ACTA DE LA SESSIÓ
CONSTITUTIVA
DE L'AJUNTAMENT
DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, I D'ELECCIÓ D'ALCALDE. DIA 11 DE JUNY
DE 2011.

Vilafranca del Penedès, 11 de juny de 2011
Essent les 11 hores del dia esmentat, al saló de sessions de la Casa de la Vila
i prèvia convocatòria, es reuneixen els regidors i les regidores de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès que van ser objecte d'elecció popular en les
darreres eleccions municipals que van tenir lloc el proppassat dia 22 de maig
de 2011 i que han estat proclamats i proclamades oficialment per part de la
Junta Electoral de Zona, per tal de celebrar la sessió extraordinària
i
constitutiva de la nova corporació municipal i procedir a l'elecció de l'alcalde,
tal com estableixen els articles 195 i 196 de la Llei orgànica del règim
electoral general.
Assisteixen a la sessió la totalitat dels vint-i-un regidors i regidores electes,
assistits per mi, el secretari. Són les persones següents relacionades per ordre
alfabètic, expressant-se en cada cas les sigles de la candidatura per la qual
han estat elegides:
-

Montse Arroyo i Ferrando (PSC)
Montserrat Blasco i Pozzan (PP)
Llorenç Casanova i Fernàndez (CUP)
Raimon Gusi i Amigó (CiU)
Josep Maria Martí i Ràfols (CiU)
Joan Manel Montfort i Guasch (CiU)
Xavier Navarro i Domènech (CUP)
Josep Quelart i Bou (ERC)
Josep Ramon i Sogas (PP)
Pere Reguli i Riba (CiU)
Quima Ricart i Claver (PSC)
Maria Dolors Rius i Marrugat (CiU)
Francisco Romero i Gamarra (PSC)
Aureli Ruiz i Milà (CiU)
Jordi Solà i Sebastià (PSC)
Ramona Suriol i Saumell (CiU)
Joan Tarrida i Busquet (PSC)
Emília Torres i Miralles (CiU)
Maria Josep Tuyà i Manzanera (CiU)
Bernat Villarroya i García (ICV-EUiA)
Ramon Zaballa i Serra (PSC)

Es troba també present, i actua com a secretari, el de la corporació, Francesc
Giralt i Fernàndez, que inicialment explica les principals disposicions
normatives que regulen aquest acte.
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Quant a les eleccions municipals celebrades a Vilafranca el 22 de maig de
2011, es fa constar que segons l'acta de proclamació de la Junta Electoral, i
sobre un total de 26.315 electors, van votar 15.224 persones; els vots en
blanc van ser 528, els nuls 253 i els vots a candidatures 14.443.
Les diferents forces polítiques a Vilafranca van obtenir els resultats següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Convergència i Unió (CiU), 5.120 vots i 9 regidors.
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), 3.862 vots i 6 regidors.
Candidatura d'Unitat Popular (CUP), 1.614 vots i 2 regidors.
Partit Popular (PP), 1.263 vots i 2 regidors.
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA-E), 978 vots i 1 regidor.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM), 849 vots i 1 regidor.
Plataforma per Catalunya (PxC), 444 vots i O regidors.
Solidaritat Catalana per la Independència (SI), 313 vots i O regidors.

