
1

DES DE L’ALCALDIA

Sovint he sentit dir que l’Ajuntament fa molt bé els grans projectes, les previsions
de futur i les coses grosses, però que s’hauria de cuidar més de les coses petites. I jo i
l’equip de govern, per suposat que estem d’acord amb que l’Ajuntament ha de vetllar
també i amb la mateixa importància per aquestes que en diem coses petites:
manteniment de la via pública, neteja, tractament dels espais verds, recollida de brossa...

El primer inconvenient és que aquestes coses petites, com acostuma a passar en
molts altres aspectes de la vida, són les més complicades de resoldre del tot. Tots
volem que la Vila estigui neta com una patena; i tots sabem que la millor solució és no
embrutar i que tothom tiri els papers a les papereres i deixi les bosses de la brossa dins
del contenidor... Però tots sabem també que pretendre que tothom, el 100% de la
població, sigui cívica és una utopia; i que sempre quedaran persones que no fan cas
de les normes i que embrutaran... poc després que el servei de neteja hagi deixat
aquell indret en bon estat de revista.

Primer, per tant, Civisme. Però també
responsabilitat de l’Ajuntament i que
aquest ha assumit sempre però que en
aquest any 2002 ens hem proposat fer un
pas més per millorar-ho.

Des d’aquesta perspectiva cal entendre
l’esforç que s’ha plantejat des del
Pressupost Municipal, però sobretot des
de la gestió del Departament de Via Públi-
ca, per millorar substancialment enguany
tots aquests temes. Ampliació de la neteja,
millora en el sistema de recollida de brossa,
neteja d’aquells indrets més conflictius com
són els entorns dels contenidors,
tractament dels espais verds i millora i
reposició d’arbrat (el més important a la
rambla de Sant Francesc per poder conti-
nuar gaudint ara i en el futur d’uns plàtans
en condicions)...

Aquest és un esforç que volem que si-
gui important i que contribueixi a fer un
pas endavant en tots aquests temes.
L’Ajuntament al capdavant, però també

voldríem que amb la col·laboració de la ciutadania, amb la implicació de totes les
persones que estan, estem, convençuts que encara que sigui un tema complex perquè
depèn de l’actitud de tothom (si algú es dedica a llençar papers quan acaba de passar
l’escombradora no aconseguirem gran cosa) es poden fer avenços significatius.

Segurament que n’haurem de parlar d’altres vegades i repetir la mateixa reflexió.
Fóra il·lús pensar en que serà fàcil i els èxits seran clamorosos. Caldrà tornar a fer
campanyes i cridar al Civisme. Però ara pot ser un moment important. A l’esforç
econòmic que hi farem tots per mitjà del Pressupost municipal, afegim-hi una actitud
decidida perquè això funcioni. I segur que ho notarem.

Joan Aguado Masdeu

Alcalde de Vilafranca del Penedès

Un esforç per millorar la via pública



2

REGIDORS - DELEGATS

A IMUS R

L’AJUNTAMENT INFORMAEl contingut d’aquest núm. del butlletí municipal
«L’Ajuntament Informa» ha estat supervisat per
la Junta de Portaveus, que, segons acord del
setembre de 1987, es constituí en òrgan de revisió
del contingut del butlletí municipal.

Any 2002, Maig
Imprès a Gràfiques del Foix, SL
Dipòsit Legal: B-14.660/81

HORARIS DE VISITA I D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
DELS/LES REGIDORS/RES-DELEGATS/DES DE L’AJUNTAMENT

PORTADA

Vilafranca, cada dia millor.

1. Des de l’alcaldia.

2. Horaris de visita i d’atenció
al públic dels regidors/res
delegats/des de l’Ajuntament.

3. Acords del Ple Municipal
Ordinari celebrat el dia 18
de desembre de 2001.

 5. Acords del Ple Municipal
Ordinari celebrat el dia 22
de gener de 2002.

 7. Acords del Ple Municipal
Ordinari celebrat el dia 12
de març de 2002.

 9. El Pressupost Municipal del
2002,al detall.

13. Els grups municipals diuen.

15.  L’Ajuntament intentarà cobrir
el màxim de vies que pugui
durant les obres del TGV.

16. Han començat les obres de
nova urbanització de
l’avinguda de Barcelona.

17. Nou programa d’atenció
domiciliària en neteja
domèstica per a gent gran
mitjançant el xec-servei.
L’Oficina del Voluntariat

18.  Edifici rehabilitat en col·laboració
amb la Fundació Montserrat
Junyent. Es construiran 24
habitatges socials a la Girada.

19. Es constitueix el Consorci que ha
de tirar endavant la nova
residència sociosanitària. Lliurat
el premi 1r concurs en espai
públic de Vilafranca.

20. Estudi sobre la mobilitat relaciona-
da amb l’escola a Vilafranca.

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, Foment de
l’Ocupació, Jordi Cuyàs i Soler, 2n Tinent d’Alcalde, Coordinador 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 Bohé i Medialdea (adjunta), 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 les Noves Tecnologies i Desenvolupament Empresarial, Francis-
co 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, dimecres i dijous de 10 a
13 h..
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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PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 18 de desembre de 2001

Aprovat un pressupost
de 25.618.118,92 euros

per a l’any 2002

El darrer ple municipal del mes de
desembre va servir com és habitual per
aprovar el pressupost de l’any següent.
Enguany aquest pressupost va rebre els
dinou vots de suport dels grups del PSC, de
CiU i del PPC i les dues abstencions del grup
d’ERC.

En l’explicació de la proposta, en nom de
l’equip de govern, el portaveu Jordi Cuyàs,
va posar sobre la taula els sis grans objectius
prioritaris que es pretenen desenvolupar
l’any vinent, amb l’ajut del pressupost com
a instrument.

Desenvolupament de la vila. S’ha
d’acabar de configurar la imatge de la vila
durant els propers anys. En aquest sentit,
s’haurà d’acabar la revisió del Pla General i
continuar les negociacions amb el Ministeri
de Foment sobre el pas del tren d’alta
velocitat i fer el seguiment de les obres,
garantint un model de comarca equilibrat i
respectuós amb el medi. Es posarà en marxa
el Servei de Medi Ambient com a servei
autònom, s’impulsaran les noves
tecnologies i la societat del coneixement
(centres “Vilafranca Virtual” i “Àgora”) i
també l’activitat econòmica per a fer front a
la recessió (programes contra l’atur i altres
de formació i de promoció de la igualtat
d’oportunitats).

Millores de la via pública i del civisme.

Cal mantenir els espais públics, construir-ne
de nous i facilitar la mobilitat dels vianants
(eixamplament de voreres, etc.). S’arranjaran
entre altres vies les avingudes de Barcelona
i de Tarragona i el carrer de l’Espirall. També
s’acabaran les millores en les dependències
de la Policia Local.

Elevar els nivells de benestar social. Cal
avançar en serveis com cultura, esports,
educació, serveis socials, etc., de forma que
siguin eficients i que garanteixin la igualtat
d’oportunitats. Serà necessari donar suport
als plans transversals ja existents i facilitar
l’accés als serveis personals (xecs-servei,
etc.). S’haurà de vetllar per la integració de
la immigració (la població immigrada ha de
tenir drets, però també complir els deures
generals) i implementar el Pla d’Acció Cul-
tural.

Impulsar la participació i implicació dels

vilafranquins en els afers municipals i co-

operar amb Europa i altres comunitats. S’ha
de continuar impulsant la participació
ciutadana (informació, vies de comunicació,
etc.), participar en més accions de
cooperació al desenvolupament i continuar
treballant en els programes que impulsa la
Unió Europea.

Avançar cap a una Administració més

eficaç. Cal adequar l’organització i els
sistemes municipals a les noves tecnologies
(Administració oberta) i concretar el procés
d’avaluació dels llocs de treball per tal que
els empleats municipals vegin reconeguda
la seva tasca i aportin els seus esforços a la
gestió municipal.

Avançar en acords amb altres municipis

i agents socials. Cal continuar treballant

conjuntament amb altres municipis (comar-
ca, regió metropolitana, eix diagonal, xarxes
estatals i europees, etc.). Es continuarà
treballant en el Pacte territorial i en el Pla
estratègic, amb municipis, sindicats, agents
econòmics i empresarials.

També en nom de l’equip de govern, el
regidor d’Hisenda Joan Pareta va desta-
car que el de 2002 és el primer pressupost
elaborat en euros. L’increment és del 4,48%
respecte al de l’any 2001 si bé aquest
augment incorpora partides com les esco-
les-taller i programes subvencionats.
L’increment general de la majoria de partides
és del 3%.

En el capítol I (personal) s’incorporen
algunes noves places (Responsable de Medi
Ambient, tècnics de cultura, Comerç i
Turisme, Noves Tecnologies, Conserge Es-
pecialista).

Quant al capítol II (béns corrents i serveis)
Joan Pareta va destacar les partides que
enregistren un increment molt substancial
(beneficis per a certs sectors socials: atenció
primària, llars d’infants, atenció a la infància
i a la vellesa, etc.; noves tecnologies;
manteniment i gestió de la via pública: vies
públiques, recollida selectiva de residus,
gossera, neteja viària, recollida d’escom-
braries, etc.).

S’observa un decrement de les despeses
financeres i s’augmenten algunes
transferències a organismes i empreses.
També augmenten algunes transferències a
entitats (museu, escola de música, festa
major, associacions de veïns, etc.).

Pel que fa al capítol d’inversions,
ascendeixen a 487,4 milions de pessetes,
dels quals 45 milions es financien amb re-
cursos propis, 55 milions amb subvencions,
més de 80 milions amb quotes
d’urbanització i la resta apel·lant al crèdit.

Joan Pareta va dir que el nivell
d’endeutament és satisfactori i va destacar
que havien existit acords puntuals amb tots
els grups municipals.

Encetant les intervencions dels grups
municipals, Antoni Alsina (PPC) va
reconèixer l’existència de converses i que,
malgrat les discrepàncies, s’havia arribat a
un acord. Hi ha partides que s’incrementen
encertadament (neteja, via pública, etc.) i les
inversions previstes són satisfactòries
perquè responen a antigues demandes del
seu grup (Policia Local, semàfor del carrer
Santa Clara, sala d’estudi, reasfaltat de
carrers, microbús, etc.).

En nom d’ERC, Ramon Xena va anun-
ciar l’abstenció del seu grup. Malgrat que
havien existit converses i acords i que
diferents inversions responien a l’acord
signat pel seu grup amb el Socialista
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PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 18 de desembre de 2001

(urbanització dels c/ Dr. Fleming i Espirall,
etc.), va dir que ERC no podia votar
favorablement, perquè cal una Admi-
nistració eficaç, per a la qual cosa cal que el
personal treballi a gust. Va manifestar que
no era raonable que el conveni col·ectiu no
s’hagi pogut pactar en dos anys, i tampoc
que no es contemplessin dotacions per apli-
car la valoració dels llocs de treball.

