
Vilafranca fa cultura. Cada cop són més les propostes i activitats culturals que es convoquen a la Vila i des de
l’Ajuntament de Vilafranca s’està treballant per millorar i ampliar els espais que acullen aquesta oferta. Destaca
l’ampliació i remodelació global del Museu del Vi – Museu de Vilafranca, un equipament que ha de convertir el
Penedès en el referent dels museus del vi.
En l’àmbit de les arts escèniques l’any vinent es disposarà del nou Auditori, un equipament que es concep com
un espai polivalent per a espectacles musicals multitudinaris i també de petit format. L’edifici s’està construint a
l’avinguda de Catalunya i la primavera vinent tindrà enllestida la primera fase d’obra. Paral·lelament, a Cal Bolet
s’han fet treballs de rehabilitació i millora en els darrers tres anys, convertint-lo en un espai modern i funcional
que ha millorat de forma notable la confortabilitat, tant dels artistes com del públic.

MUSEU DEL VI – MUSEU DE VILAFRANCA.
EL MUSEU ES TRANSFORMA

La rehabilitació i ampliació del Museu del Vi ha de
donar resposta a les necessitats i usos propis del segle
XXI, i convertir-lo en el referent europeu dels museus
del vi. El projecte arquitectònic de Santiago Vives
Sanfeliu contempla, en una primera fase, l’articulació
dels dos edificis medievals integrats en el recinte -el
Palau Reial (s. XII-XIII) i la capella de Sant Pelegrí (s.
XIV)- gràcies a un edifici de nova planta, modern i
emblemàtic, que substituirà edifici de Cal Pa i Figues,
on s’ubica actualment l’auditori. Aquesta construcció
permetrà enllaçar amb la segona fase del projecte, és
a dir, l’ampliació del conjunt museístic fins al carrer
d’Hermenegild Clascar i Sant Bernat.
Aquesta ambiciosa transformació serà possible gràcies
al conveni signat per l’Ajuntament de Vilafranca, Caixa
Penedès i el Museu de Vilafranca– Museu del Vi, que
fixa una inversió de 4 milions d’euros, aportats a parts

iguals per l’Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.
També recolzen el projecte la Diputació de Barcelona
i la Generalitat de Catalunya, aquesta última amb una
subvenció de 700.000 euros per fer front a les despeses
ocasionades per la remodelació.



SOCIALISTA (PSC-ICV): Les propostes sorgides
del Pla d’Acció Cultural van endavant.
Per desenvolupar una política cultural que sigui
eix vertebrador de l’acció cultural i del diàleg
amb els diversos sectors de la societat relacionats
amb la cultura, l’equip de govern està realitzant
les actuacions següents: construcció del nou
Auditori, les obres de millora del Teatre Cal
Bolet, la remodelació i ampliació del Museu
del Vi – Museu de Vilafranca, la rehabilitació
del Claustre de Sant Francesc i els convenis
per millorar les instal·lacions de diferents entitats
i associacions de la vila. Vilafranca fa cultura
i vol potenciar la cultura com a factor de
participació i cohesió social.

CIU: Vilafranca necessita bons equipaments
culturals. El Museu del Vi ha de ser la referència
cultural de Vilafanca, que fomenti el turisme
de qualitat a la vila, lligant la cultura del vi
amb el desenvolupament econòmic i comercial
que demanem. CiU aposta per un gran museu,
ambiciós i que ens doni a conèixer a Catalunya
i al món. Vilafranca i el Penedès, han de ser
una referència en el món del vi, i Vilafranca
n’ha de ser la capital.

ERC: La inversió en els equipaments culturals
a Vilafranca, en el que portem de legislatura,
ha estat i serà una inversió en futur, en millora
de qualitat i quantitat cultural per a la nostra
ciutadania. Calia invertir en un nou museu,
calia apostar pel Museu del Vi del segle XXI.
Calia apostar per les arts escèniques i millorar-
ne els condicionants tècnics, cal apostar pel
Teatre Cal Bolet. I calia, com no, dedicar seriosos
esforços en la creació d’un espai especial per
les arts musicals. Calia el nou Auditori.
I tot això s’ha fet, amb ERC. Tot això s’està
fent.

