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DES DE L’ALCALDIA

Un nou període comença després de les eleccions municipals del 25 de maig. Les
urnes, els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca, han determinat la composició del nou
Ajuntament i han expressat el seu suport a cadascuna de les formacions polítiques
que es presentaven. El joc de les majories i les minories han de ser fidels a la voluntat
del poble i, per tant, hem d’assumir el compromís que la voluntat ciutadana ens ha
designat a cada partit polític, a cada grup municipal.

En el moment d’accedir de nou a l’Alcaldia, per ser el partit amb més vots, vull
renovar el compromís de continuar treballant per una Vilafranca de progrés, per una
Vila on les persones siguin les principals protagonistes i els destinataris de l’actuació
municipal, on tothom tingui les mateixes oportunitats de desenvolupar-se, de viure
millor, de viure bé a Vilafranca.

Tenim grans reptes al davant que caldrà afrontar amb energia i amb decisió, com
pot ser tirar endavant el nou Pla General, l’obra de l’ensorrament i cobriment de la via

del tren, crear llocs de treball perquè
tothom tingui feina i que les empreses
creïn riquesa, fomentar la construcció
d’habitatges dignes i assequibles per a
tots, sobretot per al jovent, que els
serveis (l’educació, la sanitat, la cultura,
l’esport....) funcionin i estiguin al nivell
de qualitat que la societat demana, la
promoció de l’esperit de convivència i
el civisme com a norma de conducta
ciutadana, la millora dels espais lliures i
la via pública de la qual hem de tenir
cura també entre tots.... tot plegat, són
voluntats, desitjos i compromisos que
ens proposem tirar endavant durant els
propers quatre anys.

No hi ha dubte que el nou Equip de
Govern, que està en minoria, assumeix
aquesta responsabilitat amb convicció i
amb il·lusió. Però també cal dir que, en
no haver estat possible tenir un govern
amb una majoria estable, dependrà més
que mai de l’actitud i de la voluntat dels
altres grups de l’oposició el fet que

l’Ajuntament funcioni i que hi hagi un clima positiu a l’hora d’encarar el futur.
Per part de l’Equip de Govern estem oberts al diàleg i a la col·laboració de tothom.

Esperem que aquesta sigui també l’actitud per part dels altres 4 grups. La possibilitat
d’arribar a un acord de govern amb ERC continua oberta per quan ho considerin oportú,
però mentre (i, en tot cas, després també) la porta està oberta per escoltar i parlar amb
tots els grups.

Com deia al començament una nova etapa acaba d’iniciar-se, la qual haurà de ser
determinant de cara al futur immediat de Vilafranca. Un futur que s’ha d’impulsar des
de l’Ajuntament però que no ha de ser exclusiu. És tota la societat la que ha d’implicar-
se en aquest camí de transformacions i millores, des de les associacions de veïns fins
les entitats empresarials i sindicals, passant per totes les entitats i totes les organitzacions
de tota mena. La Vilafranca del futur ha de ser la Vila de tothom. Posem-nos-hi a
treballar.

Joan Aguado Masdeu

Alcalde de Vilafranca del Penedès

4 anys de compromís i de feina
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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.

SERVEIS MUNICIPALS

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DELS REGIDORS I
REGIDORES DELEGATS/DES DE L’AJUNTAMENTIU RAMS

Joan Aguado Masdeu Alcalde
(Hores a concretar prèviament amb Secretaria
d’Alcaldia)

Marcel Esteve Robert 1r tinent d’alcalde-coordinador de l’Àrea de
Desenvolupament de la Ciutat.
Regidor de Promoció Econòmica, Planificació
General, Integració Europea, Coordinació dels Plans
Transversals i Pla per la Convivència.
(Hores convingudes prèviament)

Anna Girona Alaiza 2ª tinent d’alcalde-coordinadora de l’Àrea de Via Pública.
Regidora de Vies Públiques, Parcs i Jardins, Edificis
Municipals i Cementiri, Règim Intern i Recursos Humans.
(Hores convingudes prèviament)

Joan Pareta Papiol 3r tinent d’alcalde
Regidor de Comerç, Turisme i Mercats, Governació,
Policia Local, Circulació i Aparcaments.
(Dimarts al matí a hores convingudes prèviament)

Lourdes Sànchez 4ª tinent d’alcalde-coordinadora de l’Àrea de Comunicació
López i Participació Ciutadana.

Regidora de Comunicació, Cultura i Pla per la Igualtat.
(Hores convingudes prèviament)

Josep Colomé Ferrer 5è tinent d’alcalde
Regidor d’Urbanisme i Habitatge i Educació.
(Dimarts al matí a hores convingudes prèviament)

Francisco M. Romero 6è tinent d’alcalde-coordinador de l’Àrea de Serveis
Gamarra Interns i Hisenda.

Regidor d’Hisenda i Compres, Informàtica, Ciutat del
Coneixement i Pla Vila Jove.
(Dimecres al matí a hores convingudes prèviament)

Patrocinio Recober 7è tinent d’alcalde-coordinador de l’Àrea de Benestar
Caballé Social.

Regidor de Serveis Socials, Medi Ambient i Pla per a la
Gent Gran.
(Dimarts de 10 a 11 h. i dijous de 14 a 15 h. i tardes a hores
convingudes prèviament)

Francisco Álvarez Regidor de Foment de l’Ocupació i Salut i Consum.
Vázquez (Hores convingudes prèviament)

Àngela Agramunt Regidora d’Esports, Participació i Relacions Ciutadanes i
Andreu Pla d’Infància.

(Hores convingudes prèviament)

Any 2003. Juliol
Imprès a Gràfiques del Foix, SL
Dipòsit Legal: B-14.660/81

PORTADA

Vilafranca, cada dia millor.

  1. Des de l’alcaldia.

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

  3. El PSC assoleix una majoria relativa
de 10 regidors i torna a governar a
l’Ajuntament de Vilafranca.

  4. Els 21 regidors del consistori 2003-2007
a Vilafranca.

  5.  Joan Aguado és reelegit alcalde en la
sessió constitutiva del nou ajuntament.

  7. Acords del Ple Municipal Extraordinari
celebrat el dia 26 de juny de 2003.

  9. Acords del Ple Municipal Ordinari
celebrat el dia 6 de maig de 2003.

11. Acords del Ple Municipal Ordinari
celebrat el dia 18 de març de 2003.

12. Organigrama municipal.

14. Acords del Ple Municipal Ordinari
celebrat el dia 11 de febrer de 2003.

16. L’Ajuntament planifica les actuacions a
fer en un futur proper en matèria
d’infrastructures culturals.

18. Els grups municipal diuen.

20. Comencen les obres de la nova
Residència Sociosanitària per a gent
gran del Molí d’en Rovira.

21. L’Ajuntament demana més mitjans per als
jutjats i que s’incrementi la dotació dels
cossos de seguretat mentre no es
despleguen els Mossos d’Esquadra.

22. Nova escola taller “Habitatge i Patrimoni”.
El Camp de Futbol tindrà gespa artificial
per començar la temporada vinent.

23. Pàgina verda.
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ELECCIONS 2003

Les Eleccions Municipals celebrades el 25 de maig
passat van portar una nova configuració al consistori
vilafranquí. El PSC, malgrat haver perdut 3 dels 13
regidors que tenia en la legislatura passada, ha tornat
a ser la força política majoritària amb 10 regidors, que
haurà de governar arribant a acords puntuals amb la
resta de forces polítiques presents al consistori per tal
de garantir una acció de govern estable.

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) va
aconseguir un total de 7.276 vots i un percentatge so-
bre el total de vots emesos del 43,22%. Amb els 10
regidors el PSC torna a tenir el mateix nombre de
regidors que va tenir durant dues legislatures entre els
anys 1987 i 1995 i que li va permetre governar en
minoria.

Convergència i Unió (CiU), la segona força políti-
ca al consistori municipal, va assolir 4.711 vots i un
27,99% dels vots emesos que li fa augmentar el nom-
bre de regidors de 5 a 6. CiU ja havia tingut 6 regidors
en la primera legislatura entre els anys 1979 i 1983 i
entre els anys 1995 i 1999.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tor-
na a ser la a tercera força política a l’Ajuntament de

El PSC assoleix una majoria relativa de 10 regidors i
torna a governar l’Ajuntament de Vilafranca

Vilafranca i incrementa la seva representació al consitori
assolint el tercer regidor. ERC va aconseguir 2.244 vots
i un 13,33% dels total de vots emesos. Amb aquest
resultat, ERC assoleix els seu millor resultat en uns
comicis locals a Vilafranca.

El Partit Popular de Catalunya (PPC), amb 1.273
vots i un percentatge del 7,68% aconsegueix mantenir
la seva representació d’1 regidor en el consistori
vilafranquí. El PPC ja va tenir un regidor a Vilafranca
entre els anys 1987 i 1995 i entre els anys 1999 i 2003.

La sorpresa de la nit electoral va ser la irrupció de la
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a l’Ajuntament
amb 1 regidor. La CUP va assolir 1.105 vots i un 6,56%
del total de vots. La CUP ja es va presentar a les
eleccions municipals de l’any 1991 sense que vagi arri-
bar al percentatge mínim per assolir representació.

La participació total a Vilafranca en aquestes
Eleccions Municipals va ser superior a les de fa quatre
anys. Si l’any 1999 va ser del 59,24%, enguany es va
arribar al 65,82%. Aquest percentatge significa que del
cens total de 25.629 electors, van exercir el seu dret
16.875 persones, mentre que l’abstenció va ser del
34,16%.

CUP

ERC

PSC

PP

CiU

10 regidors

6 regidors

3 regidors

1 regidor1 regidor
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ELECCIONS 2003

Joan Aguado (PSC)

Pep Colomé (PSC)

Anna Girona (PSC) Marcel Esteve (PSC)

Paco Álvarez (PSC)

Joan Pareta (PSC) Lourdes Sànchez (PSC)

Francisco Romero (PSC) Patrocinio Recober (PSC)

Àngela Agramunt (PSC)

Vint-i-un vilafranquins i vilafran-
quines escollits en les Eleccions
Municipals del 25 de maig constituiran
la Corporació Municipal fins al 2007. Dels
21 regidors, més de la meitat, 12,
accedeixen a l´Ajuntament per primera
vegada i els 9 restants van ser reelegits
en les passades eleccions i repeteixen.
El consistori estarà format per 10
regidors del Partit dels Socialistes de
Catalunya, 6 de Convergència i Unió, 3
d’Esquerra Republicana de Catalunya,
1 del Partit Popular i 1 de la Candidatura
d’Unitat Popular. La força política que
presenta més cares noves és CIU en què
tots els seus regidors s’estrenen per pri-
mera vegada (Pere Regull, Aureli Ruiz,
Àssen Càmara, Fernando García, Josep
M. Figueras i Emília Torres). El PSC pre-
senta dues cares noves, Josep Colomé
i Francisco Álvarez, igual que ERC, amb
Joan Rios i Mònica Gispert. També l’únic
regidor de la CUP Otger Amatller és nou
en el càrrec. El regidor del PPC Josep
Ramon no és la primera vegada que
accedeix al consistori, perquè ja havia
estat regidor a l’Ajuntament per aquest
partit entre els anys 1995 i 1999.

L’únic membre que queda a
l’Ajuntament des de les primeres
Eleccions Municipals de l’any 1979 con-
tinua essent Joan Aguado, que va ser
regidor fins al 1986 quan va ser escollit
alcalde de Vilafranca.

Al consistori 2003-2007 hi ha una
presència majoritària d’homes (15) i de
les 6 dones que hi són presents, 3
pertanyen al grup municipal del PSC
(Anna Girona, Lourdes Sànchez i Àngela
Agramunt), 2 a CiU (Àssen Càmara i
Emília Torres) i una a ERC (Mònica
Gispert).

Els 21 regidors del consistori
2003-2007 a Vilafranca

Ramon Xena (ERC)

Joan Ríos (ERC) Mònica Gispert (ERC)

Pere Regull (CiU) Aureli Ruiz (CiU) Àssen Càmara (CiU)

Fernando García (CiU) Josep M. Figueras (CiU) Emilia Torres (CiU)

Josep Ramon (PP) Otger Amatller (CUP)
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ELECCIONS 2003

En un Saló de Sessions de la Casa de la Vila ple de gom a
gom com en les millors ocasions, el passat 14 de juny, a les 12
del migdia, es va constituir el nou consistori sorgit de les
eleccions municipals que van tenir lloc el dia 25 de maig, i es va
procedir a l’elecció de l’alcalde.

A la sessió hi van ser la totalitat dels regidors, els quals van
anar prenent possessió del seu escó després de jurar o prometre
el càrrec, a mesura que anaven essent anomenats per la mesa
d’edat constituïda pel regidor de més edat (Fernando García),
el de menys (Otger Amatller), i el secretari de la corporació
(Francesc Giralt).

D’entre els regidors i les regidores n’hi va haver que van
expressar el seu acatament utilitzant la fórmula habitual de pro-
mesa o jurament i d’altres que van fer-ho per imperatiu legal i
utilitzant fórmules diferenciades.