Josep Campamà (CiU) va reconèixer
que enguany es reduïa la càrrega financera,
la qual cosa permetria incrementar algunes
partides i una part de les inversions es
finançaven amb recursos propis tal com
sempre havia postulat CiU. Campamà va
destacar algunes propostes del seu grup que
havien estat acceptades: més dotació poli-
cial, millores en les instal·lacions esportives,
increment de la dotació per a reurbanització
i reasfaltat de carrers, crear un centre de
suport de la Universitat Oberta de Catalunya,
més aportació a la Festa Major, partida per a
l’edició d’un llibre de presentació de la ciutat
amb neutralitat política, etc.

Aprovat el pressupost, es va acordar
també sol·licitar a la Diputació de Barcelona
una operació de crèdit per import de
1.886.054,12 euros per la financiació dels
projectes d’inversió que figuren en el
Pressupost Municipal de l’exercici de l’any
2.002.

Altres acords

Es va aprovar definitivament la nova
Ordenança municipal de Circulació de
Vehicles i Vianants, un cop transcorregut
el període d’informació pública. Respecte de
l’Ordenança aprovada inicialment, s’han
introduït deu modificacions puntuals de
caràcter tècnic, especialment per adaptar-se
a la nova legislació general sobre trànsit
aprovada recentment per les Corts.

El ple, constituït en junta general
d’accionistes de l’Empresa Municipal
d’Aigües de Vilafranca, SA, va acceptar

la renúncia al càrrec de conseller i de
vicepresident del consell d’administració de
la societat presentada per l’exregidor d’ERC
Lluís Vilalta i nomenar nou conseller de la
societat, en substitució el portaveu d’ERC
Ramon Xena.

El ple constituït en junta de socis de la
societat Sercom, SL, va acceptar la renúncia
al càrrec de conseller i de vicepresident del
consell d’administració de la societat presen-
tada per Lluís Vilalta i va nomenar nou
conseller de la societat, en substitució, Joan
Josep Ríos.

Arran de la dimissió del càrrec de regi-
dor de Lluís Vilalta i de la seva substitució
per Isabel Torrents, el grup municipal
d’ERC ha formulat una proposta de nova
designació d’alguns dels seus representants
en diferents òrgans i entitats municipals. Així,
els dos membres del grup d’ERC (Ramon
Xena i Isabel Torrents) formaran part de
les tres comissions informatives existents
(Serveis Interns i Hisenda, Serveis Ciutadans
i Benestar Social).

Es nomena membre de l’Organisme
autònom Torras i Bages, en substitució de
Lluís Vilalta, Isabel Torrents.

Continuarà essent membre del Consell
Escolar Municipal, en representació d’ERC,
Lluís Vilalta.

Es nomena membre del Consell Munici-
pal per la Igualtat, en substitució de Lluís
Vilalta, Mercè Giménez.

Continuarà essent membre de la
Comissió Municipal de Solidaritat i
Cooperació, Isabel Torrents.

Es nomena membre del Patronat del
Teatre Cal Bolet, en substitució de Joan
Josep Ríos, Lluís Vilalta.

Continuarà essent representant d’ERC a
la Junta del Patronat Municipal d’Esports,
Joan Santacana.

Es nomena membre del Consell Munici-
pal de Serveis Socials, en substitució de
Lluís Vilalta, Isabel Torrents.

Continuarà essent representant d’ERC en
el Consell del Medi Ambient Humbert
Salvadó.

Continuarà essent representant d’ERC a
la Comissió Municipal de l’Habitatge Enric
Pagès.

Es nomena membre del Patronat Muni-
cipal de Comerç i Turisme, en substitució de
Ramon Xena, Pere Joan Ollé. També es
nomena membre del mateix Patronat Anna
Girona, en substitució de Jordi Cuyàs, a
proposta del grup municipal Socialista.

Es va aprovar una modificació del
pressupost del teatre Cal Bolet per ajustar
unes partides de quantia menor.

Es va aixecar la suspensió de llicències
urbanístiques respecte de la finca del carrer

Amàlia Soler, núms. 20, 22 i 24, cantonada
amb el carrer del Duc de la Victòria.

Es va aprovar definitivament el
Reglament del mercat municipal de
Sant Salvador, un cop incorporades
algunes esmenes formulades en el període
d’informació pública.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat el grup del PPC afirma
va preguntar si els vehicles de la policia lo-
cal disposen de cadenes per a la neu, el grup
de CiU va demanar mesures per als vehicles
que aparquen a la calçada a l’avinguda de
Tarragona. El grup d’ERC va demanar que
s’adrecés un requeriment a l’empresa que
per encàrrec de la Generalitat gestiona el
servei d’ambulàncies a la comarca, perquè
el cap de setmana dels dies 15 i 16 de
desembre les ambulàncies no van poder cir-
cular per falta de cadenes. També va
demanar per la situació dels contenidors de
runa situats a la via pública i de les tanques
d’obra.

Els diversos aspectes van ser respostos
pels regidors i regidores delegats de l’equip
de govern en cada matèria.
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PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 22 de gener de 2002

Moció sobre el planejament
territorial a l’Alt Penedès

En una de les mocions de més contingut
ideològic aprovades en els darrers anys el
consistori vilafranquí, amb la unanimitat de
tots els seus membres, va establir el seu
posicionament al voltant del que ha de ser
la planificació a nivell territorial al Penedès
en el futur. Els grups del PSC, de CiU, d’ERC
i del PPC manifesten en aquesta moció que,
tenint en compte les diverses accions
provinents de diferents departaments del
Govern de la Generalitat de Catalunya
entorn a la definició territorial i paisatgística
de la nostra comarca, així com també el
desenvolupament del II Pla Estratègic del
l’Alt Penedès que tracta els temes de cohesió
social, competitivitat i equilibri territorial, i
també les manifestacions de diversos
col·lectius preocupats pel futur de la comar-
ca, especialment el sector vitivinícola i el
moviment ecologista, i davant el perill que
la proliferació de polígons industrials
comporti una forta pressió urbanística al
Penedès, difícil de compaginar amb el cultiu
de la vinya, l’Ajuntament de Vilafranca
impulsarà un seguit de punts a fi de mantenir
l’equilibri econòmic de la comarca en els
diferents sectors, amb el convenciment de
que és possible i desitjable compaginar
harmònicament la vinya en particular i
l’agricultura en general amb la indústria que
aporta valor afegit i el sector terciari, tant de
serveis com de comerç i turisme.

A) PRIMARI : Desenvolupament del
món agrícola, cercant millorar la qualitat i la
diversitat dels productes emprant tots els
esforços necessaris en la recerca de recur-
sos per instaurar polítiques de producció
ecològica i formes de cultiu alternatives
(cultius intensius, etc..). Cal treballar també
pel manteniment de les terres de conreu a
través d’una adequada política de preus dels
fruits que s’obtenen, fent possible que el
sector de la pagesia esdevingui una forma
de vida amb futur.

B) SECUNDARI : L’ordenació territorial
que cal definir ha de fer possible
l’establiment a la comarca de zones
industrials sempre que no siguin lesives ni
amb el patrimoni paisatgístic, ni amb
l’agrícola ni amb l’arquitectònic-urbà. Hem
de vetllar doncs perquè les indústries a
instal·lar siguin compatibles amb el correcte
desenvolupament dels altres sectors sense
que la seva ubicació pugui hipotecar en el
futur la nostra idiosincràsia com a comarca
històricament basada en la cultura del vi i el
cava.

C) TERCIARI : Un territori urbanís-
ticament equilibrat i respectuós amb l’entorn
ens ha de permetre incorporar com una for-
ma més de riquesa a la comarca l’activitat
turística i de lleure aprofitant els recursos
naturals i arquitectònics dels diferents
municipis i fent partícip al sector vitivinícola
com l’eix central. Per tant cal vetllar per la
recuperació dels espais naturals i elements
arquitectònics incentivant així la participació
del sector privat en la seva explotació i
creació de noves infrastructures.  Alhora cal
impulsar decididament el sector serveis en
tota la seva amplitud.

En la moció també s’insta el Parlament
de Catalunya a recollir el debat que s’està
produint a la comarca, en les línies
expressades, i a impulsar l’estratègia de la
Generalitat en aquest sentit. També s’insta
els Ajuntaments, el Departament de Política
Territorial de la Generalitat, el Consell Comar-
cal de l’Alt Penedès i la Diputació de Barce-
lona, a treballar conjuntament per fixar uns
criteris clars d’ordenació territorial, assumint
l’Ajuntament de Vilafranca el paper
aglutinador que sempre ha fet.

Nou reglament del
cementiri municipal

Amb la unanimitat de tots els regidors es
va aprovar inicialment el text d’un nou
reglament del Cementiri Municipal que
actualitza el vigent que data de 1989. En el
nou reglament hi ha alguns aspectes nous
que no tenen efectes retroactius, com són:

• Les adjudicacions de nínxols no es con-
sideren perpètues, sinó que s’atorguen per
un termini de trenta-cinc anys. Transcorregut
aquest termini es podrà optar també per una
nova adjudicació, tret dels supòsits
d’escassetat de nínxols.

• Les adjudicacions per dos anys són pro-
rrogables després d’any en any (antic
lloguer).

• Les concessions atorgades a perpetuïtat
abans de l’entrada en vigor del nou
reglament són respectades.

• Es presumeix abandonat el nínxol si es
deixen impagades les taxes corresponents
a cinc anys consecutius. Tot i així, l’extinció
del dret segueix un procés amb plenes
garanties per als interessats (intent de
notificació personal, edictes, etc.).

• Es millora i es precisa el règim de
transmissió de sepultures, i es permet que
el titular faci una designació expressa de la
persona que n’ha de ser beneficiària.

• Es preveu expressament la possibilitat
de construir columbaris amb nínxols petits
per a restes i cendres.

Nova ordenança dels
establiments de pública

concurrència

També per unanimitat el consistori va
aprovar inicialment l’Ordenança reguladora
dels establiments de pública concurrència
que actualitza i adapta l’ordenança vigent des
de 1993, sobretot a la vista dels canvis
normatius i de l’experiència adquirida en
matèria de molèsties per sorolls relacionades
amb els establiments de pública
concurrència.

Els canvis principals que es proposen en
la nova ordenança són els següents:

• Es fa una nova classificació dels
establiments de pública concurrència
d’acord amb el decret aprovat per la
Generalitat l’any 1999.

• Es recorda l’obligació de complir la nor-
mativa vigent en matèria de supressió de
barreres arquitectòniques.