PP: L’execució del projecte de remodelació i
ampliació del Museu de Vilafranca-Museu del
Vi suposarà no solament una considerable millora
en la conservació del nostre patrimoni històric
i cultural. També comportarà una major projecció
de la nostra Vila a l'exterior i una potenciació
de l’enoturisme i de les rutes turístiques a la
comarca de l’Alt Penedès, amb repercussions
molt positives pel comerç i l'economia.

CUP: Tot i tenint en compte que des de la CUP
sempre hem apostat perquè Vilafranca tingui
nous equipaments culturals creiem que l'Auditori
i la remodelació del Bolet són passos
imprescindibles però no suficients. Fa falta una
xarxa d'infrastructures de petit format que donin
resposta a l'ampli ventall propostes escèniques
que requereixen un públic més proper i reduït
i de caràcter amateur que actualment es
cobreixen en espais privats o autogestionats.
Encara queda molt per fer en aquest terreny.

AUDITORI MUNICIPAL POLIVALENT. L’AUDITORI

Vilafranca disposarà l’any vinent d’un nou equipament cultural:
l’Auditori que s’està construint a l’avinguda Catalunya, al
costat del pavelló firal. Amb un pressupost de 5,5 milions
d’euros, aquest espai acollirà principalment actuacions
musicals. En el disseny arquitectònic, destaca el sostre en
forma de cresta de l’edifici que oferirà una acústica òptima.
La primera fase, que s’està executant i que quedarà enllestida
la propera primavera, contempla la construcció de la sala
principal, amb un escenari de 165 metres quadrats i capacitat
per a 500 espectadors asseguts i un miler dempeus. L’escenari
de la sala principal serà reversible i podrà encarar-se a l’exterior
per a espectacles a l’aire lliure. Pel que fa a la grada del
públic, se n’instal·larà una de retràctil.
La segona fase inclou la construcció de la sala petita de
l’Auditori municipal que, amb capacitat per a unes 150
persones, es destinarà a actuacions teatrals i escèniques de
petit format.

TEATRE CAL BOLET. EL NOSTRE TEATRE

El teatre Cal Bolet ha començat aquesta temporada
amb nova imatge, més moderna i funcional. La
inversió en aquest espai municipal ha estat de mig
milió d’euros i ha suposat una millora a la sala,
l’escenari i els vestidors. L’estructura dels dos pisos
de llotges s’ha vist reforçada. El pati de butaques ha
canviat els seients i incorpora una graderia rectràctil.
L’escenari ha rebaixat l’alçada i se n’ha eliminat el
pendent. També s’ha fet una remodelació integral
dels camerinos i el vestíbul d'entrada també ha estat
pintat i remodelat. Cal assenyalar que la rehabilitació
del teatre municipal ha permès ressaltar els elements
històrics i més característics del teatre, com la boca
de l’escenari, la motllura del sostre i les baranes de
les llotges.



Prop de 500 persones van participar de la gran Festa
de l’Animal de Companyia que el passat diumenge 22
d’octubre se celebrava al parc Tívoli de Vilafranca.
Durant la jornada es van poder seguir exhibicions d’agilitat
i civisme i concursos diversos, amb la participació d’uns
75 animals inscrits. Tots els participants van rebre
d’obsequi un diploma i un sac de pinso.

També van desfilar mascotes dels centres de protecció
d’animals que buscaven una llar. Una desena d’aquests
animals (8 gossos i 1 gat) van ser adoptats per alguns
dels assistents a la festa, però en cap cas les adopcions
es van fer efectives el mateix dia. Les mascotes adoptades
van reunir-se amb les seves noves famílies una setmana
després.

Algunes de les activitats que els assistents van poder
seguir són les demostracions d’agilitat, exhibicions de
gossos de servei i gossos pigall, recorreguts de joc per
als més petits i xerrades informatives sobre esterilització,
identificació, educació cívica i tipus de mascotes.