Després de declarar solemnement constituïda la nova
corporació municipal, es va procedir a l’elecció del nou alcalde
mitjançant vot secret. Realitzat l’escrutini públic dels vots per la
mesa, Joan Aguado (PSC) va obtenir deu vots, Pere Regull
(CIU) sis vots,  Ramon N. Xena (ERC) tres vots, Josep Ramon
(PPC) un vot i Otger Amatller (CUP) un vot. En conseqüència,
va ser proclamat alcalde electe de Vilafranca Joan Aguado,
en no haver obtingut cap candidat la majoria absoluta i pel fet
d’encapçalar la llista que va obtenir més sufragis populars.

L’alcalde electe, Joan Aguado, va prometre el seu acatament
a la Constitució i va prendre possessió del seu càrrec tot rebent
la vara de comandament pròpia de l’alcalde.

Seguidament, varen prendre la paraula els representants de
les cinc candidatures amb presència al consistori.

Otger Amatller (CUP) va destacar que la Candidatura
d’Unitat Popular havia estat votada per més de 1.100 persones,
i que el fet de votar el candidat de la CUP per a l’elecció d’alcalde
era un vot coherent per principis ideològics, ja que no es podia
posar al servei d’altres formacions polítiques. Va avançar que
la CUP va plantejar un programa amb forts principis ideològics
i amb propostes alternatives, per la qual cosa no hagués estat
coherent un vot diferent de l’emès.

Josep Ramon (PP) va explicar el vot del PP a favor d’ell
mateix per respecte a l’electorat que ha confiat en les tesis
d’aquest partit i pel fet de no haver-se assolit acords amb altres
formacions. El portaveu del PP va dir que faria una oposició
constructiva, sense rebutjar donar suport al govern municipal
o a altres grups quan plantegin iniciatives positives. També va
oferir fer les gestions que calguin en assumptes importants per
a Vilafranca que depenguin del govern de l’Estat, com és el cas
del soterrament i cobriment del ferrocarril.

Ramon Xena (ERC) va afirmar que els resultats electorals
potser no havien cobert totes les expectatives, però sí que van
obrir noves possibilitats. ERC va anunciar sempre que en aquest
ple es votaria a si mateixa, i això és el que havia fet. Va explicar
que l’assemblea de militants, candidats i simpatitzants va deci-
dir rebutjar la possibilitat de formar part del govern municipal
juntament amb el PSC, i va optar per treballar per Vilafranca i
per les persones. Va avançar que ERC aportaria idees, progra-
ma i experiència, i intentaria poder aplicar la part del seu pro-

Joan Aguado és reelegit alcalde en la sessió
constitutiva del nou ajuntament

grama electoral que fos possible. Xena va posar èmfasi en la
importància capital de la cultura i el benestar de les persones, i
altres assumptes com el Pla General i la cobertura de les vies
del tren. Pel portaveu d’ERC l’objectiu és treballar amb il·lusió
per Vilafranca, dialogant amb tots els grups i mirant d’arribar a
acords per no posar pals a les rodes en projectes importants.

Pere Regull (CiU) va dir que CiU actuaria tenint en compte
els interessos de Vilafranca i intentaria assolir objectius com
l’ampliació dels serveis de l’hospital, més llars d’infants, el
cobriment del tren en correctes condicions, etc. Va dir que
probablement són aspectes en què segurament tothom hi està
d’acord, però també s’ha de ponderar que hi ha moltes maneres
d’entendre la política. Per a Regull, el consistori és plural i s’hi
podrà debatre àmpliament la política municipal. A parer seu,
hi ha d’haver un govern que governi, però també una oposició
que controli, fiscalitzi i faci propostes d’actuació. El portaveu de
CiU va dir que el seu grup assumiria un paper d’oposició, però
defensant sempre els interessos de Vilafranca, per la qual cosa
donarà suport a les iniciatives de l’equip de govern quan
convingui als interessos del municipi. No obstant, va explicar
que també denunciaria situacions d’arrogància, de prepotència,
d’amiguisme, si se’n produïssin.

Marcel Esteve (PSC) va destacar la importància de l’acte,
ja que expressava la voluntat del poble de Vilafranca. Per Esteve
cal treballar per Vilafranca, comptant amb la col·laboració de
tots els grups i de la ciutadania. El portaveu del PSC va afirmar
que el grup de govern és plural (PSC, Iniciativa i independents),
i havia estat clarament la força més votada, per la qual cosa
havia de governar des de la convivència i el diàleg, per a tothom,
en una línia de solidaritat i de progrés. Per Marcel Esteve s’ha
de fer front  als grans reptes de la vila amb ganes, il·lusió,
dinamisme i innovació, convençuts que l’equip de govern
compta amb un bon programa, amb un bon equip i amb un
bon alcalde que serà com fins ara l’alcalde tots.

Tot seguit, l’alcalde electe Joan Aguado va pronunciar el
seu discurs de presa de possessió.

El reaelegit alcalde rebent la vara de comandament.
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ELECCIONS 2003

Joan Aguado va dir que en les eleccions el poble s’havia
pronunciat lliurement i, com a conseqüència, s’havia format
aquest consistori, en el qual cap grup disposa de la majoria
absoluta, i que li pertocava governar el grup més nombrós amb
il·lusió, ganes i voluntat de treball.

L’alcalde va afirmar que treballaria perquè es complís el seu
programa electoral, però que governaria per al conjunt de
Vilafranca perquè l’alcaldia havia de ser de tothom, raó per la
qual estaria obert als suggeriments de tots els grups municipals
i de la ciutadania. Va afirmar que el moment històric és
important, i les perspectives són positives per tal que amb la
col·laboració de tothom Vilafranca se situï en el lloc que li
correspon des de tots els punts de vista: economia, urbanisme,
qualitat de vida de les persones, etc. El nou alcalde va dir que
calia avançar en una Vilafranca de progrés, llibertat, solidaritat
i igualtat d’oportunitats.

Tot seguit Joan Aguado va avançar alguns assumptes
importants en què s’haurà d’intervenir decididament en els
propers quatre anys:

- Vilafranca ha de ser una capital de referència no només
a nivell de comarca, sinó de Catalunya i de la Regió Metropoli-
tana. Cal ser presents en els àmbits adients (ciutats de la segona
corona metropolitana, eix Diagonal, etc.), sense renunciar a la
identitat de Vilafranca i de la comarca.

- El nou Pla d’ordenació urbanística marca un model de
ciutat i cal seguir les seves previsions. S’ha d’apostar per un
desenvolupament sostenible que eviti el consum excessiu de
sòl, i també per l’equilibri territorial, de manera que es garanteixi
una ubicació correcta tant per a la residència com per a la
indústria, i la generació d’ocupació.

- Vilafranca ha de comptar amb més serveis, equipaments,
infraestructures i qualitat de vida. En aquest sentit, hi ha
un projecte clau com és el soterrament i la cobertura del ferro-
carril que ha de gestionar-se correctament, i que demanarà la
col·laboració i participació de tothom.

- S’han de millorar les comunicacions: tren, xarxa viària
externa, xarxa viària interna, nous aparcaments, etc.

- S’han de treballar i d’acabar de definir projectes nous com
Vinòpolis, aconseguir que Vilafranca i el Penedès siguin una
referència de qualitat i aconseguir també que Vilafranca

estigui en primera línia de les noves tecnologies, les quals
han de ser accessibles per a tothom. També cal continuar
treballant ens els camps de la formació, de l’ocupació i de la
inserció.

- S’ha de fer un treball intens per les persones, vetllant
per una atenció adient, per la cohesió social i per la millora de
la qualitat de vida: atenció a la infància i a la joventut; garantir la
integració plena de la dona en la vida social, laboral i política;
l’atenció a la gent gran i a les persones amb disminucions. Els
serveis han de funcionar correctament i amb eficàcia posant a
l’abast noves llars d’infants, un  nou centre d’educació primària
i un nou centre de secundària, l’ampliació del Museu de
Vilafranca, un auditori, etc. i ampliar els serveis i equipaments
sanitaris i esportius, i millorar la via pública i la seguretat
ciutadana, entre d’altres.

- Malgrat la seva complexitat, s’ha d’avançar en la important
qüestió de la participació ciutadana: promoció de la
participació, civisme, voluntariat, participació en entitats, etc.

Pel que fa a la situació política del nou consistori, l’alcalde va
destacar que en les darreres eleccions municipals en els
municipis grans i mitjans s’havia produït un fenomen semblant
al de Vilafranca, amb una reducció de vots per als partits
majoritaris de govern. Per Aguado, malgrat que el grup que
encapçala no disposa de la majoria absoluta, per assegurar un
govern municipal fort, estable i amb capacitat de fer front a tots
els reptes, havia proposat formar un govern majoritari de
progrés amb ERC. Malgrat que l’oferta havia estat rebutjada, el
cap de llista del PSC va reiterar que es tractava d’una proposició
que continuaria vigent i de la qual se’n podria tornar a parlar en
qualsevol moment.

Joan Aguado va afirmar que estava obert al diàleg amb
tots els grups municipals que ho volguessin, ja que, si ho va
mantenir quan disposava de majoria absoluta, lògicament no
deixaria de fer-ho ara, en la perspectiva d’arribar al màxim
possible d’acords puntuals. Va reafirmar que tots els grups, les
entitats i la ciutadania serien escoltats, i va fer una crida a la
responsabilitat de tothom per posar per damunt de tot els
interessos de Vilafranca. Per Joan Aguado, s’ha de treballar
per Vilafranca des de l’Ajuntament, el qual ha de continuar
essent una escola de democràcia on la pluralitat resti garantida.

L’acte va acabar amb el cant de «Els Segadors», l’himne na-
cional de Catalunya.

Moment del discurs de presa de possessió de Joan Aguado.

Un cop finalitzada la sessió de constitució del nou ajuntament, el consistori va fer-se la
tradicional foto «de família».
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PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Extraordinari
celebrat el dia 26 de juny de 2003

El primer ple municipal de la nova legis-
latura va servir pel complir amb el tràmit de
fixar la periodicitat i les dates de les sessions
de ple municipal, de donar compte de la
constitució dels grups municipals i dels
decrets d’alcaldia que nomenen els regidors
i regidores delegats. També es van crear les
comissions informatives i els seus membres,
es van aprovar les retribucions dels
membres electius de la corporació  i les
assignacions econòmiques als grups
municipals. Finalment també es van
nomenar els representants de l’Ajuntament
en òrgans col·legiats i externs a l’Ajuntament.

Ple municipal el tercer
dimarts de mes

Així, es va acordar que el consistori celebri
sessió ordinària de ple una vegada cada mes.
Aquesta sessió se celebrarà cada tercer
dimarts de mes i les sessions s’iniciaran a
les 8 del vespre. Amb caràcter general no se
celebrarà sessió ordinària el mes d’agost.
Davant la discrepància d’alguns grups
municipals respecte a la proposta de la
necessitat de l’acord de la majoria absoluta
del consistori per deixar de celebrar ple
municipal en algun moment donat per falta
de temes a debatre o per la seva poca
rellevància, l’alcaldia va deixar aquest punt
sobre la taula a l’espera de trobar un acord
satisfactori per a totes els parts.

Grups municipals
i portaveus

 El ple es va donar per assabentat de la
constitució en el si de la corporació dels cinc
grups municipals:

Grup Municipal Socialista, integrat pels
10 regidors elegits per la candidatura del
Partit dels Socialistes de Catalunya-PM-Iii. El
seu portaveu serà Marcel Esteve.

Grup Municipal de Convergència i Unió,
integrat pels 6 regidors elegits per la candi-
datura de la federació Convergència i Unió.
Serà portaveu titular del grup Pere Regull i
portaveu suplent Aureli Ruiz.

Grup Municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya, integrat pels 3 regidors elegits
a la candidatura d’ERC-AM, essent portaveu
Ramon Xena, portaveu suplent primer Joan
Rios i portaveu suplenta segona Mònica
Gispert.

Grup Municipal del Partit Popular, integrat
per regidor elegit a la candidatura d’aquest
partit, Josep Ramon, el qual serà el portaveu.

Grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular, integrat pel regidor elegit

per aquesta candidatura, Otger Amatller, el
qual serà també el portaveu.

Els portaveus titulars dels cinc grups
municipals formaran la Junta de Portaveus
de l’Ajuntament, presidida per l’alcalde.

Donar compte del cartipàs

El ple es va donar per assabentat del
decret d’alcaldia nomenant les delegacions
específiques de cadascun dels regidors de
l’equip de govern. Aquests nomenaments i
l’estructura del cartipàs estan exposats de
manera gràfica a les pàgines centrals
d’aquest butlletí.

Comissions informatives

Es va acordar la creació de tres
comissions informatives de caràcter
permanent com a òrgans d’estudi i informe
dels assumptes que s’hagin de sotmetre a
la consideració del ple municipal. També
assumiran tasques de seguiment de la gestió
de l’alcalde, comissió de govern i regidors
delegats en les matèries corresponents.

