a les dades de recollida de residus orgànics,
malgrat que encara no s’han assolit els valors que serien
desitjables, en els gràfics següents es pot observar com
ha anat evolucionant positivament.

Però perquè això sigui un èxit cal que tots ens

animem a participar-hi. Cal que tinguem en compte

que els residus són un dels principals problemes que

té el nostre planeta, a causa de la gran quantitat que

en generem i de la seva toxicitat. Si aconseguim posar

cada cosa al seu lloc, aconseguirem reduir molt la

quantitat de residus que s’han portar als abocadors i

com a conseqüència l’impacte negatiu d’aquests so-

bre la natura, alhora que estalviarem cada cop més en

l’extracció de matèries primeres.
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Mitjana dels grams per habitant i dia de residus orgànics recollits
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