La Festa de l’Animal de Companyia s’emmarca en la
campanya Mascotes Ciutadanes que la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona organitzen per
promoure valors i comportaments cívics que evitin o
previnguin els efectes negatius que poden generar-se
amb l’entrada en vigor l’1 de gener de 2007 de la llei
de protecció dels animals de companyia, la qual prohibeix
el sacrifici de gossos i gats, excepte per qüestions
sanitàries i humanitàries



Del 16 al 22 d’octubre es va celebrar a Vilafranca del
Penedès la VII Setmana de la Solidaritat, organitzada
per Vilafranca Solidària i l’Ajuntament de Vilafranca.
L’edició d’enguany ha comptat amb diversos actes per
a tots els públics com la Conferència Inaugural, el taller
de punts de llibres solidaris per als infants de la Vila,
l’exposició “Amazonia: Rica i Empobrida” o la Jornada
de Convivència que va cloure amb gran èxit de
participació la Setmana de la Solidaritat.
Destaca la Taula Rodona sobre la Sobirania Alimentària,
que va comptar amb un nombrós i interessat públic.
I com a cloenda de la VII Setmana de la Solidaritat,
durant el matí del diumenge 22 d’octubre es va celebrar
a la Rambla de Sant Francesc la Jornada de Convivència.
Conta-contes d’arreu del món, danses, diversos tallers
(henna, alfabets del món, mapamundi participatiu...)
i tast de pastes i té van ser algunes de les activitats
programades amb la participació i presència dels estants
de totes les entitats i ONGs de la Vila. La novetat de la
Jornada de Convivència d’aquest any ha estat la lectura
del Manifest “Solidaritat, per a un futur amb drets” i
el Llibre de la Solidaritat, en el qual els assistents a la
Jornada van poder deixar el seu missatge per a un futur
amb drets.



L’aplicació operativa de les competències municipals
en matèria de prevenció de drogodependències,
s’emmarca en dos eixos bàsics:
1.- La Comissió Tècnica Municipal sobre Drogode-
pendències (CTD).
2.- El Programa Municipal de Prevenció de les
Drogodependències als IES de Vilafranca: Drogues Què?.
La CTD  va començar a funcionar l’any 1995 amb
l’objectiu de coordinar les diferents accions que es
portaven a terme en el municipi per tal de combatre,

en aquella època, les problemàtiques familiars, socials,
laborals i penals produïdes per les drogodependències,
principalment en la població jove.
Actualment, donat que l’edat del consum de substàncies
tòxiques ha baixat considerablement, s’ha fet
imprescindible una actuació coordinada en l’àmbit
escolar.
Per aquesta raó, des de la CTD es va implementar el
Programa Drogues Què?, com a una eina per treballar
la prevenció de les drogodependències en joves
adolescents.
Aquest programa consisteix en proposar una sèrie
d’activitats que hauran d’aplicar, de primer a quart
d’ESO, un grup d’alumnes de quart, prèviament formats
per exercir el rol de monitors. Es una proposta que es
basa en la intervenció d’iguals, la qual cosa facilita
l’adopció de conductes saludables a partir de la
importància que tenen els companys/companyes, els/les
amics/gues, es a dir, els/les “iguals”.
Actualment la CTD està integrada per un grup de
professionals de l’Ajuntament, dels IES, Del CCAP, del
CAS, de la Policia Local, de la Guardia Civil...
Aquest es el tercer any d’aplicació del Drogues Què? i
els resultats, avaluats tant pels alumnes com pels
professors i professores que han participat es òptim. Es
important destacar a més, la participació del CAS en la
formació de pares i mares, que es continuarà durant el
proper curs.
La responsabilitat del programa general de prevenció
de les drogodependències als IES és compartida entre
el Servei de Salut i Consum i l’Oficina Tècnica de
Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

La Prevenció de les
Drogodependències
als IES de Vilafranca

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha celebrat
per tercer any consecutiu el Dia Mundial de la Lluita
contra la SIDA. Els departaments de Joventut i Salut
impulsen un seguit d’activitats i iniciatives per
commemorar la data de l’1 de desembre. Un any més
s’ha utilitzat el lema “Enganxa’t al làtex” per a una
campanya preventiva, basada en la informació i
dinamització, potenciant l’ús del preservatiu com a
principal barrera per prevenir i lluitar contra la malaltia.