- Comissió Informativa de Serveis Interns,
que comprèn serveis i activitats com règim
intern, hisenda, tributs i altres ingressos de
dret públic, pressupostos municipals,
comptes d’organismes i empreses
municipals, patrimoni, compres i
contractació administrativa i recursos
humans de l’Ajuntament. Aquesta Comissió
es constituirà també, quan procedeixi, en la
Comissió Especial de Comptes.

- Comissió Informativa de Benestar So-
cial, la qual comprèn els serveis d’educació,
cultura, esports, serveis socials, salut i
consum.

- Comissió Informativa de Desenvo-
lupament de la Ciutat i Via Pública, que
comprèn els serveis i activitats de projectes
i obres, urbanisme, habitatge, aigües i
clavegueram, promoció econòmica, foment
de l’ocupació, inserció, societat o ciutat del
coneixement, mercats, comerç, turisme,
medi ambient, vies públiques i les activitats
que s’hi porten a terme, enllumenat públic,
parcs i jardins, cementiri, edificis municipals,
policia local, protecció civil, governació,
transports, circulació i aparcaments.

Quant als assumptes propis de l’Àrea de
Comunicació i Participació Ciutadana,
d’acord amb l’organigrama vigent, els que
hagin de ser sotmesos a la consideració del
ple municipal seran dictaminats indis-
tintament per alguna de les tres comissions
informatives creades, tenint en compte la
naturalesa de l’assumpte.

La composició per regidors de les

comissions informatives està especificada en
el gràfic de les pàgines centrals d’aquest
butlletí.

Retribucions i assistències a
favor dels membres electius

Es van ratificar el criteris sobre
retribucions, assistències i indemnitzacions
dels càrrecs electius locals vigents durant el
mandat municipal anterior, aprovats pel ple
el dia 10 d’abril de 2001 i actualitzats pel que
fa a quantitats per acord de la Comissió de
Govern de 20 de gener de 2003. També es
va acordar les subvencions mensuals
establertes a favor dels grups municipals.

Aquest punt va registrar el vot contrari
del regidor de la CUP.

Modificació dels estatuts
i nomenament dels
representants de la

corporació en societats
municipals, organismes

autònoms i entitats

Per tal d’assegurar la presència de
representants dels cinc grups municipals en
els organismes autònoms Patronat Munici-
pal d’Esports, Patronat Municipal de Comerç
i Turisme, Patronat del Teatre Cal Bolet i
Organisme Autònom Torras i Bages, es va
aprovar la modificació dels seus estatuts pel
que fa al nombre de representants de la
corporació.

Així mateix, es va acordar efectuar els
nomenaments següents:

- Representant de l’Ajuntament a la
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-
Garraf. Representant titular: Joan Aguado;
1r suplent: Marcel Esteve; 2n suplent: Pere
Regull.

- Membres del Patronat de la
fundació «Hospital Comarcal de
Vilafranca», independentment de la
condició de president que ostenta l’alcalde:
Patro Recober (PSC) i Fernando García (CiU).

- Membres del Consell Rector del
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès: Fran-
cisco Álvarez (PSC) i Joaquim Vázquez (CiU).
Francisco Álvarez ocuparà el càrrec de
vicepresident del Consell Rector.

- Representants de l’Ajuntament en
el Consorci Sociosanitari de Vilafranca
del Penedès: Patro Recober (PSC), Fernan-
do García (CiU), Ramon N. Xena (ERC) i
Emilio López (PP).

-  Consell Escolar Municipal: president,
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per delegació de l’alcaldia, Josep Colomé
(regidor d’Educació). A més, en formaran
part les set persones següents: Isabel García
(PSC), Maria Gibert (PSC), Àssen Càmara
(CiU), Rosa Rafecas (CiU), Mònica Gispert
(ERC), María Dolores Fernández Calvillo (PP)
i Oriol Perelló (CUP).

- Consell Escolar Comarcal: Josep
Colomé.

- Consells Escolars de Centre: serà
representant municipal en els cinc Centres
d’educació infantil i primària i en els tres
Centres d’educació secundària el regidor
d’Educació Josep Colomé, qui no obstant
podrà delegar en un altre regidor o regidora
o bé en el Cap del Servei d’Educació Josep
Santacana.

- Fundació privada «Montserrat
Junyent i Parera»: Patro Recober.

- Representant en el Consorci per a
la Normalització Lingüística i Centre Alt
Penedès-Garraf: La regidora de Cultura
Lourdes Sánchez.

- Representant en el Consorci per a
la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya: Joan Pareta.

- Representant en l’associació AMTU
(Agrupació de Municipis Titulars del
Servei de Transport Urbà de la Regió
Metropolitana de Barcelona): El regidor
de Circulació i Aparcaments Joan Pareta.

- Associació ACEVIN: Joan Aguado.
- Associació INFORM (Institut per a

la Formació de Joves vers l’Admi-
nistració d’Empreses) i fundació priva-
da INFORM:  Francisco Álvarez.

- Associació ENTREM-HI (Associació
per a la integració de persones amb
dificultats sociolaborals): El tècnic del
Servei Fernando de León.

- Associació internacional de ciutats
educadores (AICE): El regidor d’Educació
Josep Colomé.

- Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
sostenibilitat: El regidor de Medi Ambient
Patro Recober.

- Associació Pacte Industrial per a la
Regió Metropolitana: El regidor de
Promoció Econòmica Marcel Esteve.

- Consorci LOCALRET: Francisco M.
Romero (titular) i Anna Girona (suplent).

- Consell del Consorci de Comu-
nicació Local (COM): Lourdes Sánchez.

- Presidència de la Ponència Munici-
pal d’Avaluació Ambiental (llicències,
permisos i informes d’activitats amb
incidència ambiental): El regidor de
Governació Joan Pareta.

- Junta del Patronat Municipal
d’Esports: Presidenta, per delegació de
l’alcaldia, la regidora d’Esports Àngela
Agramunt; vicepresident, per delegació de

l’alcaldia, Jordi Solà (PSC). Vocals en
representació del consistori: Emília Torres
(CiU), Joan Santacana (ERC), José Mª Arro-
yo (PP) i Oriol Roca (CUP). Resta pendent el
nomenament dels cinc vocals que ha de
nomenar el ple a proposta del Consell Mu-
nicipal d’Esports.

- Junta del Patronat Municipal de
Comerç i Turisme: President, per delegació
de l’alcaldia, Joan Pareta. Vocals en
representació directa del consistori: Xavier
Lecegui (PSC, i vicepresident per designació
de l’alcaldia), Ignasi Jesús Valero (CiU), Pere
Joan Ollé (ERC),  Buenaventura José (PP) i
Xavier Lacruz (CUP). Resta pendent el
nomenament pel ple dels cinc vocals que
ha de proposar el Consell del Patronat.

- Junta del Patronat del Teatre «Cal
Bolet»: Presidenta, per delegació de
l’alcaldia, Lourdes Sánchez. Vocals
representants del consistori: M. Dolors
Villaró (PSC), Josep M. Figueras (CiU), Jordi
Rosell (ERC), Montserrat Blasco (PP) i
Gemma Girona (CUP).  Resta pendent el
nomenament dels dos vocals vinculats al
món de la cultura i dels tres que han de ser
proposats per les entitats culturals de la vila.

- Consell de l’Organisme Autònom
«Torras i Bages»: President, per delegació
de l’alcaldia, Josep Colomé. Vocals
representants del consistori: Josep Mª
Masachs (PSC), Miquel Medialdea (PSC),
Àngels Cervera (CiU), Núria Bel (CiU), Ramon
Sicart (ERC), Mª Dolores Fernández Calvillo
(PP) i Llorenç Casanova (CUP). Seran
vicepresidents primer, segon, tercer i quart
Josep Mª Masachs, Àngels Cervera, Ramon
Sicart i Mª Dolores Fernández Calvillo
respectivament. Resta pendent el
nomenament dels vocals no representants
del consistori, que serà fet per decret de
l’alcaldia a proposta dels sectors i entitats
previstos estatutàriament.

Quant als òrgans en què, al marge de la
presidència que correspondrà al regidor
delegat de la matèria corresponent, hi ha un
representant de cada grup municipal
(Comissió de seguiment del Reglament per
a l’ús de la llengua catalana, Consell de
Serveis Socials, Consell per la Igualtat,
Consell del Medi Ambient, Comissió de
Solidaritat i Cooperació i Comissió
d’Habitatge), els grups faran les seves
propostes de nomenament, les quals seran
ratificades per resolució de l’alcaldia.

Resten pendents determinats nome-
naments que seran realitzats en una sessió
posterior de ple.

Resten també pendents els nome-
naments dels consells d’administració de les
societats municipals SERCOM, SL ,
SOVIPAR, SL, Societat Municipal d’Habitatge

de Vilafranca del Penedès, S.L. i Empresa
Municipal d’Aigües, SA, nomenaments que
es faran més endavant a través del ple
constituït en junta general.

També es van aprovar els nomenaments
següents:

- Seran membres del consell de
l’Empresa d’Aigües, almenys, Joan Pareta
(PSC), Francisco Álvarez (PSC), Ernest Giralt
(CiU), Ramon N. Xena (ERC), José Mª Arro-
yo (PP) i Jordi Asensi (CUP).

- Seran membres del consell de Sercom,
SL, almenys, Lourdes Sánchez (PSC), Lluís
Laguna (PSC), Aureli Ruíz (CiU), Joan Ríos
(ERC), Antoni Alsina (PP) i Jordi Salvià (CUP).

- Seran membres del consell de la
Societat Municipal d’Habitatge,
almenys, Josep Colomé (PSC), Josep Soler
(PSC), Andreu Retamal (PSC-Iniciativa), Joan
Miró (CiU), Jordi Catasús (ERC), José Mª
Arroyo (PP) i Robert Ferrando (CUP).

- Seran membres del consell de la societat
SOVIPAR, SL almenys, Joan Pareta (PSC),
Anna Girona (PSC), Jaume Torres (CiU),
Eladio García (PP) i Otger Amatller (CUP).

Nomenament de la
Síndica de Greuges

El ple va renovar per unanimitat la seva
confiança en M. Glòria Valeri i Ferret com a
Síndica de Greuges de Vilafranca, nomenada
el 15 de maig de 2001. El seu mandat serà
de cinc anys.

Acords del Ple Municipal Extraordinari
celebrat el dia 26 de juny de 2003
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Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 6 de maig de 2003

Informe de la Sindicatura de Greuges

Com a primer punt de l’ordre del dia d’aquest plenari, la Síndica de
Greuges Glòria Valeri va presentar al ple l’informe de l’actuació de la
Sindicatura durant l’any 2002. Valeri va destacar que la Sindicatura
vol estar a disposició de la ciutadania, atendre queixes contra
actuacions o omissions de l’administració municipal i fer quan calgui
funcions de mediació. Es va mostrar optimista quant al funcionament
de la institució,  tot i que encara cal fer una tasca de difusió per tal que
els ciutadans coneguin l’existència de la Sindicatura i el seu àmbit
d’actuació. Va recordar que encara estava pendent la qüestió de la
ubicació de la Sindicatura, si bé es troba en vies de solució.

La memòria presentada detalla els casos en què la Sindicatura ha
intervingut, amb trenta-dos expedients oberts i trenta-nou consultes
ateses. Finalment, la Síndica va remarcar que es proposava apropar
encara més la Sindicatura als ciutadans, ser més àgil en la seva actuació
i escoltar la gent, tenint present que l’existència de la Sindicatura és
una garantia de qualitat per als ciutadans i ciutadanes.

Després de la intervenció de la Síndica, van prendre la paraula els
representants dels diferents grups municipals. Antoni Alsina (PPC)
va dir que havia estat positiva la difusió que s’havia fet de la institució
i l’increment de casos detectat, que la figura es va consolidant i v a
lamentar que cada any es repeteixi la queixa sobre la ubicació i els
mitjans disponibles.

Ramon Xena (ERC) es va mostrar satisfet pel nivell de coneixement
que va tenint la institució, però va remarcar que ha de disposar d’un
espai i d’uns mitjans adients.

Josep Mª Marrugat (CiU) va reclamar també un espai definitiu i
mitjans personals per a la Sindicatura i va dir que l’increment de casos
atesos demostra que la figura es consolida.

Marcel Esteve (PSC) va considerar positiva la tasca de resolució
de conflictes i de mediació feta. Hi ha aspectes a millorar com la difusió
de la figura, la seva ubicació, l’agilitat en les respostes, etc. Tot i així, en
matèria d’espai i de tecnologies s’ha millorat, i també s’ha assignat un
Auxiliar a la Sindicatura. Va destacar que el govern municipal ha atès
tots els suggeriments fets per la Sindicatura.

Modificacions en les condicions de treball
de la Policia Local

Amb 13 vots a favor (PSC), 2 en contra (ERC) i 6 abstencions (CiU i
PPC), es va donar conformitat a la modificació de l’acord de condicions
de treball de la Policia Local de Vilafranca per al període 2000-2003, en
el sentit d’incrementar en 72 hores la jornada laboral de la Policia Lo-
cal i de crear una mesa sectorial per a aquest col·lectiu.