Obert ¡;acte, el secretari crida els càrrecs electes de major i de menor edat per
tal de constituir la mesa d'edat que ha de presidir aquesta sessió constitutiva.
La mesa resta formada per Ramona Suriol i Saumell com a regidora de més
edat i per Llorenç Casanova i Fernàndez com a regidor de menys edat,
actuant com a secretari de la mesa Francesc Giralt i Fernàndez. La mesa
comprova les credencials lliurades per la Junta Electoral de Zona i que han
estat aportades pels regidors i les regidores electes, constatant que s'han
presentat la totalitat de les credencials i que són correctes. També es constata
que totes les persones elegides han presentat les preceptives declaracions
sobre béns patrimonials, i sobre causes de possible incompatibilitat i
activitats, a què es refereix l'article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del
règim local. A la vista d'aquestes declaracions, es presumeix que cap dels
membres del consistori es troba afectat per causes legals d'incompatibilitat.
Tot seguit, i davant la mesa d'edat, els vint-i-un regidors i regidores electes
prenen possessió del seu càrrec. D'acord amb l'article 108.8 de la Llei del
règim electoral
general, per adquirir la plena condició de regidor o de
regidora s'ha de prometre o jurar acatament a la constitució.
La fórmula emprada per la mesa d'edat per als 21 membres de la corporació
ha estat:
"¿Prometeu o jureu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor/regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?"
Els regidors i les regidores, individualment, accepten el càrrec, i expressen el
seu acatament o respecte sota la fórmula "sí, ho prometo", tret de Josep
Ramon i Montserrat Blasco (ambdós del PP) que empren l'expressió "sí, ho
juro" o "sí, juro". Han fet constar que prometien per imperatiu legal Joan
Manel Montfort, Xavier Navarro, Pere Reguli, Ramona Suriol i Emília Torres.
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D'altra banda, s'han utilitzat les següents fórmules diferenciades d'expressar
l'acatament preceptiu de la Constitució:
- Raimon Gusi ha fet constar que prometia per imperatiu legal, per Vilafranca i
pel Penedès.
- Josep Quelart fa constar expressament la seva fidelitat al poble de Vilafranca
i de Catalunya, i afirma que, per tant, ho promet per imperatiu legal.
- Bernat Villarroya promet per imperatiu legal, i promet també respectar i fer
respectar la declaració universal dels drets humans.
- Llorenç Casanova promet, però afirma no fer-ho ni per la seva consciència ni
pel seu honor, sinó per imperatiu legal i per a servir al poble de Vilafranca.
Finalitzat aquest tràmit i requisit de promesa o jurament, i després d'haver
pres possessió del càrrec tots els regidors i regidores, la mesa declara
solemnement que resta constituïda la nova corporació municipal, en haver
concorregut a la sessió la totalitat dels electes.
A continuació, es passa a l'elecció del nou alcalde de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès. Són possibles candidats al càrrec d'acord amb la llei
els regidors que van encapçalar les seves corresponents llistes, és a dir,
Pere Reguli i Riba (Convergència i Unió),
Francisco Romero i Gamarra
(Partit dels Socialistes de Catalunya), Llorenç Casanova i Fernàndez
(Candidatura d'Unitat Popular), Josep Ramon i Sogas (Partit Popular),
Bernat Villarroya i García (Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa-Entesa)
i Josep Quelart i Bou (Esquerra Republicana de
Catalunya).
D'acord amb l'article 196 de la Llei orgànica del règim electoral general, ha de
ser proclamat alcalde el candidat que obtingui la majoria absoluta dels
regidors i regidores, és a dir, onze o més vots, i si no hi ha cap candidat que
obtingui la majoria expressada és proclamat alcalde el regidor que encapçali
la llista que hagi obtingut més vots populars en les eleccions. En aquest cas,
la candidatura que ha obtingut més vots és la de Convergència i Unió (CiU),
encapçalada per Pere Reguli i Riba.
Es fa constar que no ha renunciat cap dels caps de llista, per la qual cosa tots
sis passen a tenir la condició de candidats a alcalde.