• Es lliga la llicència municipal específica
des establiments de pública concurrència
amb les altres llicències necessàries (ambien-
tal i urbanística), preveient la tramitació
simultània i la resolució final única.

• Es continua admetent la contigüitat
d’alguns establiments amb l’habitatge,
sempre que el titular de l’establiment  i
l’ocupant de l’habitatge coincideixin.

• Respecte als establiments de classe A
(de joc) i classe B (bars, restaurants i restau-
rants-bars) prohibeix la contigüitat dels
establiments amb l’habitatge, però si abans
es prohibia només la contigüitat pel sostre
o pel paviment, ara s’amplia també a les
parets laterals. Excepcionalment, es conti-
nua admetent per als bars la contigüitat pel
sostre o pel paviment si s’accepta la reducció
de l’horari límit de tancament. (Aquest
aspecte va quedar modificat en
l’aprovació definitiva de l’ordenança
que va tenir lloc en el ple municipal del
mes d’abril, i del qual us farem cinc
cèntims en el proper butlletí).

• Els establiments de classe C amb
aforament superior a 150 persones han de
justificar que es resol el problema de
l’aparcament.

• S’incorpora la normativa recent de la
Generalitat  sobre obligació de vigilància dels
locals.

• S’estenen les exigències d’emplaçament
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i d’aïllament acústic dels establiments de
classe C a altres locals potencialment mo-
lestos com gimnasos, salons de ball, etc.

• En un termini de sis mesos tots els
establiments hauran de ser classificats de
nou segons l’ordenança i se’n fixarà
l’aforament.

• Tots els establiments (encara que siguin
antics) hauran d’adaptar les condicions
acústiques en un termini màxim de tres anys
i les condicions tècniques (ventilació,
accessos, extracció de fums, instal·lacions
elèctriques) en un termini màxim de quatre
anys.

Més zones d’estacionament
mitjançant zona blava

Amb els vots a favor de PSC i PPC i els
vots en contra de CiU i ERC el Ple Municipal
va acordar senyalitzar 15 noves places
d’estacionament limitat i de pagament (zona
blava) al carrer d’Hermenegild Clascar, i 19
noves places que es situaran al carrer de Sant
Jocund i a la plaça de Puigmoltó (34 places
noves en total). Així mateix, i tenint en
compte la poca utilització de la zona del Pati
de la Serra, amb una capacitat de 79 places,
s’estableix que el sistema d’estacionament
limitat i amb pagament funcionarà de dilluns
a dissabte, de 9 a 13,30 hores i de 16,30 a
20,30 hores. Així mateix, es permetrà en
aquesta zona que l’estacionament tingui lloc
fins a un temps màxim de quatre hores.

El regidor de Circulació, Jordi Cuyàs va
explicar que cada vegada hi ha més perso-
nes i vehicles a la vila, i que s’estima
convenient ampliar el sistema de zona blava
a dos indrets més, perquè l’aparcament en
sistema rotatiu és convenient i està quedant
petit. Per Cuyàs, cal posar en marxa el sis-
tema i d’aquí a un temps valorar-ne els
resultats.

Antoni Alsina (PPC) va considerar
positiu establir la nova zona blava sempre i
quan d’aquí a un temps es puguin passar
comptes dels resultats amb la participació
dels diferents grups municipals, i que si la
concessionària SABA ha de ser compensa-
da no es faci mitjançant l’ampliació de zones
blaves, sinó amb altres fórmules.

Ramon Xena (ERC) va dir que
pràcticament tot el centre es troba afectat
pel sistema, i que no és admissible ampliar-
lo encara més. Per Xena, el que s’hauria de
fer és reduir els preus al Pati de la Serra i
habilitar nous aparcaments gratuïts fora del
centre (com el de la ctra. Sant Martí/Balcó
de les Clotes).

Josep Mª Marrugat (CiU) va dir que
quan es preveu habilitar un nou aparcament
gratuït a la carretera de Sant Martí, a parer

seu està fora de lloc establir noves places de
pagament. Va afirmar que a Vilafranca tot
l’aparcament és de pagament, i potser
s’hauria d’anar a altres fórmules gratuïtes,
com el rellotge amb temps d’aparcament
limitat.

Contra l’increment dels
peatges de les autopistes

Per la via d’urgència els grups municipals
del PSC i d’ERC van presentar una moció,
en la qual tenint en compte que a partir de
l’1 de gener els peatges que satisfan els
usuaris de les autopistes que discorren per
Catalunya s’ha vist incrementat molt
substancialment, en bona part com a
conseqüència de l’augment enregistrat pel
tipus tributari de l’IVA, manifestaven el seu
rebuig al darrer increment enregistrat per
l’import dels peatges de les autopistes i do-
nar ple suport a les accions, negociacions i
iniciatives que està emprenent en aquesta
matèria el grup denominat “Declaració de
Gelida”.

La moció va ser aprovada amb els vots
dels dos grups signants i les abstencions dels
grups de CiU i del PPC.

Ramon Xena (ERC) va afirmar que és
intolerable el que han de pagar les perso-
nes de Vilafranca i rodalies en peatges, que
hi ha discriminacions (des de Sant Sadurní
es paga menys, d’Igualada a Barcelona es
pot circular per autovia gratuïta, etc.).

Jordi Cuyàs (PSC) va afirmar que s’estan
discutint iniciatives importants des del grup
“declaració de Gelida”, amb el suport de la
Generalitat i fins i tot de la concessionària
ACESA, la qual està inicialment d’acord en
fer reduccions. Per Cuyàs, encara que per
raons legals s’hagi incrementat el tipus d’IVA,
hi ha fórmules perquè l’excés de recaptació
repercuteixi en una reducció d’allò que
finalment han de pagar les persones
usuàries.

Antoni Alsina (PPC) va lamentar la
presentació de la moció per via d’urgència i,
sense temps per estudiar-la i malgrat que
s’hagués pogut consensuar, va anunciar que
s’abstindria en la votació.

Josep Mª Marrugat (CiU) va dir que el
seu grup s’abstindria, malgrat que podria
compartir els criteris generals. Per principis,
CiU s’absté en les mocions d’urgència res-
pecte de les quals no ha tingut cap mena de
participació.

Altres acords

Es va donar compte de l’acord de la
Comissió de Govern de data 14 de gener de

2002, pel qual es nomenaven Adminis-
tradors de la Festa Major 2002 Pere
Admetlla i Surià, Montserrat Arroyo i
Ferrando, Eulàlia Figueras i Mas, David
Prat i Farran i Marta Torrents i Masqué.

Es van nomenar membres de la Junta
de Govern del Consorci Sociosanitari
de Vilafranca, en nom d’aquest
Ajuntament, els regidors i regidores Celina
Guijo,  Josep Mª Marrugat, Ramon Xena
i Antoni Alsina. El consorci és l’ens que ha
de regir la nova residència sociosanitària que
s’ha de construir al barri Molí d’en Rovira.

Es va acceptar la renúncia de Josep M.
Sàez Montserrat al càrrec de vocal del
Patronat Municipal d’Esports, i nomenar
en lloc a seu Joan Ferrer Mata,
representant del Club Natació Vilafranca.

Es va adaptar la composició del Consell
de l’Organisme Torras i Bages als nous
estatuts aprovats l’any 2001. Així s’accepten
les propostes de les entitats i es ratifiquen
alguns nomenaments anteriors. Així forma-
ran part del Consell tres professors/es o per-
sones en qui deleguin proposats/ades pels
claustres dels centres d’ensenyament
secundari de Vilafranca (Montse Gibert
Petit, Josep Mestres Mercader i
Assumpta Savall Domingo), dos/dues
estudiants residents a Vilafranca, escollits/
des en assemblea pública (Foix Pareta
Acero i Fernanda Rubio Ramírez), un/
una professor/a universitari/a vinculat/ada a
Vilafranca (Santiago Mínguez Sans), els/
les  directors/es  dels  centres  universitaris i
de cicles formatius de grau superior de
Vilafranca quan es creïn (Antoni Resta
Cuevas i Albert Abella Nosàs), dos
representants d’entitats de Vilafranca que
puguin tenir interès en els objectius de
l’Organisme (Isabel Garcia Sanz i Gemma
Sivill Coral).

Amb l’únic vot en conta del PPC es va
aprovar una moció de l’alcaldia sobre la
realització de tràmits per a interposar un
recurs d’inconstitucionalitat contra la recent
Llei d’Estabilitat Pressupostària per entendre
que atempta contra l’autonomia local.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia el grup
d’ERC va demanar que no es repetissin els
col·lapses circulatoris en cas que es facin
obres de reasfaltat a la via pública i va pre-
guntar si FECSA-ENDESA abona a
l’Ajuntament l’1,5% de la seva facturació.

El grup del PPC va plantejar l’assumpte
de la seguretat i vigilància a l’interior de
l’Hospital Comarcal.

Els tres aspectes van ser respostos pels
regidors i regidores delegats de l’equip de
govern en cada matèria.
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S’urbanitzaran els carrers
Dr. Fleming, Santa Joaquima

de Vedruna i Vinya

Es va aprovar inicialment el projecte per
a la urbanització dels carrers del Dr. Fleming,
Santa Joaquima de Vedruna i la Vinya, i la
relació de béns i drets afectats que s’hauran
d’expropiar per a l’execució del projecte. La
urbanització contempla la total obertura dels
vials i la construcció de la totalitat dels serveis
exigibles, projecte que s’ executarà en dues
etapes amb un pressupost de 673.140,99
euros. El carrer del Dr. Fleming permetrà
connectar els sectors de Melió i el del Molí
d’en Rovira.

Adhesió a la declaració de
Rubí per a la millora de les
infraestructures elèctriques

Amb el vot a favor dels grups del PSC,
ERC i PP i amb l’abstenció del de CiU, el ple
municipal va aprovar l’anomenada
“Declaració de Rubí” per la qual les
corporacions locals exigeixen millores a les
infrastructures elèctriques a Catalunya. La
declaració sol·licita entre d’altres aspectes al
Consell executiu de la Generalitat l’inici d’un
procés de negociació amb l’empresa Fecsa-
Endesa per tal que, en un termini no supe-
rior a 10 anys, les línies elèctriques catala-
nes estiguin soterrades o desviades dels
seus actuals traçats. Una tasca que s’ha de
fer de manera coordinada amb les
administracions locals.