“Enganxa’t al làtex” vol sensibilitzar al jovent vers la
malaltia, mitjançant una informació bàsica, clara i
especialitzada que es dóna en el marc dels centres
d’educació secundària, així com una informació de caire
més general a la resta de la població amb la realització
d’activitats a l’aire lliure i oberts al públic en general.
L’objectiu és no centrar la problemàtica en un sol
segment de població i crear un espai de relació entre
diferents edats. Aquesta campanya pretén que tant
joves com adults s’impliquin en la lluita contra la SIDA,
aquest cop des d’un vessant preventiu, disposant de la
informació i eines necessàries per poder-ho fer.

Els objectius:
Oferir una informació clara, senzilla, bàsica i específica
a la població juvenil sobre les vies de transmissió i les
formes de prevenció del VIH.
Contribuir a l’acceptació i normalització de l’ús del
preservatiu.
Sensibilitzar a la població juvenil sobre la importància
de la prevenció del VIH.
Facilitar l’accés a la gent jove de preservatius, com
mètode eficaç de prevenció.
Conèixer la SIDA com a malaltia de transmissió sexual,
prenent consciència de la necessitat d’evitar les conductes
de risc, mitjançant la prevenció.
Sensibilitzar envers la malaltia.
Donar a conèixer recursos i serveis del territori a la
població, per tal de promoure la salut i rebre una atenció
especialitzada, especialment entre el jovent.
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M o d i f i c a c i ó  p u n t u a l  d e l  P O U M ,  PA U 4 .  S’aprova
provisionalment una modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal, que afecta fonamentalment l’àmbit del
PAU4, denominat del carrer Olèrdola, si bé aquest àmbit ha estat
ampliat, modificació que ha estat promoguda per la propietat del
sòl.
S’aprova per unanimitat.

Cessió terrenys Centre de Recerca i Referència. S’aprova
definitivament l'alteració de la qualificació jurídica (de bé de
domini públic a bé de naturalesa patrimonial) de l’edificació,
actualment en construcció, anomenada Centre de Recerca i
Referència, destinada a equipaments, situada amb façana a la
plaça de l’Àgora i al carrer Xarel·lo, en el sector industrial “Domenys
II”, i la seva cessió gratuïta al Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat exclusiva
que l'Administració cessionària finalitzi la construcció i posi en
funcionament a càrrec seu l’equipament administratiu del Centre
de Recerca o Referència.
Aprovat amb 20 vots a favor i l’abstenció del grup del PP.

Modificació ordenança d’establiments.  S’aprova
definitivament la modificació de l’Ordenança municipal reguladora
dels establiments de pública concurrència de Vilafranca del
Penedès, desestimada una única al·legació presentada. Les
modificacions, aprovades inicialment en el ple del mes de maig
de 2006, fan referència a la possible contigüitat dels restaurants
amb l’ús d’habitatge, a la disponibilitat d’aparcaments de vehicles
en el cas de nous establiments musicals i als horaris de tancament
i altres aspectes dels locutoris i establiments similars.
La modificació s’aprova amb 20 vots a favor i un contrari del grup
de la CUP.

Rescat i nova concessió d’aparcaments. Concurs.
S’aprova l’expedient per a la contractació, per concurs públic i
per procediment obert, del contracte de concessió d’obres públiques,
l’objecte conjunt del qual és l’ampliació i l’explotació de
l’aparcament soterrani de la plaça del Penedès, la construcció
d’un aparcament en el subsòl de l’entorn de les places Dr. Bonet
– Pau Casals, i la gestió de l’aparcament de “Cal Rondina” i del
servei d’estacionament controlat de vehicles a la via pública amb
limitació horària. L’eficàcia d’aquesta aprovació se supedita a la
conformitat prèvia de la concessionària SABA sobre els termes
del rescat de la concessió actual. També s’aprova el plec de
condicions econòmico-administratives que han de regir la licitació
per concurs, en el supòsit que aquest se celebri
efectivament.Simultàniament, i sempre que la concessionària
accepti els termes del rescat de la concessió actual proposats,
s’acorda obrir el procés de licitació.
El dictamen es va aprovar amb els vots del Grup Socialista (PSC-
ICV) i d’ERC i els vots contraris de CiU, PP i CUP.
CiU va presentar una esmena a la totalitat demanant que s’ajornés
l’aprovació del concurs, prèvia realització de diferents estudis de
viabilitat econòmica, que va ser rebutjada amb 8 vots a favor (CiU,
PP i CUP) i 13 en contra (Grup Socialista –PSC-ICV- i ERC).