Els vint-i-un regidors i regidores electes emeten el seu vot, un per un i de
forma secreta, mitjançant paperetes que s'introdueixen' en una urna. Realitzat
l'escrutini públic dels vots per part de la mesa, Pere Reguli obté nou vots,
Francisco Romero sis vots, Llorenç Casanova dos vots, Josep Ramon dos vots,
Bernat Villarroya un vot i Josep Quelart un vot. En conseqüència, Ramona
Suriol en nom la mesa anuncia que resta proclamat alcalde electe de
Vilafranca Pere Reguli i Riba, en no haver obtingut cap candidat la majoria
absoluta i encapçalar la llista que va obtenir més sufragis populars.
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L'alcalde electe, Pere Reguli i Riba, accepta el càrrec i promet davant la mesa i
davant del consistori el seu acatament a la Constitució, d'acord amb la
fórmula legal i amb la precisió que ho fa per imperatiu legal, i pren possessió
del seu càrrec, lliurant-se-li la vara de comandament pròpia de l'alcalde.
Seguidament, prenen la paraula els representants de les sis candidatures amb
presència al consistori, seguint l'ordre de menys a més vots populars
obtinguts.
Josep Quelart (ERC) felicita al nou alcalde Pere Reguli, i davant l'inici del nou
mandat municipal anuncia que el seu grup i ell mateix volen treballar i que es
treballi per tal de millorar Vilafranca. ERC donarà suport a les propostes que
tendeixin a millorar la vila, des de postures catalanistes i de justícia social. Es
tracta de treballar de valent des d'aquests punts de vista, i fer així una bona
feina per Vilafranca.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) saluda a les persones assistents i a aquelles que
veuen o escolten el Ple pels mitjans de comunicació municipals, la qual cosa
és d'agrair en aquests moments diñcils en què la gent veu la política des de la
llunyania, i dóna les gràcies a les 978 persones que a Vilafranca van votar
ICV. També felicita a l'alcalde Pere Reguli.
Villarroya afirma que el seu grup actuarà des de les idees dels Verds i de
l'esquerra, treballant per tal que imperin noves maneres de governar. És
necessari, a l'Ajuntament, saber escoltar, dialogar, teixir complicitats i
treballar en comú, des del govern o des de l'oposició. ICV farà una oposició
constructiva cercant solucions, i cal considerar positiu el pluralisme del
consistori, i tenir present que CiU té ara una correlació de forces favorable per
a governar, però si CiU vol complir la seva paraula de formar un govern obert
ho haurà de demostrar cada dia amb fets i ànim de diàleg i de cerca d'acords.
Villarroya diu que s'ha de tenir clar que el nostre adversari que s'ha de
combatre és la crisi econòmica i social que se'n deriva, i el model productiu
desequilibrat que tenim. S'ha de canviar el model econòmic, garantir el
treball i fomentar l'ocupació i fer reals i efectius drets socials com l'educació
i la salut. ICV plantejarà propostes i és partidària d'arribar a acords en
aquesta línia i, en el cas de propostes del govern que s'apartin dels
objectius de canvi i millora, votarà en contra i plantejarà alternatives en
positiu. Disposem ja de bases correctes com per exemple els acords socials
de 2010, el pla d'eficiència energètica, la idea de promoure el comerç de
proximitat i l'enoturisme i de fomentar l'ocupació de qualitat també en clau
local, etc. Són exemples d'idees que s'han de desenvolupar i potenciar, i les
propostes que vagin en aquesta línia rebran el supo'rt d'ICV, i les que no
seran rebutjades amb oferiment de polítiques alternatives.
Josep Ramon (PP) felicita a l'alcalde i dóna les gràcies als 1263 votants del PP
a Vilafranca. Ramon creu que hagués estat convenient un pacte per
aconseguir l'estabilitat
del govern municipal, però CiU ha rebutjat
expressament tota mena de pacte estable, per la qual cosa el PP ha votat pel
seu propi candidat. El PPfarà una oposició constructiva, fiscalitzant el govern i
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formulant propostes, i donarà el seu suport a les iniciatives del govern que
siguin positives per a Vilafranca, com ja ha fet en els darrers quatre anys,