També demana al Govern de l’Estat que
presenti, en el termini de tres mesos, les
modificacions legals oportunes per a què els
ajuntaments puguin aplicar la taxa
d’ocupació de domini públic de l’1’5%,
també sobre la facturació anual de les
empreses que comercialitzen energia
elèctrica. I se sol·licita al grup Fecsa-Endesa
que destini els recursos necessaris per tal

d’actualitzar les xarxes de distribució als
municipis i a la millora de la seva actual
implantació i obrin un procés de negociació
amb els ajuntaments amb l’objectiu de con-
cretar un pla per eliminar les línies aèries que
dificultin la mobilitat i provoquen un impacte
negatiu al paisatge urbà, més enllà de les
actuacions puntuals lligades a obres en curs.

El tinent d’alcalde Jordi Cuyàs va co-
mentar que el servei de les empreses
elèctriques és deficient (interrupcions
freqüents de subministraments) i calia exi-
gir a les autoritats que facin la pressió
corresponent sobre les companyies. Les
línies han de ser correctes, s’han d’anar
soterrant, cal assegurar les inversions
procedents i la tributació correcta als
municipis, etc. ENDESA, propietària de
FECSA, no fa inversions suficients, i es dedi-
ca bàsicament a especular financerament.

Antoni Alsina (PPC) va afirmar que el
seu partit va col·laborar en la declaració de
Rubí, i que s’hi mostrava favorable.

Ramon Xena (ERC) va afirmar que a Ma-
drid el nivell de soterrament és molt alt, a
Vilafranca en canvi encara hi ha moltes
conduccions aèries i pals a les voreres. La
companyia mentrestant es dedica a fer
inversions a l’Argentina i a Xile.

Raimon Gusi (CiU) va manifestar
l’abstenció del seu grup, perquè, malgrat
compartir diferents aspectes de la declaració,
considerava que hi ha negociacions en
marxa amb la companyia, i que potser
s’estava abusant dels procediments de
declaracions i plataformes, ja que la
Generalitat ja havia emprès accions.

 Liquidació dels
pressupostos municipals de

2001

L’alcalde va donar compte al ple, d’acord
amb la llei, de la liquidació dels pressupostos
de la corporació de 2001 segons la qual en
romanent positiu ha estat de 305,7 milions
de pessetes, provinent de majors ingressos,
rendiments de comptes bancaris, parti-
cipació en els tributs de l’Estat i economies
en la despesa. En un proper ple es proposarà
la distribució del romanent la qual es
pensava dedicar a inversions, a cobrir els
compromisos del conveni col·lectiu del per-
sonal i a fer bossa per a les obres de
cobriment del ferrocarril.

Moció sobre Unió Europea i
drets humans

Tenint en compte que, durant el primer
semestre de l’any 2002, l’estat espanyol
presideix la Unió Europea i que aquest fet
suposa una oportunitat i un repte per tal de
fer sentir a tots els governs, institucions i
empreses europees la seva responsabilitat
en la promoció i defensa dels drets humans,
tots els grups municipals van subscriure una
moció per la qual s’instava el govern de
l’estat espanyol a promoure durant la
presidència europea les mesures necessà-
ries per aconseguir una unió europea més
decidida que mai a salvaguardar els drets
humans, més oberta i tolerant, més gran
també en drets, més influent en la Comissió
dels Drets Humans de l’ONU, més
compromesa amb Llatinoamèrica, més abo-
cada vers Àfrica, més propera a la
Mediterrània, més transparent l’exportació
d’armes i més responsable com a potència
econòmica.

Moció sobre el sistema
digital terrestre

Davant de la propera implantació del sis-
tema digital terrestre (TDT) i el ple
funcionament abans del 2012, quan
oficialment s’ha de produir la denominada
“aturada analògica˝, els grups d’ERC, PSC i
PPC van presentar una moció per tal que es
considerin els ajuntaments com els
principals interlocutors de qualsevol
planificació tecnològica que afecti al seu
territori, i que es retiri l’actual projecte de
planificació del sistema digital terrestre
elaborat per la Generalitat de Catalunya i que
afecta de ple les competències i drets dels
ajuntaments i de les televisions i ràdios
locals. La moció també planteja que, mentre
s’incorporin els nous sistemes digitals, els
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actuals mitjans de comunicació locals que
operen en analògic tinguin assegurada la
seva pervivència.

El grup de CiU es va abstenir en la votació
perquè, malgrat que era favorable a l’esperit
de la moció, no estava d’acord amb el text
definitiu.

Per la participació de
Catalunya a les

institucions europees

ERC va presentar per la via d’urgència
una moció amb motiu de la celebració de la
cimera europea a Barcelona, s’adheria a la
campanya “Volem Catalunya a la institu-
cions europees” que demana que en la
Constitució Europea el poble català i els seus
diversos nivells de representació ciutadana
puguin sentir-se lliures i tinguin el dret i el
deure reconeguts de participar, com a
entitats diferenciades i sense intermediaris
externs, en les noves institucions europees.

La moció va ser aprovada amb el vot
afavor de tots els grups municipals excepte
el PPC que es va abstenir argumentant que
se li havia lliurat amb poc temps per estu-
diar-la.

Altres acords

Es va aprovar definitivament la
modificació de l’Estudi de Detall per a
la finca de l’avinguda de Tarragona, núms.
2-4, que forma cantonada amb la rambla de
Sant Francesc, núm. 26.

Es va aprovar provisionalment el Progra-
ma d’actuació urbanística per al desenvo-
lupament del sector industrial “Els
Cirerers”, al costat de l’avinguda de la

Pelegrina, la via del ferrocarril i la riera de
l’Adoberia i la seva tramesa a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva de-
finitiva aprovació.

Es van ratificar sengles acords de la
Comissió Municipal de Govern referents
modificacions urbanístiques a requeriment
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
per fer possible la construcció del nou cen-
tre sociosanitari al sector Molí d’en
Rovira Sud.

Es va aprovar inicialment un nou text del
reglament del mercat dels dissabtes per
tal d’actualitzar-lo en matèries com la
renovació de les llicències, les transmissions,
els drets i els deures dels paradistes, les
condicions especials de certs llocs de ven-
da, l’horari, l’àmbit dels mercats i el règim
sancionador. També es deixen clares les
competències de l’Ajuntament i les del
Patronat de Comerç i Turisme sobre els
mercats.

Es va aprovar la proposta de conveni de
l’operació de crèdit demanada a través
de la Diputació de Barcelona a la Caixa de
Catalunya, programa CRÈDIT LOCAL, per un
import de 1.450.000,00 euros.

Es va aprovar inicialment l’Ordenança
municipal reguladora de les piscines
privades de Vilafranca. L’Ordenança afec-
ta les piscines que donen servei a més de
cinc habitatges. La norma autonòmica re-
gula les piscines, però no les privades, que
resten subjectes a autocontrol. Per això s’ha
considerat convenient regular-les, és a dir,
marcar unes pautes tant per a la seva
construcció com per al seu control sanitari.
L’ordenança està a informació pública.

Es va nomenar Pilar Rodríguez González
en representació de l’Associació de Veïns de
les Clotes, per formar part, en qualitat de
vocal, del Consell Municipal de Serveis
Socials.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia van
fer intervencions el grup del PPC, el qual va
preguntar per l’estat del pas soterrani de la
rambla de Sant Francesc i per disfuncions
en un semàfor de vianants. El grup d’ERC
va demanar el repintat d’un pas de vianants.
El grup de CiU va preguntar per unes obres
pendents al carrer de Puigmoltó, per l’estat
del pla d’asfaltat dels carrers de la vilastit a
l’estiu, per la possible petició a la Generalitat

de la delegació de la potestat sancionadora
en matèria de gossos de races perilloses i
per la política d’arbrat que se segueix a la
Vila.

Tots els diversos aspectes van ser
contestats o aclarits pels regidors i regidores
delegats de l’equip de govern en cada
matèria.
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A continuació s’exposen algunes dades significatives dels pressupostos del 2002 que poden ser d’interès per tenir una
visió més exacte del contingut.
Els Pressupostos per al 2002 varen ser aprovats pel Ple de l’Ajuntament el dia 18 de desembre de 2001. Hi van haver 19
vots a favor dels grups municipals del PSC, de CiU i del PP, cap en contra i 2 abstencions del grup municipal d’ERC.
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 pels altres grups municipals.
La comparança entre els pressupostos del 2002 i els de l’any anterior, pel que fa al total aprovat és el següent:
Pressupost consolidat 2002  .................................................................................................................. 25.618.118,92 Euros
Pressupost consolidat 2001..................................................................................................................... 24.478.956,06 Euros
Com es pot observar hi ha un increment del 4,6%.
Els ingressos de procedència municipal venen donats pels impostos, taxes i preus públics que paguem els ciutadans i
ciutadanes de Vilafranca. Enguany l’Ajuntament ha incrementat en general, amb l’excepció de la recollida d’escombraries
que va ser d’un 10%, un 3,7% aquests conceptes, igual que el nivell d’inflació interanual en el moment que es va prendre
aquest acord.  Per tant, es manté el poder adquisitiu amb la qual cosa no s’incrementa la pressió fiscal.
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 nous immobles que s’han construït com per l’augment de l’activitat
econòmica. Així doncs, en haver-hi més nombre de contribuents que paguen s’incrementa el total que es preveu recaptar.
Les subvencions a fons perdut que es reben d’altres administracions suposen una important font d’ingressos per fer front
a despeses corrents, amb un total de 1.327.763,17 euros, continguts en el capítol IV d’Ingressos.
Pel que fa a les aportacions per Inversions les subvencions previstes en el capítol VII d’Ingressos són de 330.556,66 euros.
El Pressupost del 2002 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 per 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 el moment de
l’aprovació en la negociació del conveni col·lectiu amb el personal de l’Ajuntament.
Pel que fa a la plantilla hi ha les noves places següents: Tres de Policia Local, una de  responsable de Medi Ambient, una
de tècnic/a de Cultura, una de tècnic/a de Comerç i Turisme, una de tècnic/a auxiliar de Noves Tecnologies, una de conserge
de l’Escorxador i una d’auxiliar administratiu/va de comunicació.
S’incrementen d’una forma important les partides destinades a atencions de caràcter social, sobretot pel que fa referència
a la gent gran, la infància i la joventut. També tenen un augment per sobre de la resta de les partides les que es destinen
a manteniment de la via pública, neteja i recollida d’escombraries.
També cal destacar l’increment de les aportacions que l’Ajuntament destina a d’altres institucions i/o activitats d’interès
general (Museu de Vilafranca, Festa Major, Escola de Música, Voluntariat Social...) entre un 12 i 39% en relació a l’any
anterior.
La càrrega financera, és a dir els interessos i les amortitzacions de crèdits concertats, queda en el 12,11% per sota de
l’any anterior que era del 15,47%, una vegada aplicat el crèdit previst per fer front a les inversions del 2002.
Cal dir també que la despesa aplicada al pressupost en concepte d’interessos i amortització de crèdits ha passat dels
3.159.030,86 euros de l’any 2001, als 2.395.614,52 euros del 2002, amb una baixada important del cost que això represen-
ta.