Substitució Patronat del Teatre Cal Bolet. S’accepta la

sol·licitud de Cristina Téllez de cessament del seu càrrec com a
vocal del Patronat del teatre Cal Bolet i el nomenament de Meritxell
Montserrat com a nova vocal en representació de les entitats i
associacions culturals de Vilafranca.
La substitució s’aprova amb els vots favorables del Grup Socialista
(PSC-ICV), ERC, PP i CUP i les abstencions de CiU.

Junta de Socis SERCOM S.L., membre Consell. Es disposa
el cessament, com a membre del consell d’administració, de Jordi
Roig que serà substituït fins la finalització del mandat del consistori
municipal actual, per Borja Martín.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre habitatges sobreocupats. Moció de CiU sobre
l’existència d’habitatges sobreocupats que reclama del Govern de
l’Estat l’urgent reforma de la Llei de Bases de Règim Local pel
que fa a la regulació de l’empadronament amb l’objectiu de dotar
els ajuntaments de les competències i recursos necessaris que els
hi possibilitin per negar-se a empadronar a persones quan en
l’immoble que citen com a residència habitual se superin
determinats límits de residents i sol·licita que s’inclogui, en el
projecte de llei de l’habitatge, un conjunt de mesures per regular
el nombre de persones que, com a màxim, poden ocupar l’habitatge
en unes condicions d’ús adequades. La moció, que també reclama
línies d’ajut per ajuntaments i consells comarcals, va ser aprovada
amb els vots a favor del PSC, ERC, CiU i PP i els vots en contra
dels regidors de la CUP i d’ICV.

Moció sobre el CIM o Logis Penedès. S’aprova per unanimitat
la moció presentada per la CUP, CiU i ERC en nom de la Plataforma
Ciutadana No Fem el CIM de rebuig al projecte Logis Penedès
presentat per la Generalitat de Catalunya que convertiria 186
hectàrees de sòl agrícola a Banyeres, l’Arboç i Sant Jaume dels
Domenys en un centre integral de mercaderies i insta el Govern
de la Generalitat a iniciar tràmits per desenvolupar un Pla Director
Integral d’Infrastructures i Activitats Econòmiques i es coordini
amb el Pla Director de l’Alt Penedès.

Moció referèndum zones blaves. La CUP proposa la
convocatòria d’un referèndum vinculant amb la pregunta: ”Vol
vostè que les zones blaves siguin gestionades per l’Ajuntament a
través de la societat municipal SOVIPAR?” i que de moment s’aturi
la convocatòria del concurs per a la gestió de les zones blaves.
Aquesta moció va ser rebutjada amb 8 vots a favor (grups de la
CUP, de CiU i del PP) i 13 en contra (grups Socialista –PSC-ICV-
 i d’ERC).

Moció sobre Viñedos de España. CiU presenta una moció
que manifesta el rebuig de l’Ajuntament de Vilafranca a la inclusió
de Catalunya dintre de l’indicatiu “Viñedos de España” i demana
la compareixença, a ser possible, com a part interessada en el
recurs contenciós contra l’esmentada resolució a fi de sol·licitar
la no inclusió de Catalunya en el referit indicatiu.
La moció s’aprova amb els 11 vots favorables dels grups de CiU,
d’ERC, de la CUP i del regidor d’ICV i membre del grup Socialista
Patro Recober i 10 abstencions dels grups Socialista - regidors
del PSC - i grup del PP).
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Concessió servei de restauració del mercat de la carn.
S’aprova per unanimitat el plec de clàusules
administratives per al nou expedient de contractació de
la concessió de béns de domini públic municipal per
a l’explotació del servei de bar i restaurant al mercat
municipal de la Carn. Simultàniament, es convoca
concurs públic per a l’adjudicació de la concessió de
l’ús privatiu de l’espai destinat a servei de bar i restauració
del mercat.
El regidor de Mercats, Joan Pareta, destaca que hi van
haver molts interessats en la concessió per a instal·lar
al mercat un servei de restaurant i bar, però en les
diferents reunions es va constatar que l’exigència d’un
cànon inicial elevat dificultava molt la viabilitat de la
inversió. No s’han presentat ofertes i ara es proposa
tornar a convocar el concurs en uns altres termes
econòmics, de forma que el cànon total que s’ha de
pagar es manté, però en forma d’un cànon inicial més
reduït i uns cànons periòdics mensuals durant tota la
vigència de la concessió.