primer amb un govern del PSCi després amb un govern de CiU.
Josep Ramon recorda que la composició del consistori ha canviat i que ara
seria possible una estabilitat mitjançant pactes, però si finalment no hi ha
estabilitat la situació serà imputable únicament a Pere Reguli i al seu grup,
arran del seu rebuig als pactes. En tot cas, no existeix majoria absoluta, i el
govern ha de dialogar i intentar acords.
Josep Ramon demana que es treballi per a la reactivació econòmica, donant
facilitats a emprenedors, empresaris i autònoms, i tenint present que
l'Ajuntament no pot crear gaire ocupació directa, però sí facilitar condicions
favorables. Cal treballar per la formació professional adequada, revisar les
condicions d'alguns polígons d'actuació del POUM que ara mateix són
inviables, simplificar els tràmits i llicències, potenciar l'enoturisme, atendre a
la gent que ho necessita mitjançant els serveis socials, fer el desplegament
efectiu de la policia de barri, aprovar una nova ordenança de civisme,
demanar la construcció del segon CAP o Ambulatori, fer arribar a la Policia
Nacional els casos d'immigració i1.legal d'acord amb la llei, solucionar els
problemes de l'AVE amb ADIF i negociar una solució econòmica raonable,
exhibir la bandera espanyola a la Casa de la Vila tal com mana la la llei, etc.
Llorenç Casanova (CUP) felicita a l'alcalde i a tots els regidors i regidores, i diu
que és trist que els regidors de la CUP hagin d'haver promès la Constitució per
imperatiu legal i com a requisit per accedir al càrrec. Cal combatre una
Constitució que no garanteix les llibertats, i respecte de la qual el Ple va
aprovar la seva exclusió moral. Estem en un règim que no és plenament
democràtic, i la CUP treballarà per uns Països Catalans nacionalment lliures i
socialment justos.
Casanova afirma que la CUP, que ha rebut 1614 vots, promet al poble de
Vilafranca treballar per un model de ciutat millor d'acord amb la realitat i les
necessitats locals. Cal més i real participació ciutadana, transparència plena
en la gestió dels afers públics, defensa dels drets socials de les persones
sense cap mena d'exclusions, defensar el territori i el paisatge de Vilafranca i
del Penedès, defensar la llengua, la cultura i la identitat nacionals, etc.
Llorenç Casanova manifesta que la crisi econòmica és dura, i que cal lluitar
contra aquesta crisi i contra la crisi social derivada. S'ha de treballar per un
sistema diferent i just, amb participació, escoltant i amb democràcia real, de
manera que tothom pugui decidir el seu futur sense restriccions. Cal tenir clar
que res no tornarà a ser com abans, i que el contin'uisme no ens porta a
enlloc. Hem de superar el model econòmic actual, i anar cap a una economia
al servei dels drets i de les necessitats de les persones, en clau local i social, i
garantint la llibertat i la igualtat.
Francisco Romero (PSC) intervé en els termes següents, d'acord amb el text
per ell facilitat:
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"Bon dia a tothom.
Vull començar el meu discurs agraint molt sincerament la presència en
aquesta sala d'amics i amigues, veïns i veïnes que ens heu volgut
acompanyar avui i així com els que seguiu aquest Ple per Ràdio i Televisió
de Vilafranca. Aprofito també per agrair la feina que fan dia a dia tots els
mitjans de comunicació.
En primer lloc vull felicitar al partit polític que ha guanyat les eleccions
municipals, Convergència i Unió i desitjar sort i encert a Pere Reguli que
continuarà com Alcalde. Així com també a la resta de formacions polítiques
que han aconseguit representació en aquest Ajuntament.
També vull fer un agraïment molt especial als que han estat companys de
grup municipal fins avui. Un grup municipal que en els darrers quatre anys
han portat a terme un treball intens en una conjuntura política i econòmica
complicada. En aquestes circumstàncies, vull agrair a la meva parella
Montse tot el teu suport, sempre encomanant energia per anar endavant.
També vull donar
l'Ajuntament,
un
professional, que
l'administració local