El Pressupost Municipal de 2002, al detall
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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 2002 és el següent, distribuït per capítols amb el detall d’alguns dels conceptes més significatius:

INGRESSOS

CAPÍTOL CONCEPTES IMPORTS EUROS

I IMPOSTOS DIRECTES .................................................................................................................................... 9.100.765,70
Impost Béns Immobles ..........................................................................................................4.593.174,91
Impost sobre vehicles ............................................................................................................1.652.783,29
Impost sobre la plusvàlua dels terrenys ..................................................................................751.265,13
Impost sobre Activitats Econòmiques ..................................................................................2.103.542,37

II IMPOSTOS INDIRECTES ................................................................................................................................... 661.116,32
Impost sobre construccions

III TAXES I ALTRES INGRESSOS ....................................................................................................................... 7.766.873,13
Recollida i tractament d’escombraries .................................................................................1.442.429,05
Llicència obertura d’establiments ............................................................................................258.435,20
Cementiri ....................................................................................................................................126.212,54
Ocupació del sòl de la via pública ............................................................................................294.495,93
Ocupació terrenys d’ús públic amb tanques. ............................................................................75.126,51
Mercats municipals ...................................................................................................................105.207,17
Parades mercats, atraccions .....................................................................................................258.435,20
Entrada vehicles (guals) ............................................................................................................258.435,20
Llars d’infants ............................................................................................................................165.278,33
Casals d’infants i alberg de joventut ..........................................................................................59.358,94
Multes .........................................................................................................................................276.465,57
Retirada vehicles de la via pública .............................................................................................51.086,03
Contribucions especials i quotes urbanització de carrers ...................................................    480.809,68
Subministrament d’aigua,clavegueram i altres serveis ......................................................3.439.966,99
Participació en Fires ..................................................................................................................166.783,59
Entrades i serveis Teatre Cal Bolet .............................................................................................25.156,68
Publicitat serveis de comunicació i altres ingressos ..............................................................176.452,56

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS ..................................................................................................................... 5.363.559,43
Aportació de l’Estat ................................................................................................................4.035.796,26
Subvencions Generalitat ...........................................................................................................804.670,86
Subvencions Diputació de Barcelona ......................................................................................194.291,33
Subvencions Unió Europea ......................................................................................................172.346,01
Devolució honoraris gestió Soc. Habitatge .............................................................................122.726,17

V INGRESSOS PATRIMONIALS ........................................................................................................................... 420.063,41
Interessos bancaris i lloguers

VI INVERSIONS REALS ........................................................................................................................................... 89.094,09
Venda locals comercials

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ....................................................................................................................... 330.556,66
Subvencions Diputació de Barcelona

VIII ACTIUS FINANCERS .................................................................................................................................................. 18,03
Fiances, bestretes i reintegraments

IX PASSIUS FINANCERS .................................................................................................................................... 1.886.072,15
Operacions de crèdit per Inversions

TOTAL INGRESSOS PRESSUPOST CONSOLIDAT ........................................................................................................... 25.618.118,92
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HISENDA

EL PRESSUPOST PER SERVEIS

El mateix Pressupost expressat per serveis és el següent:

ÒRGANS DE GOVERN ............................................................................................................................................................. 368.938,63

ADMINISTRACIÓ GENERAL ................................................................................................................................................. 1.616.366,41

INFORMÀTICA .......................................................................................................................................................................... 314.740,26

POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL .................................................................................................................................... 1.401.986,81

SERVEIS SOCIALS ................................................................................................................................................................... 861.204,78

ECONOMIA I PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ ......................................................................................................................... 1.047.025,87

SALUT I MEDI AMBIENT ......................................................................................................................................................... 228.778,28

EDUCACIÓ I OM. TORRAS I BAGES .................................................................................................................................... 1.084.227,55

URBANISME I SOCIETAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE ...................................................................................................... 793.307,98

VIES PÚBLIQUES .................................................................................................................................................................. 2.687.584,59

ENLLUMENAT VIES PÚBLIQUES............................................................................................................................................ 469.805,16

CONSERVACIÓ I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS ..............................................................................................................  737.366,41

PARCS I JARDINS..................................................................................................................................................................... 351.733,67

RECOLLIDA I TRACTAMENT D’ESCOMBRARIES ............................................................................................................... 1.420.001,61

CEMENTIRI ...................................................................................................................................................................................73.299,64

CULTURA, LLEURE I TEATRE CAL BOLET........................................................................................................................... 1.242.946,31

ESPORTS..................................................................................................................................................................................  888.712,40

PLA VILA JOVE......................................................................................................................................................................... 170.320,16

PROMOCIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES............................................................................................................................ 90.008,36

COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I RADIO I TV ..................................................................................................................... 1.014.397,17

SERVEI DE TRANSPORT URBÀ ................................................................................................................................................ 60.947,65

MERCATS I CONSUM .............................................................................................................................................................. 170.086,65

COMERÇ, TURISME I FIRES .................................................................................................................................................... 414.209,80

EMPRESA D’AIGÜES I DEPURACIÓ .................................................................................................................................... 3.512.088,44

TRANSFERÈNCIA A D’ALTRES ADMINISTRACIONS ............................................................................................................ 386.812,90

SEGURETAT SOCIAL I DESPESES DE PERSONAL1 ............................................................................................................ 1.947.925,68

INTERESSOS I AMORTITZACIONS DE CRÈDITS2 .............................................................................................................. 2.263.295,75

TOTAL................................................................................................................................................................................... 25.618.108,92

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 total de les pròpies societats.
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HISENDA

INVERSIONS 2002

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

QUOTES D’URBANITZACIÓ

A càrrec dels propietaris del carrer del
Dr. Fleming....... ...................480.809,68

SUBVENCIONS A FONS PERDUT

Diputació de Barcelona:
C/. Espirall.............................150.253,03

Diputació de Barcelona:
Biblioteca Torras i Bages....120.202,42

Diputació de Barcelona:
Casa de la Festa Major............60.101,21

PRÉSTECS A LLARG TERMINI

Caixa de Catalunya
Conveni amb Diputació de Barcelona
amb interès subvencionat...................
............................................1.886.054,12

FONS PROPIS

...........................................1.107.363,40

TOTAL FINANÇAMENT
INVERSIONS.....................3.804.783,86

Aquestes són les realitzacions previstes dins del Capítol d’Inversions dels
Pressupostos de l’any 2002:

Coberta de la pista poliesportiva (1ª fase) ................................................... 180.303,63
Reforma del carrer dels Boters ...................................................................... 34.858,70
Pont, camí i riera de la Bleda.......................................................................... 20.434,41
Art al carrer ...................................................................................................... 32.454,65
Urbanització del c/ Espirall3 .......................................................................... 304.773,24
Arranjament de rotondes ............................................................................. 180.303,63
Urbanització de part del c/ Sant Julià ...........................................................  17.922,18
Urbanització del c/ Dr. Fleming4 ................................................................... 552.931,14
Ampliació de voreres .................................................................................... 120.202,42
Urbanització de la pl. Assumpció Domènech ............................................... 39.666,80
Adequació, reasfaltat i senyalització de la via pública ............................... 180.303,63
Supressió de barreres arquitectòniques ....................................................... 18.030,36
Supressió de barreres arquitectòniques al cementiri .................................. 39.065,79
Infrastructura de llum al pavelló firal ............................................................ 10.292,93
Millora de l’enllumenat a la via pública ........................................................ 42.070,85
Manteniment de rieres.................................................................................... 24.040,48
Ampliació de la Casa de la Festa Major5 ....................................................... 90.151,82
Compra de vehicles i mobiliari per a la Policia Local ................................... 37.863,76
Mobiliari d’oficina ........................................................................................... 12.020,24
Centraleta de telèfon per al Servei Foment de l’Ocupació ............................ 4.810,00
Estris per a la Unitat de Serveis ....................................................................... 6.010,12
Instal·lació per al control del tancament de vehicles ................................... 18.631,38
Instal·lació semafòrica ...................................................................................... 7.813,16
Mobiliari de vies públiques i jardineria ......................................................... 90.151,82
Adquisició de contenidors .............................................................................. 78.131,57
Instal·lació de contenidors soterrats.............................................................. 66.111,32
Instal·lació de peces per delimitar l’espai dels contenidors ........................ 24.040.48
Desenvolupament informàtic ....................................................................... 120.202,42
Material tècnic per al GIS ............................................................................... 26.252,21
Ampliació dels punts d’accés a Internet ........................................................ 16.828,34
Projecte de revisió del Pla General ................................................................ 12.020,24
Edició d’un llibre de presentació de la ciutat ................................................ 30.050,61
Millores als centres escolars .......................................................................... 60.101,21
Millores al equipaments culturals .................................................................. 69.116,39
Ampliació de la biblioteca Torras i Bages6 .................................................. 146.646,95
Millores a l’edifici de La Fassina .................................................................... 21.095,52
Aportació municipal a Escola-Taller Rehabilitem ......................................... 40.526,25
Millores a l’edifici de la Casa de la Vila ......................................................... 63.106,27
Millores en nínxols del cementiri ..................................................................... 9.015,18
Millores a l’edifici de Cal Cerer ...................................................................... 12.020,24
Obres als mercats municipals ........................................................................ 24.040,48
Obertura d’una sala d’estudis pública a l’escola Pau Boada .......................19.232,39
Millores a les instal·lacions esportives ..........................................................48.080,97
Condicionament de l’edifici de la plaça de la Verema .................................18.030,36
Alineació de façanes .......................................................................................12.020,24
Aportació al Patronat de Comerç i Turisme ....................................................1.803,03
Equipaments de ràdio i televisió....................................................................48.080,97
Inversions en millores de la xarxa i subministrament d’aigua .................652.125,71
Inversions de la Societat de l’Habitatge ......................................................120.997,37

TOTAL..........................................................................................................3.804.783,86

3  Es financia en part amb subvenció de la Diputació de Barcelona
4  Es financia en part amb quotes d’urbanització i 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 Diputació de Barcelona
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CIU ERCPSC

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN

Sobre Vilafranca TVPer un Pla General
participatiu Cable, ones, fil o penjats

El grup municipal de Convergència i
Unió de l’Ajuntament de Vilafranca vol
fer públic el seu posicionament respecte
a la situació creada arrel de l’acord entre
l’Ajuntament de Vilafranca i Menta, atès
que alguns veïns de Vilafranca s’han
adreçat a nosaltres per fer-nos diverses
consultes i queixes.