La regidora de Recursos Humans Anna Girona va afirmar que en
el si de la comissió paritària s’havia arribat a un acord sobre retribucions
de la Policia Local, amb un increment de les hores anuals de dedicació
i el reconeixement d’un complement. L’acord també inclou la
constitució d’una mesa sectorial per tal de fer un seguiment d’aspectes
que afecten al personal policial (permisos, vacances, quadrants de
serveis, formació, etc.).

Antoni Alsina (PPC) va anunciar la seva abstenció, perquè al marge
de que encara quedaven aspectes per resoldre, es tractava d’una gestió
que havia realitzat íntegrament l’equip de govern.

Ramon Xena (ERC) va recordar que sis mesos abans s’havia
aprovat un conveni i que ara es tractava de solucionar  un problema
puntual. Va afirmar que ERC no compartia la política de personal del
govern municipal i votaria en contra del dictamen.

Josep Mª Marrugat (CiU) va afirmar que es pactaven més hores
de dedicació a canvi de més sou, però va recordar que les queixes del
personal de la policia anaven més enllà i s’haurien d’abordar. Va dir
que l’acord no soluciona el problema, perquè en realitat el que s’havia
de fer era incrementar la plantilla de la Policia Local.

Jordi Cuyàs (PSC) va recordar que la plantilla de la Policia Local
és de cinquanta places, xifra que per a una població com Vilafranca és
raonable i superior a les recomanacions generals existents. Es tracta
d’un nombre suficient si la Policia fa les funcions que ha de fer d’acord
amb la llei, si bé el problema es complica quan atesos els dèficits
d’altres cossos policials ha d’assumir en la pràctica funcions impròpies
com les de seguretat ciutadana, notificacions de resolucions judicials,
etc.

Altres acords

Es va acordar una pròrroga de la suspensió de l’atorgament
de llicències urbanístiques aprovada pel ple municipal fins
l’aprovació definitiva del nou POUM.

Es va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla
parcial la Girada I, consistent en l’admissió potencial de diferents
usos públics col·lectius en la zona d’equipaments del sector.

Es va deixar sense efecte la cessió a la Generalitat d’un terreny
al sector La Girada I per a la construcció dels nous jutjats i es
va aprovar fer una nova cessió d’un altre terreny dintre del mateix
sector en millors condicions on es preveurà la dotació d’aparcament.

Es van aprovar les liquidacions dels pressupostos municipals
de 2002 abans de la finalització del mandat corporatiu.

Glòria Valeri va presentar l’informe de 2002.

Els nous jutjats es construiran prop del nou Arxiu i s’hi preveurà espai per aparcament.
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Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 6 de maig de 2003

Es va aprovar l’inventari del patrimoni de l’Ajuntament  els
dels seus organismes autònoms, corresponent a l’exercici 2002,
després d’haver procedit a la rectificació i comprovació dels béns i
drets que formen part del mateix.

Amb els vots a favor de PSC i PPC, els vots en contra d’ERC i les
abstencions de CiU es van aprovar modificacions en els pressupostos
de l’Ajuntament d’enguany per preveure l’increment salarial en la
Policia Local, la compra de terrenys a la zona esportiva
finançada amb la venda de parcel·les de propietat municipal
del sector Ciutat Jardí Sant Julià, l’increment d’algunes
dotacions per a programes de Serveis Socials i l’ampliació de
la partida destinada a instal·lar gespa artificial al camp de
futbol núm. 1. Ramon Xena (ERC) va dir que votava en contra
tenint en compte la seva actitud contrària en l’acord que afecta les
retribucions de la Policia Local. Va recordar que havia votat també en
contra del pressupost d’enguany. Josep Campamà (CiU) va afirmar
que el seu grup s’abstindria perquè s’incorporava l’acord sobre la
policia local que CiU no havia votat favorablement.

Els grups municipals d’ERC i de CiU van presentar conjuntament
una moció, que va rebre també el suport del grup municipal del PSC,
en el sentit de proposar la dedicatòria d’una via pública (carrer o
plaça) a Salvador Puig Antich, jove llibertari amb vincles familiars
a Vilafranca, que va ser executat el 2 de març de 1974, al garrot vil pel
govern franquista de l’època. Aquest punt va comptar amb l’abstenció
del grup del PPC.

El ple va aprovar l’ampliació de la partida per instal.lar gespa artificial al camp de futbol.

El consistori 1999-2003 es va acomiadar en la sessió celebrada el 6 de maig, abans dels comicis municipals.
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Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 18 de març de 2003

El Ple Municipal diu
NO a la Guerra

Amb l’única abstenció del regidor del
PPC, el Ple Municipal del mes de març va
aprovar, quan justament mancaven poques
hores perquè esclatés formalment la guerra
contra l’Iraq, una moció en la qual es
rebutjava d’una manera radical i profunda
la intervenció armada contra l’Iraq; es
declarava il·legítima una guerra o una
agressió armada contra l’Iraq sense un
mandat exprés de les Nacions Unides i en
contra del parer majoritari de la comunitat
internacional i dels ciutadans; es constatar
que cal impulsar canvis en les maneres de
governar amb vista a aconseguir la pau al
món; advocava pel desarmament de l’Iraq
verificat per les Nacions Unides i per la
transformació del mateix Iraq en un estat
democràtic i, alhora, advocava també per la
desaparició de les armes de destrucció
massiva, per la pau i per la democràcia a tot
el món; finalment, la moció reprovava la
postura del govern espanyol i del president
José Mª Aznar en aquest procés, de tarannà
clarament bel·licista i subordinat al govern
dels EUA, i exigir-li que s’allunyi de qualsevol
implicació en la imminent intervenció arma-
da.

Ramon Xena (ERC) va denunciar el
paper subordinat al govern dels EUA del
president del Govern espanyol José Mª
Aznar, qui ni tan sols així ha assolit un
veritable protagonisme internacional. Va fer
referència als patiments de la població, i
voldria creure que també el PP vol la pau
més que no pas la guerra.

Raimon Gusi (CiU) va dir que es volia
esgotar la via pacífica i diplomàtica per al
desarmament, però alguns països, i
principalment els EUA, han decidit tirar
endavant la intervenció armada sense
consens i va dir que calia apostar encara per
una solució pacífica, si bé semblava molt
difícil. Finalment reiterava que Saddam
Hussein, com altres mandataris, és un dic-
tador i que caldria apostar per la seva
dimissió, si bé això no impedeix que es
consideri improcedent i il·legal la guerra.

Jordi Cuyàs (PSC) va afirmar que
l’agressió causaria patiments i problemes al
món i que estem en presència d’un intent
dels sectors conservadors dels EUA de
canviar l’ordre mundial, amb el suport
destacat del Regne Unit i del govern
espanyol de José Mª Aznar. Va afirmar que
l’agressió armada podia ser un delicte, i
esperava que algun dia els seus responsa-
bles polítics i militars haguessin de
respondre dels seus actes davant dels

tribunals.
Antoni Alsina (PPC) va anunciar la seva

abstenció. Va afirmar que el PP també estava
a favor de la pau, si bé no era correcte
reprovar l’actitud del president del Govern
espanyol. Va dir que la qüestió que es
plantejava no era de competència munici-
pal, i el text definitiu de la moció s’havia
facilitat sense temps per a formular cap mena
de consulta, per la qual cosa s’havia
d’abstenir en la votació.

Modificació de pressupost
per a la gespa del Camp

de Futbol

El Ple Municipal va aprovar modificacions
de crèdit del pressupost d’enguany en què
destaquen per la seva quantia la partida per
la rehabilitació de la premsa del vi de l’av.
Tarragona (9.280 euros), l’ampliació de la
il·luminació del  parc de Sant Julià (45.078
euros) o la instal·lació de gespa artificial al
camp de futbol (360.000 euros sufragats amb
una subvenció de la Diputació de Barcelo-
na).

Aquest punt es va aprovar amb 18 vots a
favor i 2 abstencions (ERC). Ramon Xena
(ERC) va dir que, pel que fa a la gespa del
camp de futbol, no s’hi oposava, però
qüestionava el procés seguit, perquè el
Patronat d’Esports havia estat el darrer en
assabentar-se’n. Xena va preguntar si
s’havia fet un estudi tècnic que acrediti que
amb la gespa artificial l’ús del camp de futbol
podrà ser el mateix que actualment.

Josep Campamà (CiU) es va afegir a la
demanda d’informació sobre l’ús de la gespa
i va considerar positiu que el romanent de
tresoreria es destinés a inversions i a
amortització de deute.

Francisco Espín, regidor d’Esports va
afirmar que el Patronat ja va demanar fa
temps una subvenció a la Generalitat per
instal·lar gespa artificial, que fou denegada,
mentre que ara l’actuació és possible gràcies
a una subvenció de la Diputació. Una vegada
coneguda la subvenció, es va informar
telefònicament als membres del Patronat
d’Esports, i en la darrera reunió d’aquest
organisme s’havia tractat l’assumpte. Quant
a l’ús, la gespa artificial, a diferència de la
natural, Espín va dir que permet l’ús diari
del camp com fins ara. Per tant, no hi ha
d’haver canvis substancials, i l’ús del camp
el decidirà com sempre el Patronat i per
consens.

Altres acords

El ple, constituït en junta de socis de la
societat i empreses municipals Serveis
Municipals de Comunicació, SL, Societat
Vilafranquina d’Aparcaments, SL, Societat
Municipal d’Habitatge, SL i Empresa Muni-
cipal d’Aigües, SA, va aprovar-ne els
comptes de l’any 2002.

Es va donar compte al ple de la
liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de l’any 2002. En el
pressupost de l’Ajuntament a liquidació ha
comportat un romanent positiu de 931.568
euros. S’han produït majors ingressos que
els previstos, i també economies en certes
partides de despesa (despeses de personal
i financeres, bàsicament). Quant als
ingressos, malgrat que en conjunt han
superat la previsió, es detecta que no s’ha
assolit la previsió feta en matèria d’IBI i d’IAE,
però en canvi han pujat els ingressos derivats
de l’activitat econòmica (com l’impost sobre
construccions i obres), de la participació en
tributs de l’Estat i els d’interessos percebuts
per dipòsits.

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, per al finançament de les
inversions del pressupost 2003.

Es va disposar que pel que fa a la quantitat
de 13.893,47 euros assignada a l’Ajuntament
de Vilafranca, dins del tram destinat al
foment de la prestació supramunicipal
de serveis el percentatge del 95% ha de ser
destinat a la Mancomunitat Intermunicipal
Penedès-Garraf, mentre que el 5% restant
serà destinat al Consell Comarcal de l’Alt
Penedès.

Es va aprovar inicialment el nou text del
Reglament Orgànic Municipal (ROM) el
qual ha estat adaptat a la legislació
actualment vigent. El nou consistori que
prengui possessió en el mes de juny ja
disposarà d’un Reglament modern i adaptat,
i la modificació afecta matèries diverses (ús
del català, no lectura de l’acta prèviament
lliurada, mesures contra el transfuguisme,
etc.).

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia tots
els grups municipals van expressar el seu
posicionament de suport a l’ampliació del
Museu de Vilafranca–Museu del Vi endegat
per la fundació del Museu de Vilafranca. El
grup del PPC va demanar que s’estudiessin
fórmules àgils per tal que els ciutadans que
vulguin pagar immediatament les multes
puguin fer-ho. El grup de CiU va esmentar
desperfectes en una parada de bus. Els
diferents aspectes van ser respostos pels
regidors de l’equip de govern.