les gràcies als treballadors i a les treballadores de
col.lectiu amb una altíssima qualitat
humana i
és el que fa funcionar els diferents serveis que
presta a la ciutadania.

Els nous regidors i regidores del grup socialista, som conscients que
assumim la responsabilitat de ser regidors i regidores en un moment difícil i
ho fem perquè creiem en la política i en la ciutadania. Estem convençuts
que, entre tots, anirem endavant. Personalment ho faig amb la mateixa
iI.lusió i compromís que l'any 1999 quan vaig ser escollit regidor per
primera vegada d'aquest Ajuntament dins l'equip de l'alcalde Joan Aguado.
He format part durant 10 anys dels diferents governs presidits per l'Alcalde
Joan Aguado i Marcel Esteve i assumeixo aquesta nova etapa com a cap de
l'oposició amb la mateixa iI.lusió de servei per la vila on vaig néixer i on he
crescut pesonalment i professionalment.
Tenim el convenciment que aquest consistori, que avui també tenim l'honor
de formar-ne part, compta amb un important potencial de criteris, idees,
sensibilitats i propostes. Som dipositaris d'una de les responsabilitats més
valuoses que un veí de Vilafranca pot ostentar: la voluntat dels nostres
conciutadans i conciutadanes que, amb el seu vot lliure i universal, van
decidir que la configuració d'aquest consistori fos la que en aquest moment
tenim.
En els propers quatre anys cap força política tindrà una majoria prou àmplia
per desenvolupar de forma íntegra i exclusiva les propostes del seu
programa electoral i en aquest sentit volem posar de manifest la necessitat
d'un diàleg sincer i permanent per fer possible els acords.
Les dificultats en la governabilitat dels darrers quatre anys no es poden
tornar a repetir. Vilafranca no s'ho pot permetre. Els regidors i regidores
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socialistes entomem aquesta responsabilitat des de l'oposició tenint en
compte que serà el nou Alcalde i equip de govern qui ha de plantejar les
negociacions i portar la iniciativa per poder arribar a acords. Una negociació
real no consisteix en dir 'les coses són així i no hi ha res a fer'. En el cas
que hi hagi voluntat real de diàleg en els temes de ciutat, el nostre grup
dirà "som-hi, endavant". Tots som conscients que la regeneració del prestigi
de la política passa en aquests moments difícils perquè els grups municipals
posem per davant la voluntat d'acord per anar endavant.
En els propers anys també des de la política local hem de posar les bases
per aconseguir regenerar el funcionament de les institucions, fer-les més
properes i més transparents. La immensa majoria de ciutadans demanen
que afrontem que aquests temps difícils amb valentia i que escoltem els que
així ho reivindiquen des de totes les places i ciutats del nostre país.
El nostre objectiu sempre ha estat, des del govern o des de l'oposició,
aprovar els principals temes de ciutat amb acords majoritaris. Hem de
pensar que malauradament dels més de 26000 vilafranquins convocats a les.
passades
eleccions
municipals,
tant
la
llista
guanyadora
amb
aproximadament 5000 vots com la principal força a l'oposició, socialistes,
amb uns 4000 vots, i la resta de forces polítiques, totes els partits polítics
amb representació en solitari estem molt lluny de
representar els
interessos de la majoria de ciutadans. Insistim doncs en el diàleg sense
exclusions per defensar els interessos de tots els vilafranquins i
vilafranquines. Aprofito per agrair la feina feta per tota la candidatura
socialista 2011 i a l'Assemblea del PSC que ha dipositat la confiança en el
nou grup municipal i en la meva persona per liderar el projecte local durant
els propers anys.
Estem en un moment de dificultats on hi ha moltes persones de Vilafranca
que no poden exercir el dret a treballar o a tenir un habitatge i, per això,
ara més que mai, són vigents les propostes d'un model de ciutat que aspira
a una plena igualtat d'oportunitats i a la justícia social. Des de l'Ajuntament,
l'administració més propera al ciutadà, hem d'impulsar la cultura de l'esforç
que han demostrat sempre els vilafranquins i la seva capacitat de cohesió
social. Demanem a l'Alcalde i al nou govern que prioritzi la lluita contra la
crisi econòmica amb tota la disponibilitat i recursos que estiguin al nostre
abast.
Davant de les actuals dificultats econòmiques i socials, el grup municipal
socialista defensa un model de ciutat que està basat en:
Una Vilafranca de progrés, dinàmica, conscient de lès seves potencialitats
així com també de les seves mancances per poder fer-hi front.
Orgullosa de la seva història i del seu patrimoni cultural, però també
acollidora, oberta al seu entorn i al món i que sap prioritzar
la cohesió
social.