Val a dir que una de les raons que
justificaven el cablejat de la Vila, en el
moment que es va fer, és que hi havia
algunes zones de la Vila on els canals més
habituals, (els públics i els privats) es
veien molt deficientment inclosa la
incipient Vilafranca Televisió. Malgrat que
en el seu moment ja es va criticar que es
fes amb cable axial, en lloc de fer-ho amb
fibra òptica.

Cal dir que degut als molts incom-
pliments de Cablinte, SL i a la nova ofer-
ta de Menta, el Ple Municipal de 28 de
novembre de 2000 es va decidir firmar
un conveni nou amb Menta, tot i que el
nostre grup municipal ja va insistir en les
crítiques a la gestió de Cablinte, SL i
moltes reserves al nou conveni amb Men-
ta.

En aquest moment Menta envia una
carta a tots els abonats de Cablinte
notificant-los els canvis que s’han
produït, els canals dels que podrà disfru-
tar a través de la fórmula Paquet Vista,
que millora l’oferta que fins llavors oferia
Cablinte, però aquesta millora té una
conseqüència en preu que de  4,32 euros
mensuals passa a 11,99 euros mensuals.

La principal preocupació del nostre
grup municipal és que, atès l’augment
substancial del preu mensual del cable,
que pot fer que molts abonats de cablinte
no puguin continuar essent abonats i això
té una greu conseqüència i és que en
moltes zones de la Vila només es pot
veure Vilafranca Televisió a través del
cable, i si no és així VIV es veu molt
malament, per tant voldrà dir que per
raons estrictament econòmiques estem
discriminant una part important de la
població de Vilafranca i més si tenim
present dues coses:

• Vilafranca Televisió és un servei
públic, per tant, universal per al conjunt
de Vilafranca.

•  Vilafranca Televisió la paguem a tra-
vés dels impostos tots els vilafranquins/
es.

Per tant, el grup municipal de
Convergència i Unió continuarà insistint
a l’equip de govern per tal que busqui
les solucions tècniques adequades per tal
que Vilafranca Televisió es pugui veure
des de cada casa de la Vila, concretament
sense la necessitat d’haver-se d’abonar
a Menta i haver de pagar 11,99 euros
mensuals per poder veure Vilafranca
Televisió.

GRUP MUNICIPAL
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Esquerra des d’un principi ja deia que
això del cable ai ai ai...!, i ara hem canviat
la vocal ui ui ui...! Que si cable coaxial,
que si ones o sense opció que si
CABLINTE o MENTA.

La televisió de Vilafranca ha de ser per
a tothom? O els vilafranquins només
tenim dret a pagar-la entre tots? I la
paguem. Però pel contrari, cal que
tothom la pugui veure, sense problemes
i per ones.

Ara fa uns anys l’Ajuntament va fer
una aposta pel cable. Dient que era el
futur mitjançant un contracte concessió
per vint-i-cinc anys amb la gran empresa
CABLINTE, que va cablejar amb cable
coaxial, una empresa que va amortitzar
les inversions ràpidament per tal d’evitar
el pagament de part dels beneficis a
l’Ajuntament. Ara suposem que pagarà
el que ha cobrat pel traspàs a MENTA,
però això està per veure!

El que sí que ja s’ha vist és el fet que
molta gent va desfer-se de les seves
antenes perquè el cable havia de ser la
solució i ara, de moment, poden veure
que només servei per pagar una mica
més. Això és del tot anormal. Doncs, qui
ens pot explicar l’intent d’augment d’un
300% per un mateix servei? Això, sí, per
connectar-se els abonats van haver de
pagar uns quants milers de pessetes. Ara,
per donar-se de baixa hauran de tornar a
posar l’antena, amb el cost econòmic que
això suposa tot d’una.

Cert també és que no tot és culpa de
l’equip de govern, però també és cert que
Esquerra Republicana de Catalunya ja va
dir el que passaria i, de moment, gràcies
a aquest partit i les queixes de la gent
s’ha evitat l’increment pretès, que
consistia en igual servei pel triple cost.

Però això continuarà..., ara ja es parla
de cablejar amb fibra òptica fins a
domicili, cosa que suposarà un cost
extraordinari per a la gent (adaptació
d’aparells). Creiem que s’hauria de sepa-
rar la TV d’altres tecnologies. O posar un
repetidor per tal que tothom la pugui
veure sense despeses extraordinàries.

A més podem afegir un fet que confir-
ma la manca d’iniciativa de l’equip de
govern, ja que no ha fet cap contacte amb
MENTA per tal de tenir els canals que
calguin destinats als serveis municipals
de l’Ajuntament, per tal de millorar les
comunicacions amb xarxa interna,
vigilància, noves tecnologies, etc.

Fa un parell de plens que l’equip de
govern diu que està fent gestions per tal
de solucionar la deficient recepció de
Vilafranca Televisió i la televisió en ge-
neral a alguns barris. Veurem que han fet
o haurem de tornar a “apretar”! Estan
intentant alguna cosa o han fet callar
l’única oposició de l’Ajuntament? El
temps ens ho dirà, però, vistos els
antecedents, creiem que ERC tornarà a
tenir la raó.

ERC, en definitiva, creu que l’equip de
govern, a més de manipular la informació
i fer capgirar les coses cap el seu terreny,
intenta ofegar qualsevol debat.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA

S’estan enllestint els treballs
d’elaboració del Pla General d’Ordenació
Urbanística i serà el moment de tornar a
posar sobre la taula el model de Vila que
volem per als propers anys, amb l’interès
afegit que en aquesta fase el Pla ja con-
creta les propostes en tots aquells
aspectes que regulen  l’edificació, les
noves vialitats, les zones verdes, els
equipaments...

Per tal que aquestes propostes puguin
ser conegudes per tothom s’obrirà un
nou període d’informació pública, en què
es posarà a disposició del ciutadans i
ciutadanes tota la documentació de for-
ma que sigui el més entenedora possible,
per tal que puguin opinar  i al·legar totes
les consideracions que creguin
oportunes.

En el procés d’elaboració del nou Pla
s’han anat incorporant tots aquells
aspectes que han sorgit del debat ciutadà
participatiu, de forma que, a més de
l’aportació tècnica dels redactors, de les
pròpies propostes municipals, s’han
pogut introduir les diferents sensibilitats
que s’han anat expressant al voltant del
model urbanístic, per part dels que s’hi
han interessat.

Posem especial èmfasi en la
participació, perquè entenem que només
des de la transparència, el debat i el
consens en tot el que sigui possible, pot
sortir un Pla que doni resposta als
problemes i a les necessitats col·lectives
i sigui un model engrescador per al futur.
Un Pla, en el qual s’establiran les regles
urbanístiques essencials, que definiran
les limitacions a l’edificació, les noves
àrees d’activitats, els nous models
residencials, les noves àrees de parcs i
equipaments, l’adequació de l’estructura
viària a la nova realitat urbana, la
protecció dels espais d’interès natural i
del  Sòl No Urbanitzable...; en definitiva,
tots aquells aspectes que regulen la
transformació física del territori.

És essencial, per tant, que aquest
document, aquest “model”, sigui el que
volen la majoria de vilafranquins. La teva
opinió és important.

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

e-mail: rtv.vilafranca@diba.es
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PROGRAMACIÓ
De dilluns a divendres:

Qualitat de serveis
a Vilafranca

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 (els dijous
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 3 de copes
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 Nit deTertúlia
23,00 Penedès Vespre (repetició)
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 Et sona
23,00 Penedès Vespre (repetició)
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
17,00 L’Experiment
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
11,45 Diumenge Esportiu
15,00 Còctel musical dedicat
17,00 Tarda de Gols
19,00 Connexió amb COM Ràdio

El Partit Popular, amb l’experiència
que li dóna el fet de portar set anys al
capdavant del Govern Central, és
conscient que governar no és fàcil, i fer-
ho bé, encara menys. Per això demanaria
a l’equip de govern municipal de
Vilafranca un esforç i una sensibilitat es-
pecial per mirar de trobar alternatives i
solucions a un problema que, en un
municipi com el nostre, no és normal que
succeeixi. Ens estem referint a la
problemàtica que comporta de vegades
el servei públic municipal que és el taxi,
servei que funciona de diferents maneres
segons sigui l’hora o el lloc on el
necessitis.

Si el que volem és promocionar
Vilafranca de cara al turisme i donar a
conèixer els nostres productes mitjançant
les fires que es duen a terme durant l’any,
amb el primer que hem de tenir cura és
precisament en aquests serveis perquè,
si algú ve en cotxe de línia a Vilafranca,
la parada d’autobusos queda aïllada i
trobar un taxi allà és impossible.

A partir de les 22 hores, per demanar
un taxi s’ha de trucar primer a la Policia
Local i anar caminant, estiguis on estiguis
fins al carrer del Pati del Gall a buscar-lo.
Entre el viatge i que arribi el servei pot
trigar més d’una hora.

No parlem si el que tens al vespre és
una urgència sanitària, ja que t’adrecen
a l’hospital i et diuen que demanis una
ambulància, sigui pel que sigui. Estem
conformes en què per una urgència greu
una ambulància és necessària, però hi ha
d’altres afeccions lleus, però molestes,
que amb un simple taxi n’hi hauria prou.

Entenem i comprenem la proble-
màtica del col·lectiu de taxistes de
Vilafranca, en especial el de la seguretat.
És per això que el Partit Popular creu que
l’equip de govern hauria de fer un estudi
per tal de poder coordinar aquest servei
a fi i efecte de millorar-lo i oferir als
vilafranquins usuaris del mateix, una
millor qualitat així com a les persones de
fora de Vilafranca que, si no troben un
taxi a la parada, no saben on dirigir-se.

És preocupant que hi hagi problemes
i haver de resoldre’ls, però encara és més
preocupant que et diguin que no tenen
solució. Suposem que es refereixen a
totes aquelles actuacions que en diem
viciades des de fa molt de temps i són de
difícil solució. Sabeu que el nostre grup
té per norma no queixar-se per queixar-
se, però aquest cop ens queixem d’un
servei pel qual, si trobem una solució, ens
beneficia a tots, taxistes i usuaris.

GRUP MUNICIPAL
DEL PARTIT POPULAR

Emissións

diàries

per ones

(canal 54 de

l’UHF)

 a les

8h,

9h,

14h,

15h,

17h,

19h,

21h,

23 i 24h.

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

e-mail: rtv.vilafranca@diba.es
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INFRASTRUCTURES

L’Ajuntament de Vilafranca s’ha marcat com a
prioritari el cobriment del màxim de vies per l’interior
de la Vila, simultàniament amb la realització de les obres
de construcció de la línia d’ample europeu.