Modificació del Pressupost de l'entitat. S'aprova una
modif icació de pressupost per import  de
1.626.157,11euros. Mitjançant la proposta s’incorporen
diferents subvencions concedides a l’Ajuntament i es
preveuen obres i actuacions necessàries com diverses
millores en llars d’infants, Museu de Vilafranca, gespa
al camp de futbol de l’Espirall, residència de Sant
Francesc, Casal de la Dona i jocs infantils a la via
pública.
S'aprova amb 19 vots a favor i 1 abstenció, del grup de
la CUP.

Modificació del Pressupost del Patronat d'Esports.
S'aprova per unanimitat una modificació del pressuspost
del Patronat municipal d'Esports per import de
115.688,12 euros. La partida més important es destina
a tancar la pista exterior del pavelló d’hoquei i també
s'hi inclouen actuacions de conservació d’edificis i
instal·lacions.

Modificació del Pressupost del Patronat de Comerç i
Turisme. S’aprova per unanimitat una modificació del
pressupost del Patronat municipal de Comerç i Turisme
per import de 17.008,38 euros destinats a tasques de
desenvolupament del comerç i despeses de manteniment
del pavelló firal i l'oficina de turisme.

Modificació del Pressupost del  Patronat del Teatre Cal
Bolet. S’aprova per unanimitat una modificació del
pressupost del Patronat municipal del Teatre Cal Bolet
que ascendeix a 12.308,75 euros.

Préstec per Auditori .  El Ple aprova sol·licitar a
l’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES la concessió d’un
crèdit per import de 819.445,68 euros, destinat al
finançament de les obres de construcció i equipament
de l’Auditori Municipal. El regidor d’Hisenda Francisco
Romero destaca que en  realitat es tracta d’una subvenció
per a l’Auditori, però com en altres ocasions, es canalitza
a través d’un crèdit de l’Institut Català de Finances que
no computa a efectes d’endeutament municipal.
El dictamen s'aprova per unanimitat de tots els grups.

Autorització crèdit 'Cal Bolet'. S'aprova per unanimitat
l'aautorització a l’Organisme Autònom Patronat Municipal
del Teatre Cal Bolet de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, la sol·licitud i formalització d’una operació de
crèdit d’import 96.000 euros amb l’Institut Català de
Finances, destinada a l’obra Millores del teatre.

Ordenances fiscals per a l 'any 2007. S'aprova la
modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2007
amb una increment dels imports en general del 3,7%,
d’acord amb l’IPC interanual al mes d’agost, amb els
arrodoniments a l’alça o a la baixa adients. També es
porten a terme actualitzacions normatives i es crea una
nova taxa per l’autorització sanitària per al comerç
minorista de carn fresca i derivats.
Pel que fa a la taxa per recollida i tractaments de residus
(escombraries) s’incrementa un 10%, perquè el cost
del servei que es gestiona mitjançant una empresa a
través de la Mancomunitat Penedès-Garraf també s’ha
augmentat. També s'incorporen a les ordenances noves
bonificacions: bonificació del 50% en l’IBI per immobles
amb plaques fotovoltaiques que produeixen energia,
bonificació de la plusvàlua per transmissió per causa
de mort a favor de parents de l’habitatge habitual,
sempre que aquests parents també hi visquin, i
bonificació del 10% en l’IAE per a les empreses amb
plans de transport col·lectiu per al personal.
El Partit Popular va presentar sis esmenes que no obtenir
cap vot favorable de la resta de grups. Tampoc van
aprovar-se les vuit esmenes presentades per la CUP,
amb només dos vots favorables (CUP i PP) i 18 en
contra (PSC-ICV, ERC i CiU). CiU va presentar dotze
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esmenes a la proposta que van ser rebutjades amb els
vots en contra de PSC-ICV, ERC i CUP i els vots a favor
de CiU i PP.
La taxa per a recollida d'escombraries va ser la més
criticada pels grups de l'oposició que proposaven a les
seves esmenes uns increments més moderats i
reclamaven una modificació del sistema de recollida
selectiva de residus per millorar els resultats.
El dictamen en el seu conjunt és aprovat amb 12 vots
a favor (grups Socialista –PSC-ICV- i ERC) i 8 en contra
(CiU, PP i CUP).