12

PLE MUN

COMISSIÓ D

GRUPS MUNICIPALS

CiU
Pere Regull

 Aureli Ruiz
Àssen Càmara

Fernando García
Josep M. Figueras

Emília Torres

PP
Josep Ramon

ERC
Ramon Xena

Joan Rios
Mònica Gispert

ÀREES DE

ALCA
Joan Ag

PSC
Joan Aguado
Anna Girona

Marcel Esteve
Joan Pareta

Lourdes Sànchez
Josep Colomé

Francisco Álvarez
Francisco Romero
Patrocinio Recober
Àngela Agramunt Joan Aguad

Marcel Esteve (1r 
Anna Girona (2a T
 Joan Pareta (3r T

 Lourdes Sànchez (4
Josep Colomé (5è

  Francisco Romero (
  Patrocinio Recober 

O  R  G  A  N  I  G  R  A  M  A

CUP
Otger Amatller

Àrea de Serveis Interns i Hisenda

Coordinació de l’àrea: Francisco Romero
Planificació General: Marcel Esteve

Hisenda i Compres: Francisco Romero
Informàtica: Francisco Romero

Règim Intern i Recursos Humans: Anna Girona

Àrea de Desenvolup

Coordinació de l’àr

Promoció Econòm

Comerç, Turisme i M

Urbanisme i Habitat

Foment de l’Ocupaci

Ciutat del Coneixemen

Medi Ambient: Pa

Àrea de Via Pública

Coordinació de l’àrea: Anna Girona
Vies Públiques, Parcs i Jardins, Edificis

Municipals i Cementiri: Anna Girona
Governació, Policia Local, Circulació

i Aparcaments: Joan Pareta
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COMISSIONS
INFORMATIVES

JUNTA DE

PORTAVEUS

Joan Aguado (Alcalde)
Marcel Esteve (PSC)

Pere Regull (CiU)
Ramon Xena (ERC)
Josep Ramon (PP)

Otger Amatller (CUP)

SERVEIS INTERNS
Francisco Romero, Marcel Esteve,

Anna Girona, Joan Pareta,
Pere Regull, Aureli Ruiz,

Josep M. Figueras, Ramon Xena,
Joan Rios, Mònica Gispert,

Josep Ramon, Otger Amatller

BENESTAR SOCIAL
Patrocinio Recober, Lourdes Sànchez,

Josep Colomé, Francisco Álvarez,
Àngela Agramunt, Pere Regull,

Àssen Càmara, Fernando García,
 Josep M. Figueras, Emília Torres,

Ramon Xena, Joan Rios,
Mònica Gispert, Josep Ramon, Otger Amatller

DESENVOLUPAMENT DE LA

CIUTAT I VIA PÚBLICA
Marcel Esteve, Anna Girona, Joan Pareta,

Josep Colomé, Francisco Álvarez,
Patrocinio Recober, Pere Regull, Aureli Ruiz ,

 Fernando García, Josep M. Figueras,
Emília Torres, Ramon Xena, Joan Rios,

Mònica Gispert, Josep Ramon, Otger Amatller

NICIPAL

DE GOVERN

E SERVEIS

ALDE
guado

do (Alcalde)
Tinent d'Alcalde)

Tinent d'Alcalde)
Tinent d'Alcalde)
4a Tinent d'Alcalde)
è Tinent d'Alcalde)
(6è Tinent d'Alcalde)
(7è Tinent d'Alcalde)

A       M  U  N  I  C  I  P  A  L

pament de la Ciutat

rea: Marcel Esteve
ica: Marcel Esteve

Mercats: Joan Pareta
tge: Josep Colomé
ó: Francisco Álvarez
nt: Francisco Romero
atrocinio Recober

Àrea de Benestar Social

Coordinació de l’àrea: Patrocinio Recober
Cultura: Lourdes Sànchez
Educació: Josep Colomé

Salut i Consum: Francisco Álvarez
Serveis Socials: Patrocinio Recober

Esports: Àngela Agramunt

Àrea de Comunicació i Participació Ciutadana

Coordinació de l’àrea: Lourdes Sànchez
Comunicació: Lourdes Sànchez

Participació i Relacions Ciutadanes: Àngela Agramunt
Integració Europea: Marcel Esteve

Coordinació dels Plans Transverals: Marcel Esteve

Plans Transversals
• Pla d’Infància: Àngela Agramunt • Pla per la Igualtat: Lourdes Sànchez

• Pla Vila Jove: Francisco Romero • Pla per la Convivència: Marcel Esteve
• Pla per a la Gent Gran: Patrocinio Recober
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Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 11 de febrer de 2003

Aprovada una moció sobre els
equipaments culturals

Els grups d’ERC, del PSC i de CiU van aprovar una moció inicialment
presentada per ERC en la qual es acordar fer les actuacions adients
per tal de reforçar l’ús polivalent del Teatre de Cal Bolet, que es portin
a terme les accions adients per tal que l’edifici que ubica el col·legi de
Sant Josep s’ajusti a la normativa vigent, especialment en matèria de
supressió de barreres arquitectòniques i que els diners, sorgits de la
venda de l’hotel Pere III, es destinin a la construcció d’un auditori
polivalent.

Ramon Xena (ERC)‘va defensar que, encara que no n’hi hauria
prou, els diners procedents de la venda de l’hotel Pere III s’havien
d’invertir en la construcció d’un nou auditori. Quant al teatre Cal Bolet,
va dir que té un ús escàs, i que calia donar-li un ús polivalent que
augmenti el nivell d’utilització. Quant al col·legi Sant Josep, va afirmar
que hi ha una cessió d’ús, però s’han d’estudiar les perspectives de
futur i exigir que compleixi la legislació sobre supressió de barreres
arquitectòniques, en tant que centre d’ús públic i com han fet ja altres
escoles.

Raimon Gusi (CiU) va manifestar que a parer del seu grup el teatre
Cal Bolet s’hauria de vendre i destinar els diners obtinguts i els de
l’hotel a un nou auditori polivalent. Quant al col·legi de Sant Josep,
naturalment s’havia d’adaptar a la legislació sobre supressió de
barreres, però no s’hauria de plantejar la supressió de l’escola, perquè
totes les escoles són necessàries.

Jordi Cuyàs (PSC) va afirma que el teatre Cal Bolet s’ha de mantenir
perquè forma part del patrimoni i de la història de la vila i a més l’any
2000 havia tingut un bon nivell d’ús, amb més de 135 actes. Cal dotar
el teatre de més polivalència condicionant-lo si cal, i a més fer un
auditori polivalent de capacitat mitjana (unes 1.000 persones com a
màxim) on s’hi puguin fer actuacions diverses, comptant amb els diners
de la venda de l’hotel Pere III. Quant al col·legi Sant Josep, Cuyàs va
dir que cal que compleixi la norma sobre supressió de barreres.
Finalment, Jordi Cuyàs va demanar que constés en acta que s’han
aprovat unes mesures concretes a l’abast de l’Ajuntament, si bé per
esdeveniments més grans caldrien infraestructures culturals que
haurien de proporcionar la Generalitat i la iniciativa privada.

Patro Recober (PSC) es va mostrar satisfet pel consens, però va
negar que el teatre Cal Bolet tingui escassa utilització, perquè s’hi fan

moltes i diverses activitats. També va dir que caldria estudiar com ha
de ser el nou auditori i que moltes ciutats iguals de grans o més que
Vilafranca voldrien tenir un teatre com Cal Bolet.

Moció sobre els drets de
les parelles homosexuals

El ple municipal ordinari del mes de febrer va aprovar la moció
presentada pels grups del PSC, CiU i ERC en la qual es donava suport
a les reivindicacions de l’entitat JAHVA (Joves per l’Alliberament Ho-
mosexual a Vilafranca), que s’havia adreçat a l’alcaldia amb la finalitat
de demanar que el ple municipal es pronunciés expressament sobre
determinades qüestions legislatives que afecten les persones
homosexuals.

Així, es va acordar adreçar-se als Governs de l’Estat i de la
Generalitat, i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del
Parlament de Catalunya, per tal que promoguin les modificacions
legislatives pertinents per tal que es prevegi el dret a contreure
matrimoni entre si de les persones del mateix sexe, amb els mateixos
drets i obligacions que en el cas del matrimoni entre persones de sexe
diferent i que les parelles estables tinguin els mateixos drets i
obligacions, independentment de l’orientació sexual dels seus
membres, eliminant-se per tant les distincions que la llei fa i que no
tenen justificació des d’una perspectiva d’igualtat.

L’alcalde Joan Aguado va remarcar que es tractava donar suport
a una proposta de l’entitat local JAHVA i va anunciar que s’estudiaria
de quina manera es podia atendre legalment la petició de JAHVA, en
el sentit que les parelles de fet puguin celebrar alguna mena d’acte
públic o de cerimònia a l’Ajuntament.

Ramon Xena (ERC) va donar suport a la moció i va recordar que
alguns països com Holanda i Bèlgica ja reconeixen el dret dels
homosexuals a contreure matrimoni entre si i calia garantir la igualtat,
com estableix la Constitució.

Raimon Gusi (CiU) també va recolzar la moció, recordant que el
Parlament de Catalunya va aprovar una legislació avançada sobre
parelles de fet, malgrat les dificultats i limitacions derivades del marc
legal estatal.

Moció contra la guerra a l’Iraq

Abans de l’esclat de la guerra contra l’Iraq l’Ajuntament de Vilafranca
ja va aprovar per unanimitat una moció en què, davant el més que
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PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 11 de febrer de 2003

Es va donar compte al ple del nomenament de Joan Cuyàs Soler,
David Jiménez Carrasco, Josep Sala Mañé, Pilar Tarrada Gol i Roser
Vives Tort com Administradors de la Festa Major 2003.

Per unanimitat de tots els regidors presents el ple va revocar l’acord
del 20 de gener de 1973, sobre la concessió de la medalla d’Or de la
Vila al dictador Francisco Franco Bahamonde.  Aquesta moció va ser
inicialment presentada per ERC i s’hi van sumar els grups del PSC i de
CiU.

El grup d’ERC va presentar una moció, en la qual inicialment
plantejava dedicar un carrer o plaça de la Vila a Salvador Puig Antich,
jove llibertari, que va participar en les activitats del MIL (Movimiento
Ibérico de Liberación) i que va ser executat al garrot vil l’any 1973. Per
part del PSC s’entenia que imposar-li el nom d’un carrer significaria
personalitzar en excés, quan hi ha moltes altres víctimes del règim i va
proposar que el que se situés en un lloc significatiu una plaça o escul-
tura contra la pena de mort. Malgrat que els grups d’ERC i de CiU
defensaven que Puig Antich tenia arrels vilafranquines i que totes les
propostes resulten compatibles, finalment es va arribar a un text de
consens, pel qual es demanava la revisió del procés judicial i s’afirmava
que en un proper ple es plantejaria una moció sobre la millor manera
de simbolitzar el parer municipal al respecte.

Amb la unanimitat de tots els presents es va aprovar una moció en
què es censuraven les declaracions del president del Tribunal Cons-
titucional Manuel Jiménez de Parga, negant els drets i l’existència
de les comunitats històriques com Catalunya.

Per unanimitat també es va aprovar una moció d’urgència en què
es mostrava la solidaritat amb l’Ajuntament de Banyoles i amb
l’exregidor d’Urbanisme i Medi Ambient Josep Alsina davant la
sentència que condemna en el mateix grau els responsables materials
de l’enfonsament de L’Oca i l’autoritat política del municipi de
Banyoles.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia el grup de CiU va preguntar per
la participació de Vilafranca en el Fòrum de les Cultures 2004. Per part
de l’equip de govern es va contestar que es mantenien relacions amb
l’organització, però que no era segur que sigui possible fer algun acte
a Vilafranca.

probable conflicte bèl·lic, es pronunciava contra una guerra contra
l’Iraq i de demanava al govern espanyol que defensés a tots els fòrums
internacionals i especialment al Consell de Seguretat de les Nacions
Unides, i en el si de la UE, una solució diplomàtica i pacífica per al
conflicte de l’Iraq, que exigís l’aixecament de les sancions a l’Iraq, per
evitar que la població continuï patint la situació de misèria que suposa
el bloqueig. Alhora s’exigia al govern de l’Iraq el compliment de la
Resolució 1.441 del Consell de Seguretat de les NNUU i el compromís
d’atorgar drets democràtics al seu poble i de respecte pels drets del
poble kurd.

Moció per reclamar millores en les
pensions de viduïtat

Davant la campanya que estan impulsant diferents organitzacions
i col·lectius de persones de l’estat espanyol per tal de promoure una
iniciativa legislativa popular, adreçada a què per Llei de les Corts
Generals es millorin les condicions de les pensions de viduïtat, i que
aquestes siguin compatibles amb les pensions de l’antic sistema SOVI,
l’Ajuntament va expressar el suport total del ple a la campanya, per
permetre l’aprovació d’un text legal que millori les condicions de les
pensions de viduïtat.

Jordi Cuyàs (PSC) va afirmar que no és acceptable que aquestes
pensions ja minses siguin incompatibles amb les del sistema SOVI i
que a Vilafranca la iniciativa l’encapçala l’entitat el Pilar de Vuit, a la
qual l’Ajuntament ja havia donat suport a la iniciativa, i si calia n’hi
continuaria donant.

Ramon Xena (ERC) va recordar que malauradament les dones
que queden vídues no tenen els mateixos drets que els homes.

Raimon Gusi (CiU) es va mostrar favorable a la moció perquè les
persones vídues havien de tenir una pensió digna i va afirmar que CiU
retirava la seva moció sobre l’assumpte que era també a l’ordre del
dia.

Altres acords

Es van aprovar per unanimitat el plec de clàusules
administratives generals aplicables als contractes d’obres i
instal·lacions de la corporació i el plec de clàusules administratives
generals aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis
i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats
de la corporació.

Es va aprovar per unanimitat les Ordenances Fiscals per al 2003
amb el nou redactat de l’Ordenança que regula la taxa de l’1,5% de la
facturació que abonen les empreses de subministraments. Quant a
l’IAE, d’acord amb la llei els dos coeficients fins ara vigents s’unifiquen
en un de sol, tot mantenint-se la fiscalitat municipal per aquest impost.

Es va designar el regidor Jordi Cuyàs com a representant de
l’Ajuntament de Vilafranca a l’Assemblea General de Caixa
Penedès, i donar-se per assabentat del compromís moral que
assumeix Jordi Cuyàs, en el sentit que renunciarà voluntàriament al
seu càrrec de Conseller General en qualsevol moment que el ple mu-
nicipal li ho demani.