En les reunions mantingudes darrerament amb
representants del Gestor d’Infrastructures Ferroviàries
(GIF) del Ministeri de Foment per tal de coordinar els
dos projectes, el de soterrament, que pertoca fer al
ministeri, i el de cobriment, que haurà d’assumir el
municipi, l’Ajuntament ha demanat en primer lloc, una
estimació del cost que tindrà el cobriment de les vies;
en segon lloc quines obres ha de fer el GIF perquè sigui
possible el cobriment de tot el traçat ferroviari (com
pilars de suport més resistents); i en tercer lloc, el mínim
d’obres que l’Ajuntament considera que s’han de fer
conjuntament amb les del TGV. Cal recordar que
l’Ajuntament ha encarregat a la empresa d’enginyeria
que ha fet el projecte per al ministeri el projecte de
cobriment de les vies.

Després de veure el nou projecte que Foment ha fet
del TGV al seu pas per Vilafranca, l’Ajuntament consi-
dera que, tot i que preveu l’ensorrament de les vies, no
contempla totes les necessitats urbanes de Vilafranca
que caldrien. Així, el nou projecte preveu la modificació
dels ponts de la carretera de Moja, del carrer General
Cortijo; del nus de la carretera de Vilanova; la reforma
del pont del Carril i del pas soterrat del carrer Manuel
Barba i Roca.

L’Ajuntament, per la seva part, demana al GIF que la
línia del TGV es construeixi facilitant algunes millores
puntuals en l’urbanisme vilafranquí, que si no es

L’Ajuntament intentarà cobrir el màxim de
vies que pugui durant les obres del TGV

preveuen en el projecte que s’executi, seran més
complicades. Com per exemple la prolongació de
l’avinguda del Vendrell  per sota de les vies del tren,
fins a connectar amb la carretera de Moja; abaixar la
cota del pont de la carretera de Moja; la construcció de
dos ponts sobre la via a l’alçada dels carrers de Tossa
de Mar i de Germanor; la reforma del pont del Carril
possibilitant-ne la connexió amb el carrer Papiol; i que
tots els murs laterals del TGV i les pantalles siguin prou
resistents com perquè es pugui cobrir el màxim de tram
urbà del tren.

Actualment el tram vilafranquí de la línia està a
licitació, a finals de mes es preveu d’obertura de pliques
i al mes de juny es preveu que s’adjudiquin les obres.
Per tant, l’inici de les obres a Vilafranca podria ser passat
aquest estiu.

Segons càlculs municipals, el cobriment total de les
vies podria costar entre 12 i 24 milions d’euros (entre
2.000 i 4.000 milions de pessetes) i, com que Foment
no sembla disposat a posar-hi gens de diners,
l’Ajuntament tem que gran part del cost l’haurà
d’assumir, malgrat que es puguin obtenir subvencions
externes i que s’està treballant per obtenir altres vies
de finançament. Actualment l’Ajuntament disposa de
300 milions de pessetes estalviats. No obstant això,
aquesta suma és clarament insuficient tenint en compte
el cost total de l’obra. Així doncs, l’endeutament muni-
cipal serà inevitable, tenint en compte que serà
l’operació urbanística més important de la Vilafranca
moderna, que crearà un nou eix de centralitat ciutadana
i econòmica.

L’Ajuntament ha encarregat a la empresa d’enginyeria que ha fet el projecte per al ministeri el projecte de cobriment de les vies.
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URBANISME

Ja estan en marxa les obres de nova urbanització
de l’avinguda de Barcelona. L’Empresa Municipal
d’Aigües de Vilafranca ja va dur a terme les obres
d’instal·lació de noves escomeses a la banda dels nú-
meros parells de l’avinguda i a continuació estava
previst el començament del gruix de l’obra. Com ja és
sabut, la nova urbanització de l’avinguda de Barcelona
forma part, junt amb la de l’avinguda de Tarragona, d’un
projecte per convertir l’antiga carretera N-340 en una
zona recuperada per als vianants promovent l’activitat
ciutadana i comercial per damunt de l’actual primacia
que exerceix el trànsit rodat i l’ocupació de les voreres
per part dels vehicles. El projecte comportarà que es
variï substancialment la distribució i el dimensionat
d’espais per a voreres, estacionament de vehicles i
calçada que farà que s’hagi de substituir la majoria de
l’arbrat existent. Molts d’aquests arbres, malgrat que
actualment puguin oferir un aspecte frondós, estan
afectats per diverses malalties i principalment per cops
del vehicles que estacionaven fins ara a les voreres. No
obstant això, s’intentarà salvar aquells exemplars que
es trobin en bon estat i que la seva permanència no
sigui incompatible amb les previsions del projecte.

Davant l’inici de les obres, l’Ajuntament ha contractat

Han començat les obres de nova urbanització
de l’avinguda de Barcelona

els serveis d’un tècnic com a coordinador de seguretat
i salut durant la fase d’execució de les obres, per tal
que vetlli pel compliment de les previsions en matèria
de seguretat i salut del projecte. Una de les previsions
en aquest aspecte és que, durant les obres de l’avinguda
de Barcelona, tan sols hi hagi circulació rodada en
direcció a Barcelona, mentre que els vehicles que
vulguin accedir al centre de la Vila venint des de Barce-
lona ho hauran de fer o a través del carrer del Comerç
o a través del carrer del Cid.

Inicialment el programa d’execució del projecte
preveu que comencin les obres per la banda dels nú-
meros parells de l’avinguda de Barcelona, des del carrer
de Santa Digna fins al pont del Carril, per continuar
posteriorment per la banda dels números senars. Amb
aquestes previsions, la intenció dels Serveis Tècnics
Municipals és que la remodelació de la cruïlla de Sant
Magí, la més problemàtica per la confluència de trànsit
rodat, pugui executar-se a ple estiu, que és quan hi pot
haver menys circulació de vehicles. Si aquestes
previsions es compleixen, el proper mes de setembre
podrien començar les obres a l’avinguda de Tarragona,
les quals s’allargarien durant tota la tardor i hivern
propers.

La nova urbanització de l’avinguda de Barcelona forma part, junt amb la de l’avinguda de Tarragona, d’un projecte per convertir l’antiga carretera N-340 en una zona recuperada per als vianants.
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SERVEIS SOCIALS

L’Oficina del Voluntariat és un organisme depenent de la Pla-
taforma pel Voluntariat, gestionada per les entitats de voluntariat
social amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilafranca que
té com a objectiu principal:

• Promocionar i dinamitzar el Voluntariat Social a Vilafranca.
Què ens ofereix l’Oficina ?
• Informar i orientar sobre tots aquells aspectes que envolten

el món del voluntariat.
• Coordinar accions comunes de promoció i sensibilització

L’Oficina del Voluntariat

A finals de l’any 2000 l’Ajuntament de Vilafranca va engegar
el xec-servei, una modalitat gairebé pionera d’atenció
domiciliària per a persones majors de 64 anys i que es troben
en situació de necessitar un suport urgent i no permanent.
Aquest servei es finança a través de copagament, és a dir, una
part, és finançada per l’Ajuntament i a resta pel beneficiari/ària.
Aquesta modalitat és una prestació més a la gent gran de tot el
conjunt d’accions que des del Departament de Serveis Socials
s’adrecen a la gent gran. No obstant això, està concebuda per
aquells casos en què es requereix una resposta ràpida per una
situació d’urgència que fa necessària la tasca d’una treballadora
familiar o una auxiliar de geriatria.

Ara, amb el lema “La clau per estar millor a casa”,
l’Ajuntament de Vilafranca ha posat en marxa un nou progra-
ma d’atenció domiciliària en neteja domèstica per a gent gran
mitjançant la mateixa modalitat del xec-servei. En aquesta nova
acció pilot, es vol donar resposta a aquelles situacions de
necessitat moderada i crònica de neteja domèstica que
requereixin i que puguin ser solucionades o millorades amb el
suport d’una auxiliar de neteja domèstica. Es tracta d’un servei
adreçat a persones grans que viuen soles o amb la seva parella,
sense problemàtica social i sense suport familiar, que demanen
un reforç a l’hora de realitzar la neteja de la llar intensiva i de
manteniment i tenir cura de la roba com fer la bugada, planxar
i repassar la roba, etc. i que no poden pagar aquest servei
privadament. Es pot disposar d’aquest servei en horari de dilluns
a divendres de 8 del matí a 6 de la tarda, amb una durada míni-
ma de 2 hores que es poden utilitzar amb una freqüència
setmanal o quinzenal. Un xec correspon a un servei de 2 hores.
Els destinataris són Persones majors de 64 anys, amb ingressos
inferiors a 2 vegades el Salari Mínim Interprofessional si viuen
soles i a 2 vegades i mitja si viuen en parella. El criteri del xec-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nou programa d’atenció domiciliària en neteja
domèstica per a gent gran mitjançant el xec-servei

servei contempla que l’ajut econòmic que ofereix l’Ajuntament
per cada xec variarà en funció dels ingressos de la persona
destinatària i/o la seva parella i de les despeses de lloguer de
l’habitatge, si s’escau. La porta d’entrada de les demandes
d’aquesta modalitat del xec-servei seran els Serveis socials
d’atenció primària, que actuen com a porta pròpia  i reben les
demandes de la ciutadania i tenen les funcions de valoració de
les sol·licituds.

A banda de l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les
persones grans al seu domicili, el xec-servei de neteja
domiciliària pretén fer aflorar l’economia submergida que es
duu a terme en aquest àmbit i fomentar la contractació sobre
tot de població femenina en situació d’atur, tenint en compte
que l’àmbit dels serveis d’atenció a les persones està dintre del
que s’anomenen “nous filons d’ocupació”.

Adreça de l’Oficina: L’Escorxador
C/ Escorxador, 19-21 • 08720 Vilafranca del Penedès Tel.: 93 890 32 77 • Fax: 93 817 11 05

e-mail: escorxador@ajvilafranca.es
Atenció al públic: divendres de 2/4 de 7 a 2/4 de  9  del vespre

del voluntariat a la població.
• Oferir un espai de trobada i de suport d’iniciatives en el

camp de l’acció voluntària.
• Crear i mantenir un centre de recursos especialitzat en

temes de voluntariat com un fons bibliogràfic, audiovisual,
etc.

• Oferir un servei de connexió al Servei Català del Voluntariat
de l’INCAVOL, portal d’internet amb informació del món del
voluntariat a nivell nacional, estatal i internacional.
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 habitatge

Recentment ha finalitzat la rehabilitació de l’edifici
situat amb façanes al carrer de Graupera, núm. 42 i
Ferrers, núm. 41 dins de l’àmbit del PERI del Centre-
Vila, propietat de la Fundació Privada Montserrat
Junyent i Parera. La rehabilitació de l’immoble s’ha
portat a terme mitjançant un conveni entre l’Ajuntament
i la fundació, a través del Programa de Rehabilitació
d’Habitatges amb Finalitat Social, i amb ella s’han
complert un seguit d’objectius: les obres han estat
realitzades majoritàriament per persones de programes
d’inserció laboral, els habitatges resultants són ocupats
per famílies amb dificultats per accedir a un habitatge
de mercat i s’ha avançat en el Pla Especial de Reforma
Interior (PERI) recuperant un edifici que es trobava en
mal estat de conservació.