O r d e n a n ç a  a i g u a  i  c l a v e g u e r a m .  S'aprova les
modificacions de l’ordenança reguladora de les tarifes
del servei de subministrament d’aigua potable i del
servei de clavegueram. Aquesta modificació respon a
la proposta existent d'increment de l’aigua en alta que
es compra a Aigües Ter Llobregat en un 9,72%, però
segons va explicar el regidor Joan Pareta, s’ha fet un
esforç per augmentar les tarifes de l’empresa en línia
amb l’IPC. L’arrodoniment es fa a la baixa per als petits
consums i a l’alça per als més grans. El rebut final, per
a un domicili tipus, augmentarà un euro mensual.
Aquest dictamen s’aprova amb 18 vots a favor (grups
Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i de CiU) i 2 abstencions
(grups del PP i de la CUP).

Reglament del català. S'aprova inicialment el nou
Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament
de Vi la f ranca de l  Penedès.  La comiss ió
interdepartamental ha revisat el Reglament en diferents
reunions durant dos anys. S’ha actualitzat la norma,
vinculant per a l’Ajuntament i el seu personal, els
organismes i empreses municipals, contractistes, etc.
L’actual Reglament era anterior a l’actual Llei de política
lingüística, i el document ha estat revisat per la
Generalitat, que l’ha trobat correcte.
S'aprova amb 18 vots favorables i un en contra del PP.

Protocol de la festa major. S'aprova el nou protocol de
la Festa Major de Vilafranca del Penedès i el compromís
de portar al plenari del mes de desembre la proposta
d’aprovació del Reglament de Règim Intern del Consell
de la Festa Major i la proposta de creació de l’esmentat
Consell. La proposta compta amb el suport dels grups
Socialista (PSC-ICV), d'ERC i CiU i les abstencions de
la CUP i el PP.

Moció sobre cultius transgènics. Es porta a aprovació
la moció contra la pràctica de cultius transgènics
presentada pels grups de la CUP, Socialista (PSC-ICV),
de CiU i d’ERC, amb la iniciativa de les entitats
Entrepobles, Unió de Pagesos i Bosc Verd.
El text és aprovat amb el suport de tots els grups
municipals.

Moció peatge Martorell.
S'aprova per unanimitat una moció d'alcaldia que demana
a la Generalitat de Catalunya que assumeixi de forma
definitiva que el trànsit entre l’Alt Penedès i Barcelona
per l’autopista no pot ser de peatge pels habitants de

la comarca i que, per tant, ha de negociar amb l’Estat
les mesures pertinents per acabar amb aquest impost
suplementari. També demana al Ministerio de Economia
i Hacienda que habiliti la partida econòmica necessària
en els Pressupostos generals de l’Estat pel 2007 i als
partits polítics catalans amb representació parlamentària
que exigeixin que en els Pressupostos de l’Estat pel
2007 hi figuri aquesta partida per poder donar suport
als esmentats Pressupostos.

Moció aniversari vot femení. Els cinc grups amb
representació municipal aproven una moció que pretén
recordar i fer reconeixement del 75 aniversari del
reconeixement del sufragi femení, que va suposar el
reconeixement dels drets democràtics de la dona a
l'Espanya de la República i l'establiment del sufragi
femení. Especialment, reconèixer el paper de Clara
Campoamor que ha estat, segurament, injustament
silenciat i no prou difós. S'acorda l'organització d'un
acte, de caire cultural i històric, com a mecanisme de
difondre el significat d'aquest 75è aniversari.