Es va acordar sol·licitar l’atorgament d’una autorització adminis-
trativa general que declari el dret de l’Ajuntament a seguir prestant
l’activitat televisiva. A partir del nou Decret de la Generalitat cal demanar
autorització per tal que la TV municipal pugui continuar funcionant i
emetent. Es tracta d’una fórmula transitòria fins al ple reconeixement
de les televisions locals, lligat a l’aprovació per l’Estat del pla tècnic
corresponent.
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L’Ajuntament de Vilafranca està ja planificant les
actuacions que s’hauran de fer en els propers anys en
matèria d’equipaments culturals. A ningú se li escapa
que el projecte de més envergadura que té ara entre
mans l’Ajuntament i que afecta al conjunt de la Vila és
el de soterrament i cobriment de les vies, que suposarà
eliminar la separació que ha existit de sempre en el
nucli urbà i serà un canvi que portarà un salt qualitatiu
impressionant com a Vila per disposar de nous espais
lliures i per equipaments per millorar la qualitat de vida.
Però per més important que sigui aquest projecte
Vilafranca ha de continuar treballant per millorar també
altres aspectes i un és el dels equipaments culturals.
En la darrera legislatura s’han estat posant les bases
perquè en els propers anys Vilafranca pugui tirar
endavant actuacions importants en matèria
d’equipaments culturals, entenent la cultura com un
element ampli, representatiu de la manera de ser i de
fer del conjunt de la societat vilafranquina.

Així, cal fer referència a tres grans projectes:

Ampliació del Museu

Durant els propers anys s’haurà de tirar endavant
d’una manera definitiva l’adequació, transformació i
ampliació del Museu. Al Museu del Vi, però també a
tots els altres i a les col·leccions que conté, els cal una
actualització i una presentació més moderna i
pedagògica. Vilafranca té els elements per disposar d’un
gran museu. S’ha de tirar endavant donant suport al
projecte que s’està endegant des del mateix Museu.
L’Ajuntament ja ha previst en el nou Pla General
(POUM)aprovat l’ampliació cap als edificis del carrer
Hermenegild Clascar i ha signat acords amb els seus
propietaris per assegurar-ne la viabilitat.

Potenciar la polivalència de Cal Bolet

Caldrà en el futur aprofitar al màxim les
infrastructures existents com el teatre municipal Cal
Bolet. Aquest equipament fa una funció important i té
un elevat ús, si bé s’haurà d’adaptar perquè continuï
sent un equipament més polivalent per acollir activitats
teatrals de petit format i moltes altres diverses. Per altres
usos teatrals caldrà aprofitar al màxim les instal·lacions
existents, com per exemple el Saló de la Societat la
Principal el Casal, amb la qual l’Ajuntament ja ha arribat
a un acord enguany per portar a Vilafranca tres
muntatges teatrals de gran format. Aquesta
col·laboració s’ha d’ampliar en el futur.

Construir un nou local per a concerts i balls

Així mateix, en un futur proper caldrà trobar una
sortida als grans concerts o balls que necessiten uns
espais i unes condicions diferents per als quals s’haurà
de construir un nou equipament.

Auditori amb sala de congressos

Un projecte però de gran envergadura serà sens
dubte la construcció d’un auditori musical, compatible
amb altra mena d’usos com congressos, grans
conferències, etc., que el nou Pla General (POUM)
preveu dins de l’àmbit del Vinòpolis a la zona de
creixement del Molí d’en Rovira. És l’equipament que
Vilafranca necessita i que s’haurà d’aprofitar al màxim.

L’Ajuntament planifica les actuacions a fer en un futur
proper en matèria d’infrastructures culturals
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Sobre... Els grups municipals diuen
Ampliació de la biblioteca Torras i Bages

A banda de les obres que s’estan ultimant
actualment i que amplien la biblioteca a la planta baixa
amb l’espai que abans ocupava l’Arxiu Històric, caldrà
abordar en els propers anys una nova ampliació en els
terrenys adjacents, per disposar de més espai per als
serveis propis del centre. El nous Pla General (POUM)
ja preveu aquesta ampliació.

Rehabilitació dels Claustres de la Trinitat

La Diputació de Barcelona està elaborant el projecte
de rehabilitació dels claustres de la Trinitat que permetrà
recuperar aquest espai com un equipament vinculat a
l’edifici municipal dels Trinitaris. Es convertirà en un
altre espai polivalent i cèntric apropiat per fer-hi
activitats artístiques i creatives.

Amb els recursos aconseguits per la venda de l’hotel
Pere III i comptant amb el suport de la Diputació de
Barcelona i de la Generalitat, Vilafranca podrà abordar
en els propers anys aquests i altres projectes que tenen
a veure amb la millora de la dotació en infrastructures
culturals.

PSC: “Vilafranca ha estat des de sempre una vila, culturalment
activa. A l’època més recent de la democràcia, Vilafranca va ser pio-
nera pel que fa a l’adquisició i posada en marxa d’equipaments
culturals, que han situat Vilafranca en la primera línia de ciutats
culturalment ben equipades. Ara bé, molts d’aquests equipaments
posats en marxa als anys vuitanta, s’han quedat petits i necessiten
una actualització i, per tant, és hora de posar fil a l’agulla per tornar a
posar Vilafranca en el lloc que li correspon. Per altra banda, l’exigència
dels ciutadans, pel que fa als equipaments culturals, ha crescut arreu
i a casa nostra no podia ser d’un altra manera. Durant aquesta legis-
latura s’han posat les bases per abordar amb èxit la renovació del
parc d’equipaments culturals. Per una banda, tant la diagnosi de la
vida cultural a Vilafranca com les pròpies propostes del Pla d’Acció
Cultural, han estat eines fonamentals a l’hora de fer una planificació
seriosa. Per altra, aquesta planificació s’ha materialitzat en el Pla
Urbanístic, recentment aprovat, on es preveu el sòl necessari per
tirar endavant tot un seguit de projectes. Els propers quatre anys
poden ser decisius en el camp dels equipaments culturals i estem
convençuts que així serà, però més enllà dels immobles i de la pedra,
caldrà continuar treballant des del consens i per això serà essencial,
com fins ara, la participació de les dones i dels homes de Vilafranca”.

CiU: “El grup municipal de CiU reclamem al govern municipal
que tingui criteris clars sobre els projectes d’equipaments culturals.
El 1999, la llista que ara governa prometia un gran auditori polivalent
a la zona esportiva, i ara ens parlen d’una entelèquia que anomenen
Vinòpolis, de la qual ni tan sols sabem si el sector vitivinícola hi dóna
suport, i on diuen que hi haurà un auditori, també polivalent. És aquest
l’auditori que el sector musical reclama?

Un altre dels equipaments que requereixen atenció i dedicació
immediata és el Museu de Vilafranca-Museu del Vi. Actualment,
algunes sales de l’exposició permanent estan tancades perquè el
nostre “Museu” té aluminosi. Si l’objectiu és que es converteixi en
un museu de referència a escala nacional, no només cal avançar en
el projecte de finançament de les obres i establir quina aportació farà
l’Ajuntament de la vila, sinó també tenir clar com s’ajudarà i es
col·laborarà amb el Museu per aconseguir l’objectiu i mantenir-lo”.

ERC: "Si tenim en compte el gran potencial cultural dels
vilafranquins i vilafranquines (musical, escènic, arts plàstiques, etc.)
cal donar-los totes les facilitats per tal que aquest referent sigui el
més digne i profitós possible, pel bé de tota Vilafranca. Ara per ara
però això no és així. Ens manca ja la realitat d'un Auditori Municipal,
com a centre neuràlgic cultural de les arts escèniques i musicals,
amb sales annexes de treball i també com a centre de tasca cultural
plural. Ens cal una altra Biblioteca Pública per facilitar la lectura i
l'estudi al coneixement general de tothom. Necessitem, com no, un
Museu, amb la categoria que li pertoca i adaptat a les necessitats de
la societat actual i així poder donar a conèixer la nostra història local
tan important per a tots i les generacions properes.

Vilafranca ha de llençar-se d'una vegada per totes a ser
capdavantera culturalment, i creure-hi passa necessàriament en
disposar d'uns equipaments culturals a la mesura de les necessitats".

PPC: “El PP estima que l’objectiu prioritari en la pròxima legisla-
tura és la realització de les obres necessàries perquè el Museu de
Vilafranca recuperi aquesta qualificació oficial, amb la col.laboració
de les altres administracions, de forma que pugui convertir-se en
l’emblema de la ciutat del vi, i en l’element que dinamitzarà la cultu-
ra, el turisme i el comerç de Vilafranca del Penedès. També estimem
necessari un auditori”.

CUP: "La nostra vila pot ser envejada per diferents raons, i una
d'aquestes i molt important és  la gran quantitat d'associacions i
entitats que amb diferents objectius treballen per la cultura. Aquesta
seria la cara de la moneda referent a la cultura a Vilafranca, la creu,
sens dubte, seria les dificultats en que aquest teixit associatiu es troba
a l'hora de desenvolupar-se i evolucionar tan quantitativa com
qualitativament. Així doncs, la tasca a realitzar és més que costosa
per l'elevat nombre d'equipaments que necessita la vila en tots els
àmbits de la cultura, ja sigui per reubicació, ampliació,
condicionament, dotació de recursos, creació, etc.

Ja és hora que des de l'Ajuntament hi hagi una aposta clara cap a
aquest tema, i nosaltres ens hi abocarem".
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ERC
Política ben entesa

PSC
Una nova etapa

de progrés

CIU
Carta oberta de

Pere Regull i Riba

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN

Vilafranquins,
D’entrada, m’agradaria expressar el

meu agraïment a totes les persones
que ens varen fer confiança per repre-
sentar-les a l’Ajuntament de la Vila.

Ara, un cop passades les eleccions
municipals, plenes de bones intencions
i de promeses, ha arribat l’hora de
treballar. En aquest sentit, m’agradaria
que tothom entengués que, des d’ara,
la nostra missió serà la de vetllar
perquè l’acció dels governants no
s’aparti dels interessos de Vilafranca, i
ho farem controlant, fiscalitzant i
vigilant l’Equip de Govern, fent-li les
propostes que creguem que són bones
per a la Vila i, fins i tot, ajudant-lo en
els temes en què creguem que l’interès
de Vilafranca es troba ben defensat.

Per aquests motius m’agradaria que
entenguéssiu, tant els que ens vàreu
votar com els que no, que, des de la
nostra posició de segona força a
l’Ajuntament, volem portar la vostra
veu, les vostres idees, reivindicacions
i iniciatives al si de l’Ajuntament per
contribuir-hi amb elements positius en
benefici de la Vila. Fos quin fos el vostre
vot, nosaltres ens posem a disposició
de tothom. I això ho diem, convençuts
que la nostra funció ha de ser
precisament la de representar les
aspiracions de la ciutadania, sense
diferències i sempre en consonància
amb els interessos de Vilafranca.

Així doncs us emplacem a que us
poseu en contacte amb nosaltres en
relació a qualsevol tema que cregueu
que és d’interès públic, ja sigui per a
fer propostes, per plantejar problemes,
queixes o suggerir solucions. Les
vostres aportacions compten molt per
a nosaltres i per això, a partir del mes
de setembre, us atendrem perso-

nalment al local situat a la rambla de
Nostra Senyora, núm. 39, primer pis,
cada dilluns, entre les 7 i les 9 del

vespre, així com a través del número
de telèfon 93 890 31 82 i a través del
correu electrònic ciu@ajvilafranca.es.

Volem ser la vostra veu a l’Ajun-
tament i estic segur que no us
defraudarem!

Cordialment,

Comença una nova etapa als
ajuntaments. Hi ha nous projectes,
noves idees, noves persones i la feina
de sempre: treballar per la millora de
Vilafranca i la qualitat de vida de les
persones que hi viuen.

El grup d’Esquerra Republicana
encetem aquest període carregats
d’il·lusió, tal i com dèiem en els nostres
cartells. Des de la nostra posició
d’esquerra creiem que podem aportar,
amb llibertat, un munt de projectes que
ajudaran a millorar Vilafranca i que
ajudaran a millorar el nostre país.

Volem treballar a favor de la gent i
fer-la participar en la tasca de tirar
endavant.

Pensem que qualsevol feina feta
amb persones i per a les persones ha
d’anar acompanyada d’humilitat i
empatia.

Humilitat en reconèixer els propis
èxits i encerts, humilitat per reconèixer
i aplaudir els èxits i encerts dels altres
i humilitat per reconèixer els propis
errors.

I empatia per actuar amb responsa-
bilitat, per posar-nos en la pell de les
persones, per saber veure quines són
les necessitats reals, les prioritats; sa-
ber veure totes aquelles coses que
milloraran la vida dels altres. Tractar
els temes amb tarannà constructiu, en
positiu, a favor de, sense menystenir
res, sense pressuposar mala intenció
o interessos foscos en les aportacions
que uns o altres puguem fer, sense
perdre la cordialitat, perquè està clar
que hem de fer les coses pensant amb
el cap, però la cordialitat (que ve del
cor) ens fa més persones.

Treballem en aquest camí que ens
marquem, i el camí no és recte, fa
tantes giragonses com la vida de
cadascú.