L’acte d’inauguració de l’edifici es va convertir en
un homenatge a Montserrat Junyent, activista social i
sindical, que va morir en tràgic accident de circulació
l’any 1993. La família va decidir que els diners dels seus
estalvis i els obtinguts de la indemnització per l’accident
es dediquessin a finalitats per les quals Montse Junyent
havia lluitat durant la seva vida. Per això va constituir-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Es construiran  24 habitatges
socials a la Girada

Edifici rehabilitat en col·laboració amb la
Fundació Montserrat Junyent

se la Fundació Privada Montserrat Junyent, participada
per la família, l’Ajuntament i Càritas, la qual va adquirir
l’edifici en qüestió per fomentar la solidaritat adreçada
a col·lectius en situació de marginació social.

L’Ajuntament de Vilafranca ha atorgat llicència ur-
banística a la Fundació Família i Benestar Social per tal
que construeixi un edifici d’habitatges socials al barri
de la Girada. Aquest edifici es construirà sobre dos
solars situats amb façana a la rambla de la Girada i als
carrers de Josep Tarradellas i de Melzo, que són de
propietat municipal. Aquests solars estan cedits a la
Fundació Família i Benestar Social perquè hi construeixi
un edifici plurifamiliar amb un total de 24 habitatges
de lloguer, locals i aparcaments.

La Fundació Família i Benestar Social, que ja ha
construït dos edificis més a Vilafranca en col·laboració
amb l’Ajuntament, és una entitat de caire altruista
l’objectiu de la qual és facilitar l’accés a l’habitatge a
famílies que en tenen necessitat i que per la seva
limitació d’ingressos se’ls fa molt difícil adquirir-lo en
règim de propietat en el mercat lliure o protegit. En
contraprestació per la cessió dels solars, l’Ajuntament
rebrà la propietat dels tres locals situats a la planta baixa
i part de la primera, de manera que podrà destinar-los
a l’ús o els serveis que es creguin oportuns.

Solar on es construirà la nova promoció d’habitatge social.
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SERVEIS SOCIALS - CULTURA

 El 1r. concurs d’escultura en espai públic Vilafranca
del Penedès ja té guanyador. Entre les 38 obres
presentades, l’obra guanyadora ha estat Espai per ha-
bitar, una escultura en pedra de Calatorao negra de
grans dimensions (380 x 214 cm). El seu autor és
l’escultor Carlos Colomo, de 50 anys, nascut a Larreaga
(Navarra) i resident a  Catalunya des del 1975.

Colomo es dedica exclusivament a l’escultura des
de l’any 1990 i pel que fa a obra pública té instal·lades
diverses peces a Sant Celoni, Vilassar de Mar, Pineda
de Mar i al Parc natural del Montseny.

Amb Espai per Habitar l’autor planteja diferenciar
els dos espais entre els quals proposa instal·lar la peça,
la plaça de la Verema i el passeig del carrer Torrelles de
Foix, amb una obra de forma senzilla i elemental, però
amb una presència rotunda que ofereix serenitat i
harmonia.

El mes de febrer passat es va constituir a la Casa
de la Vila el Consorci Sociosanitari de Vilafranca. Es
tracta d’un ens públic participat al 60% pel Consorci
Hospitalari de Catalunya i el 40% per l’Ajuntament
de Vilafranca que s’encarregarà de la gestió i
construcció d’una nova residència al sector Molí d’en
Rovira Sud, que actualment s’està urbanitzant. El
consell rector del consorci està integrat per cinc per-
sones en representació del Consorci Hospitalari de
Catalunya i cinc persones més en representació de
l’Ajuntament de Vilafranca, els quals representen tots
els grups municipals del consistori.

La nova residència que impulsarà el Consorci
Sociosanitari de Vilafranca tindrà 8.400 m2 i supo-
sarà una inversió entre obra i equipaments de
8.894.979,14 euros (1.480 milions de pessetes). Podrà
acollir 250 places i 30 places d’hospital de dia. Està
previst que aquest equipament entri en funcionament
l’any 2004. D’altra banda, els treballadors de la Clí-
nica del Carme i de la Residència Sant Francesc, al
llarg d’aquest any, es subrogaran a aquest Consorci
de manera que no es perdran llocs de treball. A més,
es gestionaran conjuntament els dos centres fins que
es posi en marxa el nou equipament. Poste-
riorment està previst que la Residència Sant Francesc
es transformi en una residència assistida concerta-

Es constitueix el Consorci que ha de tirar
endavant la nova residència sociosanitària

da amb Benestar Social i que la Clínica del Carme
desapareixi com a centre sociosanitari.

El nou ens estarà gestionat per la mateixa  em-
presa i el mateix gerent que el Consorci Sanitari de
l’Alt Penedès, que gestiona l’Hospital Comarcal de
l’Alt Penedès, assegurant, d’aquesta manera, la
continuïtat assistencial i el lligam necessari entre les
dues entitats sanitàries.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lliurat el premi del 1r concurs d’escultura
en espai públic de Vilafranca

Durant les properes setmanes es començarà la fase
de producció de l’obra, i en pocs mesos estarà
definitivament instal·lada al carrer Torrelles de Foix.

Imatge virtual de l’escultura situada al carrer Torrelles de Foix.

Està previst que la Residència Sant Francesc es transformi en una residència assistida
concertada amb Benestar Social.
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PÁGINA VERDA

Estudi sobre la mobilitat relacionada
amb l’escola a Vilafranca

Vilafranca i el trànsit
A Vilafranca del Penedès, des de la dècada dels 80 s’han

anat incorporant mesures pensades per garantir la seguretat
dels vianants, per a la millora de la mobilitat i de la circulació;
s’han construït vials de circulació ràpida; s’han  tancat carrers
al trànsit; s’han eixamplat algunes voreres i poc a poc s’intenta
establir rutes que facilitin el camí dels vianants des dels
diferents barris fins al centre de la ciutat. Resta encara molt
per anar fent, però cal sobretot la col·laboració de tota la
ciutadania.

Tanmateix, les noves pautes de residència, treball, estudi
i lleure de la ciutadania tenen com a conseqüència un augment
dels desplaçaments a causa de l’augment de les distàncies a
recorre. Això provoca com a problema afegit una ocupació
desmesurada de la via publica per part dels vehicles, cosa
que porta a incomoditats i riscos pels vianants.

El nombre de vehicles que circulen i aparquen pels carrers
és cada cop més elevat i això fa que les mesures que es puguin
prendre de limitació de circulació en alguns punts, en
col·lapsin d’altres; que resulti realment complicat, per
exemple, prendre l’alternativa de viatjar en bicicleta, etc.

La mobilitat relacionada amb les escoles
Un aspecte característic de  la majoria de ciutats és

l’augment de l’afluència de trànsit que es produeix durant les
entrades i sortides de les escoles.

El passat mes d’octubre, amb la col·laboració de totes les
escoles de Vilafranca, es va passar una enquesta sobre
mobilitat a una mostra d’alumnes dels cursos de primària.

Aquesta enquesta pretenia veure quin percentatge
d’alumnes van a l’escola en vehicle i per quin motiu ho fan, i
a partir d’aquí veure si es podrien establir mesures per reduir
aquesta gran afluència.

Els resultats són preocupants
L’enquesta es va passar a 522 nens i nenes d’entre 5 i 12

anys, que cursen entre 1r i 6è d’educació primària. Es va
utilitzar una mostra estratificada per escoles i edats, per tal
que els resultats fossin representatius de la població escolar
que hi ha a Vilafranca.

Dels alumnes enquestats un 79% viuen a Vilafranca i la
resta venen de fora. Del 79% d’alumnes de Vilafranca, un
40% va a l’escola al mateix barri que viu, però el 39% restant
canvia de barri per anar a l’escola.

Una dada curiosa és que del total d’alumnes enquestats,
només un 17% van sols a l’escola, i a la resta els acompanya
un adult. Si observem aquesta dada per edats, tal com seria
lògic pensar, com més gran és l’alumnat més augmenta el
nombre dels qui van sols. Tot i així, només un 35% dels
alumnes d’entre 11 i 12 anys van sols a l’escola.

D’entre els alumnes que van sols a l’escola, el 98% ho fan
a peu, i només un insignificant 2% ho fa en transport públic.

D’entre els alumnes que van acompanyats a l’escola, el
47%  hi arriba en cotxe, el 52% a peu, i  un 1% ho fa en moto.

A l’enquesta s’intentava conèixer també qui eren els
acompanyants i a on anaven després de deixar els infants a
l’escola, per tal de veure si això estava relacionat amb el mitjà
de transport utilitzat. Observem que en un 61% dels casos és
la mare qui acompanya a l’escola, mentre que el pare ho fa
en un 17% dels casos. El 22% restant són acompanyats per
algun altre familiar, un cangur o amic de la família. De tots
aquests acompanyants, el 53% després de deixar l’infant se’n
va cap al treball, cosa que fa pensar que disposen d’un temps
limitat.

Finalment vàrem analitzar si existia relació entre les
diferents qüestions de l’enquesta i el mitjà de transport, i
vàrem observar que tots els aspectes inclosos a l’estudi tenen
una relació estadísticament significativa amb el mitjà de
transport. Això ens fa arribar a la conclusió que el fet que el
volum de trànsit augmenti a les hores d’entrades i sortides
de les escoles, està absolutament relacionat amb els nous
estils de vida i que no respon únicament a la comoditat de les
persones sinó també a les exigències de la vida actual. Per
exemple, si dibuixéssim el perfil d’alumne que va a l’escola
en cotxe, el més freqüent seria un nen o una nena (de
qualsevol edat), el qual els seus pares han triat l’escola que
consideraven millor (que no és la del barri) i per tant li queda
lluny de casa. Així doncs, la mare l’acompanya a l’escola però
després ha d’anar a treballar, motiu pel qual  ha d’agafar el
cotxe particular per arribar puntual  a tot arreu.

Probablement una pregunta que ens queda per contestar
en aquesta enquesta és per quin motiu els alumnes grans
també són acompanyats a l’escola. Però aquesta és una
qüestió que caldria preguntar als pares.

Tot i així, és probable que molts d’aquests desplaçaments
en vehicle propi puguin evitar-se si hi ha una bona
conscienciació ciutadana de cara a fer un ús racional del cotxe.
Cal, per sobre de tot, evitar de fer trajectes curts en cotxe.