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal

G>

VEGUERIAPENEDÈS

Un ajuntament que, com ja hem dit, cerqui complicitats amb la ciutadania,
capaç de dialogar amb qui faci falta per defensar els interessos de tots els
vilafranquins i totes les vilafranquines.
Un ajuntament que prioritzi la defensa de les polítiques públiques i que sigui
capaç de promoure i articular les iniciatives ciutadanes com a complement
d'aquestes polítiques.
Un ajuntament que no deixi de banda aquells temes que millorin la. qualitat
de vida dels vilfranquinsjnes (llars d'infants, equipament per a persones
grans, centres universitaris, centres tecnològics ...) i que sàpiga aprofitar les
oportunitats que representa el cobriment de les vies i proposi solucions als
temes pendents. En definitiva, tots són temes que ajuden a potenciar la
capitalitat de Vilafranca com a capital del Penedès.
Volem un ajuntament que fomenti noves àrees d'activitat econòmica, que
promogui l'economia sostenible basada en activitats amb valor afegit, que
aportin investigació i que complementin l'economia pròpia (cultura del vi).
Una Vilafranca on la cultura i l'educació siguin els eixos fonamentals i
motors del desenvolupament.
Un Ajuntament que promogui l'habitatge assequible, especialment de
lloguer, per a la gent jove, per a les persones grans i per a qualsevol família
que necessita accedir a un habitatge a un preu assequible.
Com ja he dit a l'inici de la meva intervenció, el nostre rol a l'Ajuntament
serà d'oposició però sobretot som regidors i regidores al servei de
Vilafranca. El nou grup municipal socialista hem començat des d'avui a
construir l'alternativa des de l'oposició amb l'objectiu de recuperar la
confiança perduda, un repte estimulant, no fàcil però Sí possible.
Com a grup municipal no permetrem ni l'afebliment de les polítiques dels
barris ni tampoc cap pas enrere en les polítiques socials.
Avui estarem atents al discurs de presa de possessió que farà el nou Alcalde
i quines seran les seves prioritats. Com a punt de partida del govern
municipal, avui coneixerem de la mà del nou Alcalde quines seran les seves
prioritats, els seus reptes, de la mà del nou Alcalde.
En aquests sentit, com ja he dit, nosaltres estarem al servei de Vilafranca
fent una oposició responsable, útil, estricta, rigorosa i en la que seguirem
donant tot per Vilafranca, perquè això és el que esperen els ciutadans, que
ho fem el millor possible perquè la ciutat vagi endavant. Perquè Vilafranca
guanyi.
Moltes gràcies a tots i a totes.
Visca Vilafranca".

Cort, 14 - 08720

Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

G>

VEGUERIAPENEDÈS

AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS
Aureli Ruiz (CiU), felicita als regidors i regidores, especialment als que
s'estrenen en aquesta condició, i dóna les gràcies als assistent i a la
ciutadania. Ruiz diu que CiU governarà intentant continuar la tasca iniciada fa
dos anys, i tractant d'obtenir el suport de tots.
Ruiz afirma ser conscient que CiU no disposa de majoria absoluta, i per això
dialogarà amb tots els grups sense excepcions, i creu que hi haurà entesa. Cal
una ciutat de referència, amb iniciatives i projectes com el turisme, la vinya i
el vi, la nova escola universitària sobre el vi, el VINSEUM, la decoració urbana
amb personalitat, la preservació del paisatge, la defensa ferma del territori,
etc. Cal treballar entre tots per Vilafranca i per una vila millor, pensant en
positiu.
Tot seguit, i d'acord amb la pràctica tradicional, l'alcalde electe Pere Reguli i
Riba pronuncia el seu discurs de presa de possessió.
Es transcriu
facilitat:

tot seguit el parlament

del nou alcalde, d'acord amb el text

"BON DIA!
Vull començar el meu discurs agraint molt sincerament la presència en
aquesta sala de totes les persones que ens esteu acompanyant

en

aquesta acte, diputats, persones que heu ostentat els càrrecs d'alcaldes en
aquests anys...
Permeteu-me fer un agraïment molt especial a un grup de persones que
des del 2002 m'ha acompanyat en aquest camí. Des del nucli dur que
era l'Aureli i jo mateix fins a totes les persones que s'han anat incorporant
al llarg d'aquests anys i que ens han ajudat desinteressadament,

alguns

d'ells com a regidors, altres des de fora. Moltes gràcies!
Gràcies a CiU que va confiar en mi i em donà llibertat total de persones i de
programa.
També vull expressar el meu agraïment a les famílies de tots els que
m'han acompanyat. No hi ha ningú més incomprès que les famílies de les
persones que ocupen els càrrecs de regidors, que contínuament veuen com
l'acció política els roba els marits i les dones, ets posa nerviosos, de
malhumor, distanciats, pagant un preu molt alt que ningú aprecia.
Evidentment molt especialment el suport dels pares, que he rebut des de
casa i vull agrair a la meva dona i als meus fills que pateixen diàriament
aquesta dèria personal per dedicar-me a Vilafranca i al Penedès. Gràcies!
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Bé, amb aquest acte de constitució del nou Ajuntament
legislatura des que els ajuntaments

s'inicia la 9a

del nostre país varen recuperar la

democràcia. Per tant, aquest és un dia que ha de ser alegre perquè significa
que una vegada més, el poble ha pogut exercir el seu dret a vot i a decidir
qui portarà les regnes de l'ajuntament els propers quatre anys. Aquest és el
moment de màxima participació ciutadana
l'ajuntament

que existeix. Des de que sóc a

he viscut aquest acte com un moment especial, tant des de

l'oposició com ara, i m'agradaria que tothom fos molt conscient que tots els
que estem aquí som i fem història. Per tant, gaudim-ho!

A més, el poble és plural i la seva voluntat s'ha expressat amb uns
resultats electorals que han donat representació a sis forces polítiques, amb
una correlació de forces que farà possible el diàleg i la participació de tots
els grups en la política que es farà en els propers quatre anys.
És cert que les majories absolutes no són bones, com no ho és el
pensament únic, i que ningú té la raó absoluta. Ara bé, el que sí que és
necessari és que hi hagi una línia que el govern marqui i que aquesta
línia sigui enriquida per les aportacions dels grups que no formen part del
govern. La gràcia de tot plegat és que, en un o altre moment, tothom tingui
la possibilitat d'aportar el seu gra de sorra, de forma que totes les diferents
sensibilitats tinguin cabuda en les polítiques que faci l'ajuntament.
alguns m'heu ofert la possibilitats
agraeixo.

Sé que

de pactes estables i fixes i us ho

Però d'aquesta forma estaríem parlant

de que dues forces

polítiques imposarien els seus criteris a les quatre restants. Sense dir-ho,
estaríem davant d'una majoria absoluta.

Sé que seria molt més fàcil governar així, però crec que Vilafranca es
mereix que hi dediquem tots els esforços per aconseguir que tothom, en
major o menor mesura, es senti ben representat per l'ajuntament.