El passat 25 de maig, a les darrers
eleccions municipals, Vilafranca ens va
tornar a donar la confiança de ser la
força política més votada. Aquesta
confiança es tradueix avui en la
responsabilitat de governar l’Ajun-
tament de Vilafranca. Ara, des de la
il·lusió de tots i totes qui han confiat
en aquest renovat equip, acceptem
amb entusiasme la responsabilitat de
col·laborar a fer de Vilafranca una vila
a on la convivència, el diàleg i l’acord
continuïn sent valors ben presents en-
tre tots nosaltres.

Comencem aquesta legislatura amb
més ganes que mai per iniciar, des de
l’Ajuntament, una nova etapa de
progrés per Vilafranca. Des de
l’experiència de la feina ben feta i
coneixedors dels reptes que assumeix
la nostra vila, el grup municipal del PSC
és molt conscient del moment històric
que ens toca viure. El cobriment de les
vies del tren, l’aplicació del nou Pla
General esdevindran aspectes
destacats però no els únics d’aquest
mandat que ara s’inicia.

La nostra proposta aterra en la
Vilafranca del dia a dia i vol aprofundir
en els nous reptes que van sorgint. Des
de l’Ajuntament proposem una
Vilafranca que no renunciï al seu
dinamisme integrador, a la seva
empenta transformadora i a la seva
capacitat innovadora sense, per això,
oblidar les arrels que ens identifiquen.
Volem una Vilafranca amb el més alt
grau de cohesió social. Volem una
Vilafranca que sàpiga distingir en el seu
creixement allò que és necessari d’allò
que és excessiu o evitable. Volem un
Ajuntament fort i amb capacitat de
donar el protagonisme necessari a
Vilafranca i situar-la en un paper
destacat dins del nostre entorn territo-
rial. Volem una Vilafranca que creixi
amb qualitat i serveis i que destaqui
per la seva capitalitat.

Aquest serà el nostre interès i estem
convençuts d’aconseguir-ho amb la
participació de tot Vilafranca.

GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA

GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA
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Emissió cada dia:
a les 14,00h 15,00h 17,00h 19,00h

21,00h 23,00h i 24,00h.
Repetició a l’endemà, 08,00h i 09,00h.

Consulteu tota la programació a:
www.rtvvilafranca.com

Ara
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La CUP ens trobem treballant de
valent amb el Reglament Orgànic Mu-
nicipal, al qual vam presentar 12
al·legacions per tal d’introduir
elements importants de democràcia
participativa en el reglament.

A dia d’avui, ja ens hem reunit amb
totes les forces polítiques de Vilafranca
(menys el Partit Popular, tampoc ho
farem!) per mirar de traslladar el nostre
debat en els seus espais. Fins ara
sembla que hi ha una voluntat de
diàleg, cosa que valorem positivament.

Des de la candidatura creiem que
introduir elements com els
referèndums, donar veu a la ciutadania
en els plens, la creació de jurats
ciutadans, entre altres, són elements
pedagògics importants i que sens
dubte es tracta d’un primer pas cap a
construir una Vilafranca que camina de
forma col·lectiva i on els vilatans i
vilatanes són elements actius en la po-
lítica municipal i no simples votants un
cop cada quatre anys.

Els i les militants de l’esquerra
independentista creiem que, per tal
d’aconseguir un país nacionalment
lliure i socialment just, cal tenir un
poble organitzat des de la base. Barri
a barri, vila a vila, comarca a comarca,
cal potenciar l’organització popular i la
presa de decisions de forma col·lectiva.
Cal potenciar entitats, AAVV, orga-
nismes populars, i crear espai de
participació i decisió. Les al·legacions
al ROM no són pas un objectiu final,
sinó un mitjà per tal d’avançar cap a
una democràcia socialista en un país
lliure i solidari.

L’organització popular ha estat
històricament la millor arma d’aquest
poble i en el segle XXI cal que ho torni
ser per tal de plantar cara a la constant
retallada de llibertats, a la retallada de
drets dels treballadors/es, a les
privatitzacions, a l’especulació del sòl,
al nou imperialisme, en definitiva al
capitalisme pur i dur. Aturar tot això
sembla utòpic, però per això treballem,
perquè algun dia més proper o més
llunyà, deixi de ser-ho.

http://www.cupvila.org

GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR

GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

El Grup Municipal del Partit Popu-
lar ha presentat una moció demanant
al Ple de l’Ajuntament que es pronunciï
a favor de desplegar la Policia Local de
Vilafranca com a policia de proximitat
o Guàrdia de Barri, i que un Consell de
Participació Ciutadana controli aquest
desplegament.

Des del PP creiem que Vilafranca del
Penedès necessita una Policia Local
que sigui propera als ciutadans, que
eviti actes de vandalisme i conductes
contraries al civisme, que faci complir
les ordenances, que controli els serveis
municipals a la via pública (els con-
cessionaris de neteja dels carrers i de
parcs i jardins, l’estat dels senyals de
trànsit, semàfors, senyalització, etc.) i
es preocupi per la seguretat ciutadana.
Per aconseguir aquests objectius,
estimem necessari que la Policia Local
es desplegui com policia de proximitat
o Guàrdia de Barri.

En les últimes eleccions municipals
celebrades el passat dia 25 de maig un
dels eixos principals  del programa
electoral de la candidatura del Partit
Popular era el de disposar del Guàrdia
de Barri, recollint el sentiment d’una
gran majoria de ciutadans de
Vilafranca del Penedès, expressada en
les Associacions de Veïns i de
Comerciants.  Precisament, en  com-
pliment del  programa electoral, i poc
desprès de constituir-se el nou
consistori, hem presentat una moció
per fer possible la policia de proximitat
o  Guàrdia de Barri.

Per aconseguir que el desplegament
sigui l’adequat i disposi dels mitjans
necessaris, en la mateixa moció hem
demanat la constitució d’un Consell  de
Participació Ciutadana, que estaria
format per un representant de cada
grup municipal, un representant de
cada una de les Associacions de Veïns
i de Comerciants  de la Vila. En aquest
consell  s’analitzaria si l’increment
necessari de la plantilla de la Policia
Local per actuar com a policia de
proximitat, és de sis policies com
proposa el PSC,  de 12 ó 13 com
pensem el PP o ERC, o de 24 com
manté CIU.
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SERVEIS SOCIALS

El mes de març van començar els moviments de terres per a
la construcció de la nova Residència Sociosanitària per a la
gent gran al sector de nova urbanització Molí d’en Rovira Sud.
El solar on se situarà aquest equipament està tocant a la carre-
tera de Vilanova i al costat de la rotonda d’accés al barri de la
Girada. La construcció del nou centre, que té un pressupost
d’uns 9 milions d’euros (més de 1.500 milions de pessetes, està
impulsada pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca, integrat per
l’Ajuntament de la Vila i el Consorci Hospitalari de Catalunya, i
la durada les obres es preveu que sigui d’un any i mig
aproximadament, de manera que s’espera que la residència
pugui ser operativa a finals de l’any vinent.

La residència del Molí d’en Rovira aglutinarà les places que
actualment ofereixen la Clínica del Carme i la residència Sant
Francesc, actualment 205 en total, i n’ampliarà el nombre un
25% fins arribar a les 250. Posarà a disposició també 30 places
més d’hospital de dia, destinades a aquelles persones grans
que, tot i dormir a casa seva, s’han de sotmetre a tractaments
de rehabilitació.

L’edifici de la nova Residència Sociosanitària per a la gent
gran de Vilafranca tindrà una forma allargada i estarà enfocat
cap a la banda de mar. Constarà de soterrani, planta baixa i

Comencen les obres de la nova Residència Sociosanitària
per a la gent gran al Molí d’en Rovira

quatre plantes. A la planta baixa s’ubicarà l’Hospital de Dia i els
serveis comuns. A les plantes superiors s’hi situaran les diferents
habitacions. Tant la planta soterrani com la quarta planta tindran
una superfície de 1.200 m2 mentre que les altres tindran una
superfície de 1.700 m2. Les plantes d’habitacions estaran
dividides en dues zones amb els mateixos serveis, de manera
que l’edifici disposarà de set unitats complerts, provistes de
menjador i zona d’estar. Una d’aquestes unitats dedicarà places
a psicogeriatria, és a dir, per a malalts que pateixen afeccions
com l’Alzheimer.

Més serveis per a la gent gran

L’alcalde de Vilafranca Joan Aguado s’ha mostrat molt satisfet
per l’inici de les obres de la nova residència perquè significa
que en un breu termini de temps Vilafranca tindrà un nou
equipament per a persones grans que necessiten atenció
mèdica. Per Aguado,  durant els propers anys caldrà vetllar la
construcció i la posta en marxa del nou centre així com de les
33 noves places de residència assistida que recentment s’han
pogut concertar amb la Generalitat a la Residència Sant Francesc
de Vilafranca, una aspiració municipal llargament reivindicada.

L’alcalde ha destacat que la posta en marxa de residències i
centres per la gent gran no és l’única acció que s’ha de fer des
de l’administració local per aquest col·lectiu sinó que cal posar-
li a l’abast els serveis adients en funció de la seva situació per-
sonal i els seus desitjos. En aquest sentit i d’acord amb la voluntat
de la gran majoria de les persones grans, que  volen continuar
vivint a casa seva, Aguado ha fet esment de l’ampliació de cara
al futur del servei d’ajut a la llar que actualment ofereix
l’Ajuntament, de l’increment del xec-servei, de la teleassistència
domiciliària per persones que viuen soles, de l’ampliació de
bonificacions per a la targeta blanca, que suposa reduccions
de preus en serveis municipals, i del projecte que està a punt
de començar per rehabilitar l’antiga escola Cal Mencia com a
residència amb apartaments per persones grans soles o parelles,
amb serveis comuns.

Moment de la col.locació de la primera pedra el 15 d’abril passat.
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ALCALDIA - SEGURETAT CIUTADANA

Dintre de les gestions que porta a terme l’Ajuntament per tal
de millorar la situació de Vilafranca, tant pel que fa a matèria
judicial com pel que fa a seguretat ciutadana, l’alcalde de
Vilafranca Joan Aguado s’ha entrevistat amb la Consellera de
Justícia i Interior de la Generalitat, Núria de Gispert, per tal
d’exposar-li la situació dels jutjats vilafranquins i per demanar-
li l’adopció de mesures a curt i mitjà termini que serveixin per
millorar aquesta situació. En concret l’alcalde va plantejar a la
consellera la necessitat que els jutjats de Vilafranca disposin
d’un fiscal titular per tal de poder actuar amb la màxima eficàcia
i celeritat, sobretot de cara a la imminent implantació dels
anomenats judicis ràpids. En l’actualitat, els jutjats vilafranquins
depenen dels fiscals adscrits als jutjats de Vilanova i això difi-
culta l’actuació dels jutges en determinats procediments. La
consellera De Gispert es va mostrar receptiva i es va
comprometre a posar els mitjans necessaris, encara que fossin
provisionals, per tal de corregir aquesta mancança. La consellera
també es va comprometre a fer les gestions pertinents davant
del Ministeri de Justícia per tal que en la propera promoció de
fiscals es doti els jutjats de Vilafranca d’un fiscal titular.

D’altra banda, l’alcalde Joan Aguado va exposar a la
consellera la conveniència d’iniciar la tramitació davant el
Ministeri de Justícia a fi que el nou edifici judicial de la Vila que
es construirà al barri de la Girada, que ja s’ha previst amb les
dimensions necessàries per encabir un quart jutjat (un més que
actualment), pugui entrar en funcionament  amb els quatre
jutjats que necessita el partit judicial de Vilafranca. A banda
d’anunciar que la propera tardor podrien començar les obres
del nou edifici judicial, la consellera es va comprometre a fer el
possible per fer-ho viable.

Més dotació policial

Per altra banda, l’Ajuntament també ha reclamat, junt amb
una cinquantena de municipis catalans de dimensions mitjana
i gran on no és previst que es despleguin els Mossos d’Esquadra
fins al 2007, mesures de caràcter urgent per aquest període
transitori que serveixin per poder oferir el nivell de qualitat en
el servei que exigeix la ciutadania i per evitar que la sensació
d’inseguretat augmenti degut a la progressiva reducció de les
dotacions dels altres cossos de seguretat depenents de l’Estat.
D’aquesta trobada de municipis en va sortir la creació d’una
comissió que treballa per reclamar al Ministeri de l’Interior que,
entre d’altres aspectes, que es cobreixi el nombre d’efectius de
la Guàrdia Civil o de la Policia Nacional que corresponguin a
cada municipi i comarca, que s’estableixin mecanismes
d’informació permanent als alcaldes sobre la situació de les
forces de seguretat desplegades al seu municipi, i que es doti
als ajuntaments de les competències reals de coordinació en
matèria de seguretat ciutadana. Des de l’Ajuntament des de fa
molt de temps s’ha exigit a la Delegació del Govern de l’Estat
que es completin i s’augmentin el nombre de places que
correspondrien a una ciutat com la nostra. Cal recordar que la
legislació vigent assigna la competència sobre la responsabilitat

L’Ajuntament demana més mitjans per als jutjats i que
s’incrementi la dotació dels cossos de seguretat mentre

no es despleguen els Mossos d’Esquadra
de la seguretat ciutadana a les forces de seguretat, en el cas de
Vilafranca a la Guardia Civil.