Moció Costa Atlàntica de Nicaragua. Per iniciativa de
l'Associació d'Amics de Puerto Cabezas i presentada
per la CUP es presenta una moció que fixa el dia 30
d’octubre de cada any es col·locarà la bandera
autonomista, de Nicaragua i de Catalunya en un lloc
preferent i visible de l'Ajuntament al costat de la pancarta
que recorda l’agermanament de Vilafranca del Penedès
i Puerto Cabezas, a més de fer arribar un document de
suport i de solidaritat al Govern Regional de la Costa
Atlàntica Nord de Nicaragua per part de l'Ajuntament
en nom del poble de Vilafranca, a través de l’Alcaldia
de Puerto Cabezas.
Aprovada per unanimitat.
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Davant la previsible revisió de la divisió territorial
de Catalunya en Àmbits de Planificació Territorial,
la Plataforma els vol “fer arribar, d’avançada, la
convicció unànime que al (...) territori es donen
amb escreix les condicions exigibles: marc geogràfic
amb entitat demogràfica i identitat (...); cohesió
social i funcional i relacions de tot ordre entre
comarques: (...) centres urbans rectors consolidats
i dinàmics; amplis sectors rurals i forestals de gran
valor paisatgístic; activitats econòmiques
compartides i/o complementàries i realitats i
problemàtiques comunes”.
Tanmateix, a la realitat territorial, s’hi afegeix una
“voluntat de pertinença explícita i qualificada”:
43 ajuntaments; 3 consells comarcals; associacions
professionals, (més de 1.300 empreses); 100
entitats ciutadanes, (uns 5.500 associats); i 11.500
signatures individuals. Més l’acord de la Comissió
de Política Territorial del darrer Parlament de
Catalunya d’instar al Govern de la Generalitat a fer
els passos per a la creació de l’Àmbit de Planificació
Territorial del Penedès: “Un compromís que reclama
ser convertit en propòsit real per a aquesta
legislatura”.
D’aquí es conclou que “la identitat territorial (...)
invocada en vistes a una futura Vegueria, es basa,
en realitats concretes, identificables qualitativament
i quantitativament. No és una simple especulació
si nó quelcom que fonamenta el nostre dret a
aconseguir l’Àmbit de Planificació, que culminaria
en la Vegueria per a les quatre comarques”.
“Aquesta seria la concreció política del principi
de subsidiarietat: tot allò que pot fer [i en manifesta
la voluntat] la instància inferior, no ho ha de fer
la superior”.
Cal obrir, doncs, ben aviat, el debat que ha de
determinar la futura divisió territorial de Catalunya
en vegueries.  Cal que “es tinguin en compte les
realitats naturals, històriques, econòmiques i socials
del país i les demandes manifestades per territoris

concrets;  que es reconegui el dret a ser plenament
participatius en una decisió que tant afecta la
identitat” (Art. 29 de l’Est.) (...);  “que s’ofereixi
un ventall equilibrat de possibilitats i garanties
per a tots els territoris i els doni vies de
funcionament descentralitzat, com es preveu en
el nou Estatut”.
El document demana, per fi, als polítics:
Una voluntat “ben definida”, per fer que “la
democràcia parteixi cada cop més de  la ciutadania,
vagi dels ajuntaments-comarques a la Vegueria,
com a primera instància natural, i s’adreci
finalment, al govern de la Generalitat en un corrent
viu d’intercanvi i de diàleg”; unitat entre les forces
polítiques catalanes “per a presentar el projecte
de Vegueries a les instàncies estatals de forma
coherent i amb visió de país, sense les divisions
que tant ens dolen i tant de mal han fet”; que
“s’aturi qualsevol planificació territorial que pugui
posar dificultats al futur desenvolupament dels
àmbits territorials i les Vegueries”, (en concret, la
nostra).
Es volen “gestos clars i intel·ligibles”; (...) que els
polítics “no es girin d’esquena als ciutadans que
potser [els] han votat i no volen de cap manera la
desmembració i la possible desfiguració del (...)
territori”.
El document acaba invocant la necessitat de crear
confiança, cosa que faria augmentar l’interès  per
al desenvolupament del territori;  i se’l rubrica  tot
dient: “volem confiar en vosaltres”.

Síntesi del manifest de la Plataforma  per una Vegueria Pròpia adreçat
a les forces polítiques del nou Parlament de Catalunya
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