Així

doncs, dialogarem, parlarem, escoltarem, acceptarem, ens reunirem
i treballarem

amb totes les forces polítiques per tirar

Vilafranca i el

Penedès endavant. l ho dic convençut que en molts temes podrem anar tots
a una perquè en l'impuls de Vilafranca i en vetllar pels drets socials de la
gent de Vilafranca hi estarem d'acord.
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Estic segur que tots estarem d'acord en què la raó d'existència
l'administració

i l'ajuntament,

és per harmonitzar

de

les diferències i

conflictes socials, i per tant vetllar per tal de que ningú quedi fora d'aquest
gran projecte que és Vilafranca i el Penedès.
Per tant hem de potenciar per una part les polítiques

d'ajut

a les

famílies que pateixen la crisi en forma d'atur; no pot ser que els sectors
més desfavorits

quedin en l'oblit.

Per altra part,

hem de facilitar

la

formació que els faciliti l'accés a llocs de treball, una formació realment
encaminada a aquest objectiu.
l ho hem de fer coordinats amb les empreses, a les que no els hem de
treure l'oxigen perquè són les grans creadores d'ocupació i de dinamització
de la vida econòmica d'aquest país.
Estic segur que en aquests temes trobarem suport majoritari.

Com també estic segur que trobarem suport en què arribin a un bon final
temes que venim arrossegant des de fa anys com el del cobriment de les
vies pel pas de l'A VE i urbanització de la coberta, l'exigència del segon
ambulatori,

la llei

de

barris,

una

nova

biblioteca

i

la

creació

d'equipaments per a la gent gran, ja no des d'una visió antiquada
d'aquesta com d'un sector inactiu sinó com la d'un grup que encara té molt
de bo que aportar a la societat.
Voleu dir que no trobarem suport en aquests temes?

A tot això s'hi ha d'afegir que Vilafranca podia optar per ser una ciutat
més a imatge de les que hi ha en tot l'entorn metropolità,

dedicant-se

senzillament a anar assolint els serveis i comerç que li manquen, o bé podia
optar per, junt amb tot això, reforçar la seva personalització per tal de ser
una capital referent en aquest país. l referent en què?: en cultura, en
tradicions, tenim la FM millor de Catalunya, en castells, en paisatge ja
que no hem d'oblidar mai que som Penedès i que no seriem res sense ell.
Per tant tenim

molta

feina en redecorar

la vila, donar-li

un sentit,

remarcant la seva cultura, la seva vinculació amb el món de la vinya i el vi
en el qual hem de ser un referent nacional, estatal i internacional, amb la

~
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,

nova escola universitària que ens ajudarà a agafar força per ser aquesta
referència ...
Hem de treballar per estructurar aquest Penedès, anant tots junts,

tan

aquí com en tots els pobles d'aquesta nostra comarca per tal de, entre tots,
fer una vall amb personalitat, amb qualitat de vida i on tothom tingui
la seva oportunitat.

Per això lluitarem perquè, si hi ha vegueries, el

Penedès en sigui una i no vinguin de fora a dir-nos el que hem de ser.
En fi, estic segur que en tots aquest temes trobarem suports.
Cada dia és història i avui, tots els que estem aquí n'estem escrivint una
pàgina. D'aquí cent anys potser algun estudiós repassant diaris antic veu la
foto

d'aquest

nou

consistori

que ara farem,

una

mica

esgrogueïda.

M'agradaria que pensés que aquella gent havia fet una bona feina per
Vilafranca i el Penedès.

Per això lluitarem.
Gràcies per la vostra confiança!
Visca Vilafranca!

Visca el Penedès! "

Acabat el discurs de l'alcalde electe, i després de cantar els assistents l'himne
nacional de Catalunya "els Segadors" i de fer-se les fotografies corresponents,
s'aixeca la se . , les 12: 30 hores, de la qual s'estén aquesta acta que signa
l'alcalde j
ame
amb el subscrit secretari, que certifica.

El secretari,
•
~
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