1,5 policies locals per
1.000 habitants

Des de l’Ajuntament, i malgrat que no són competències
municipals, ja s’estan posant molts recursos per intentar pal·liar
aquesta situació i per garantir la seguretat i la convivència. En
aquest sentit cal remarcar que la plantilla de la Policia Local
s’ha anat ampliant a mesura de les necessitats i de les
possibilitats pressupostàries. L’any 1993 hi havia 38 efectius
previstos en la plantilla, l’any 1999 n’eren 43 i enguany en són
50. És a dir que la plantilla actual està al nivell del que es consi-
dera la banda alta en altres poblacions de Catalunya: 1,5 efectius
de la Policia Local per 1.000 habitants.

Tot i que la seguretat ciutadana és una competència de les
forces i cossos de seguretat de l’Estat que depenen de la
Delegació del Govern, cal dir que l’índex de delinqüència durant
l’any 2002 ha estat inferior a l’any anterior. Així ho indiquen un
informe de l’esmentada Delegació del Govern a Catalunya, en
el que s’expressa un descens del 22,40% de delictes i faltes de
l’any 2002 en relació a l’anterior, i la  pròpia Guardia Civil.

Durant els darrers anys i per l’actual 2003 s’han fet millores
pel que fa a dotació de vehicles de la Policia local amb tres
cotxe-patrulla nou, dues motocicletes de 250 c/c., dues
motocicletes de 650 c/c, una furgoneta mixta policia local/
protecció civil. Tots aquest vehicles dotats de material nou i
homologat amb el de la resta de policies local i autonòmica.

Cal recordar que fa poc es van renovar les dependències de
la Policia Local que han suposat una millora en el servei intern
i, sobretot, en l’atenció ciutadana. Així s’han fet vestuaris nous,
armaris robers, sala de descans, sala de formació, atenció al
públic personalitzada mitjançant la digitalització de les línies
telefòniques i números separats per a policia, atenció al ciutadà
i protecció civil, reforma del dipòsit de detinguts, informatització
en xarxa per fibra òptica connectada amb l’Ajuntament amb
accés a bases de dades de vehicles, persones i gossos perillosos,
sistema de vigilància per càmeres i detector de metalls.



22

FOMENT DE L’OCUPACIÓ - ESPORTS

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

El Camp de Futbol tindrà gespa artificial
per començar la temporada vinent

El Camp de Futbol tindrà gespa artificial per començar la tem-
porada vinent

Aquest estiu s’instal·larà gespa artificial al Camp Municipal
d’Esports de la Zona Esportiva, també anomenat camp de futbol
núm. 1. Aquesta inversió es podrà fer gràcies a l’aportació de
360.000 euros que farà la Diputació de Barcelona que cobreix bona
part del cost del projecte. L’Ajuntament de Vilafranca aprofitarà
aquesta obra per fer un seguit de millores complementàries en
aquesta instal·lació com pot ser en el tema de la il·luminació. Els
Serveis Tècnics Municipals estan elaborant el projecte i s’espera
que la instal·lació de gespa artificial es pugui dur a terme durant el
proper estiu per tal que estigui a punt per ser utilitzada a
començaments de la temporada vinent.

La instal·lació de gespa artificial al camp de futbol era un projecte
que des de l’Ajuntament sempre s’havia considerat una necessitat
per tal de millorar les condicions d’aquest equipament esportiu.
No obstant això, fins ara no s’han pogut concretar els recursos
necessaris per tirar-lo endavant. També ha tingut un pes important
en la decisió de tirar endavant el projecte en aquest moment per
part de l’Ajuntament i per la Diputació de Barcelona el fet que l’any
vinent el FC Vilafranca celebra el seu centenari i que, amb aquest
motiu havia demanat precisament aquesta actuació i que, a més,
també l’Atlètic Vilafranca celebra el 50è aniversari.

La gespa artificial que s’instal·larà a Vilafranca serà d’última
generació i adaptada totalment a les necessitats dels esportistes,
permet un estalvi d’aigua considerable respecte a la gespa natu-
ral, facilita un nivell d’utilització molt superior a qualsevol altre tipus
de superfície, no l’afecten ni les condicions climatològiques ni els
raigs solars, la velocitat i el bot de la pilota són pràcticament iguals
que en gespa natural així com visualment i permet un fàcil
manteniment. La seva durabilitat pot arribar als 15 anys, passat els

quals tan sols caldrà renovar la capa de gespa artificial, sense cap
més inversió.

L’Alcalde de Vilafranca Joan Aguado, que va gestionar
personalment davant de la Diputació de Barcelona l’obtenció de la
subvenció necessària, ha agraït la receptivitat i la sensibilitat tant
del diputat delegat d’Esports, Albert Batlle, com del mateix president
de la Diputació Manuel Royes, per fer realitat aquest projecte que
millorarà en gran mesura la pràctica del futbol a Vilafranca i
permetrà donar servei a totes les categories del futbol,
promocionant d’aquesta manera l’esport base.

Amb el Camp de Futbol remodelat i amb gespa artificial i la
nova pista d’atletisme que previsiblement començarà a construir-
se aquest any, Vilafranca, que per les seves dimensions com a
ciutat ja disposa d’una Zona Esportiva d’alt nivell, farà un nou salt
qualitatiu considerable pel que fa a instal·lacions i possibilitats d’ús
de les mateixes.

Des del passat 30 de juny està en funcionament una nova escola
taller concedida a l’Ajuntament de Vilafranca pel Departament de
Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.
En aquesta nova acció formativa hi participaran 50 joves nois i
noies aturats menors de 25 anys, que rebran formació en els oficis
de paleta, fuster, pintor i lampista de cara a millorar el seu perfil
professional i facilitar la seva inserció laboral. Els joves aprendran
aquests oficis mentre porten a terme la rehabilitació i restauració
d’un edifici d’habitatges del nucli antic de Vilafranca situat al carrer
de Galceran núm. 5 i que és propietat de l’Institut Català del Sòl de
la Generalitat. Un cop restaurat l’edifici, els habitatges resultants
seran destinats a lloguer de famílies amb dificultats d’accés a
l’habitatge. D’altra banda, l’escola taller “Habitatge i Patrimoni”
també restaurarà la part interior del claustre de l’església de Sant
Francesc, que actualment alberga el museu lapidari.

La durada de l’escola taller és de dos anys i es preveu el seu
acabament el juny del 2005, durant els quals la Generalitat aportarà
624.863,33 euros i l’Ajuntament 224.410,27 euros, amb un cost to-
tal de 849.273,60 euros.

Nova escola taller “Habitatge i Patrimoni”

Informa’t i apunta-t’hi: SOIP

(Servei d’Orientació i Inserció Professional)
Plaça del Penedès, 4, baixos

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h.
Tel. 93 817 24 47-Fax  93 890 07 37

Casa del carrer Galceran que serà rehabilitada
per aquesta escola taller.
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El consum d’energia augmenta any rera any. Cada
cop hi ha més automòbils i més desplaçaments de
mercaderies, tenim més electrodomèstics a la llar
(rentadores, aires condicionats, rentaplats, etc.), les
indústries produeixen més productes... De fet, mai
s’havien explotat els recursos naturals a un ritme tan
elevat com ara.

La major part de l’energia consumida procedeix del
carbó, el gas natural o el petroli, recursos naturals que
es poden esgotar, i que, com estem veient darrerament,
poden crear molts conflictes. La seva combustió, a més,
causa problemes ambientals importants tant a escala
mundial (l’efecte hivernacle o la pluja àcida) com a esca-
la més local (contaminació de l’aire a les ciutats per òxids
de nitrogen, monòxid de carboni, partícules en
suspensió, ozó, etc.).

La solució, doncs, és estalviar energia i promoure
energies renovables. Per això, en aquesta Pàgina Verda,
us donem uns quants consells per a estalviar energia a
casa i a la feina i us informem d’algunes actuacions
novedoses que s’estan duent a terme en el nostre
municipi.

ACTUACIONS PER A L’ESTALVI
ENERGÈTIC

Estalvi energètic en l’enllumenat
La implantació durant els darrers anys de diverses

actuacions d’optimització energètica de l’enllumenat
públic del municipi ha comportat una important reducció
del consum d’energia elèctrica, així com un significatiu
estalvi econòmic. Cal tenir en compte que l’enllumenat
públic representa més del 50% del consum energètic
municipal.

El cosum d’energia a Vilafranca

Actualment, en pràcticament tot l’enllumenat públic
de Vilafranca, s’utilitzen làmpades de vapor de sodi, que
són les que presenten un consum inferior. En alguns
punts, on s’ha preferit la llum blanca, trobem làmpades
de vapor de mercuri, i algunes làmpades fluorescents
(làmpades també de baix consum).

Així mateix, s’han incorporat altres mecanismes per
a l’estalvi energètic, com poden ser la reducció de flux
en capçalera, el doble nivell d’il·luminació o l’encesa al-
ternativa. Donat que aquests mecanismes redueixen el
flux lumínic, s’activen a partir de les 24 h de la nit i es
mantenen fins al moment de l’apagada.

FOMENT DE LES ENERGIES
RENOVABLES

Energia solar als edificis municipals
L’Ajuntament de Vilafranca, des de l’Oficina

d’Habitatge, està incorporant energies renovables en els
edificis municipals que rehabilita. De moment, ja s’ha
instal·lat energia solar tèrmica en dos edificis destinats a
habitatges i energia solar fotovoltaica en l’edifici del
Patronat de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de
Vilafranca.
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El cosum d’energia a Vilafranca

Nou sortidor de biodièsel a Vilafranca
A Vilafranca, aquest mes d’abril, s’ha posat en marxa

el primer sortidor de biodièsel a l’estació de servei de
Petromiralles. El biodièsel subministrat en aquesta
estació està format, en un 70%, per dièsel convencional,
i en un 30%, per oli vegetal reciclat.

El biodièsel ofereix les mateixes prestacions que el
dièsel convencional, i el seu preu tampoc varia. El
transport és el consumidor més important de combusti-
bles derivats del petroli. Per aquest motiu, és
especialment important trobar fonts d’energia
alternatives com els combustibles d’origen vegetal.

Els eco-consells

El cost del consum de l’energia en una llar oscil·la
entre els 600 i els 1.200 Euros a l’any. El 60% del consum
és degut a la calefacció i a l’aigua calenta, mentre que el
40% restant és degut a la il·luminació i als aparells
domèstics. Aplicant mesures d’estalvi, es calcula que es
podria reduir entre el 25% i el 35% del consum. Per això,
us proposem algunes accions senzilles que us ajudaran
a estalviar energia a la vostra llar.

• Una llar ben aïllada redueix els costos de climatització
entre un 20% i un 40%. Procureu que les portes exteriors
i les finestres tanquin bé i si podeu, poseu doble vidre a
les finestres.

• A l’hivern, i mentre la llar es trobi ocupada, una tem-
peratura de 19-20ºC és suficient. Quan tothom dorm o
quan la llar està desocupada, abaixeu la calefacció fins
als 16-17ºC. Reduir la temperatura en un grau suposa
un estalvi d’energia d’un 8%. Així mateix, a l’estiu, una
temperatura de 24-25º és suficient: el consum augmenta
un 8% per cada grau que baixa la temperatura.

• Utilitzeu termòstats i rellotges programables per re-
gular la temperatura.

• No cubriu les superfícies dels radiadors, ni situeu al

davant obstacles que en dificultin la transmissió de ca-
lor.

• Aprofiteu la llum del sol: és millor per a la vista que
la llum artificial.  Obriu les persianes i els porticons durant
les hores de sol per aprofitar-ne la llum i la calor, i a la nit,
tanqueu-los perquè no es perdi calor. A l’estiu, els tendals,
les persianes i els voladissos redueixen l’entrada de ca-
lor.

• Eviteu tenir llums encesos inútilment. Apagueu-los
cada vegada que sortiu d’una habitació, sobretot si les
bombetes són d’incandescència.

• Instal·leu bombetes i làmpades de baix consum. Són
més cares que les d’incandescència, però gasten 5
vegades menys i duren 10 vegades més. Igualment, els
fluorescents consumeixen 5 vegades menys que les
bombetes d’incandescència i duren molt més temps.

• Els aparells electrodomèstics, segons una directriu
europea, disposen d’una etiqueta informativa que els
classifica amb una lletra segons la seva eficiència (des
de la A, els més eficients, fins a la H, els menys eficients).
Informeu-vos-en a l’hora de comprar-los.

• Utilitzeu la rentadora i el rentavaixelles només a ple-
na càrrega, ja que consumeixen quasi el mateix, i
procureu utilitzar les temperatures més baixes possibles
per rentar.

• A la cuina de gas, reguleu la flama, i eviteu que
sobresurti del recipient. A la cuina elèctrica, adapteu els
recipients a la dimensió de la placa de cocció i apagueu-
la cinc minuts abans que acabi la cocció.

I per saber-ne més...

www.icaen.es: Institut Català de l’Energia

www.idae.es: Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro Energético


