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Tu hi participes!
Decideix com serà Vilafranca

Què és la participació ciutadana?

La participació ciutadana és un mitjà per aprofundir en la democràcia representativa. Crea nous canals que
afavoreixen la intervenció dels ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics i d’aquesta manera poder influir
directament o indirecta en les polítiques públiques.
És una manera d’interrelacionar-se, ciutadania i ajuntament, una forma de treball que permet a polítics, tècnics i
ciutadans construir a partir d’un clima de col·laboració.
Aprendre a explicar les idees, a escoltar els altres, a debatre, a negociar i a sumar esforços són els valors per avançar
plegats a fi de millorar el nostre entorn.
És un exercici de democràcia basat en el consens de tots els agents.

Quins són els objectius de la participació ciutadana?

• Aproximar la gestió municipal a la ciutadania per aconseguir la participació activa dels ciutadans i ciutadanes
en el diagnòstic, el disseny, l’execució i avaluació de les polítiques que els afecten.

• Incrementar la participació ciutadana en la planificació municipal, en les decisions estratègiques de la ciutat i
en les que afectin especialment les condicions de vida.

• Crear les condicions necessàries per fer possible la participació dels ciutadans i ciutadanes, especialment aquells
que tinguin majors dificultats per a fer-ho activament.

• Recollir tot tipus d’idees, opinions i propostes, per exposar-les públicament, per debatre-les i per prioritzar-les.
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Els grups municipals diuen

Socialista (PSC-ICV): L’Ajuntament de Vilafranca
porta molt de temps utilitzant tècniques de
participació ciutadana per tal d’apropar al
territori les polítiques que desenvolupa i
aconseguir que els processos participatius
esdevinguin processos educatius.  La definició
del POUM, el Pla Estratègic de la Cultura, la
participació activa des de l’Ajuntament en els
dos Plans Estratègics de l’Alt Penedès, les
visites als barris; són només una mostra d’una
manera de fer que l’Ajuntament ve impulsant
en la darrera dècada.  Ara estem ja treballant
en el procés de participació vinculat a la
remodelació de la Rambla de Nostra Senyora
i vinculat a l’espai resultant del cobriment de
les vies.

ERC: Des d’Esquerra Republicana de Catalunya
sempre hem cregut que la participació ciutadana
ha de ser una eina útil, tan per l’equip de
persones al capdavant d’una acció de govern
com per a la ciutadania en general. Comptar
amb les aportacions i la participació activa dels
usuaris en qüestions de govern engrandeix i
pot millorar l’objectiu final. Al capdavall, els
interessos, no ho oblidem, són comuns.

CIU: Actualment la participació ciutadana és
pràcticament nul.la. Hem d’actuar des de
l’Ajuntament per aconseguir que la població
participi més. Per tant, ha de ser l’administració
qui ha de concentrar esforços per aconseguir
aquesta participació i la incentivi. Des de CiU
sempre hem pensat que l’opinió dels
vilafranquins en temes com què s’ha de fer en
l’entorn on viuen, quines inversions, etc., pot
ser un primer pas per avançar-hi.

PP: La participació ciutadana és  vital per
aconseguir una Vila millor i amb més qualitat
de vida. Per aquesta raó, el PP va presentar
una moció demanant que al butlletí l’Ajuntament
Informa es deixés un espai, en què els ciutadans
valoressin els serveis municipals dues vegades
a l’any i fessin les seves aportacions en els
grans projectes i en els pressupostos. La moció
va ésser rebutjada amb el vots de PSC-ERC.

CUP: Des de la CUP sempre ens hem
compromès a l’exercici de participació
ciutadana, per tal d’atorgar a la població el
protagonisme que li pertoca. Però volem una
participació activa i real per part de la població.
Que els vilatans/es puguin ser corresponsables
en les decisions de govern, en la gestió diària
de la Vila i del territori,  i no simplement eines
de consulta en mans del poder. El concepte de
participació ciutadana ha de deixar de ser un
tràmit o artilugi per donar aparença de bondat
i legitimitat a les propostes i interessos de
l’equip de govern.

La participació ciutadana a l’ajuntament
de Vilafranca del Penedès

La participació ciutadana a l’Ajuntament de Vilafranca neix
de l’experiència de molts anys de treball. Vol avançar reforçant
una manera de fer que formi part de tot un procés que parteixi
de la interacció entre l’Ajuntament i els ciutadans i ciutadanes,
els veritables protagonistes de la ciutat.
L’Ajuntament de Vilafranca porta molt temps utilitzant
tècniques de participació ciutadana per tal d’apropar a la
gent les polítiques que desenvolupa i aconseguir que els
processos participatius esdevinguin processos educatius.

Experiències de participació ciutadana promogudes per
l’Ajuntament de Vilafranca:

• Auditoria ambiental municipal
• Pla Estratègic de l’Alt Penedès
• Pla Estratègic per la Cultura
• Pla d’Ordenació Urbanística de Vilafranca (POUM).
Idees per a la Vilafranca que viurem.
• L’oci alternatiu per als més joves.
• Vilafranca i tu, junts pel civisme
• Vilafranca amb ulls de jove
• Festa de la Solidaritat
• Assemblees de barri
• Plans Transversals (Infància, Joventut, Gent Gran,
Igualtat, Convivència)
• Consells Municipals i Comissions de participació
ciutadana

Noves propostes que es tiraran endavant en l’àmbit de la
participació ciutadana a Vilafranca:

• Remodelació de la rambla de Nostra Senyora
• Usos del cobriment de l’eix de la via del tren
• Contacte amb les entitats veïnals
• Impuls de les consultes populars
• Programa de millores i modernització dels locals de les
associacions de veïns

Espais per a la participació ciutadana a l’Ajuntament:
• Pàgina web (www.vilafranca.org) per consultar la
informació sobre els processos, fomentar la participació
individual i canalitzar de forma més efectiva i ràpida els
diferents suggeriments.
• Jornades de participació. L’objectiu de les jornades serà
generar propostes que puguin ser adoptades en el futur
i prioritzar-les.

Qui pot participar?
Tothom pot participar-hi. La participació del ciutadà/ana
anònim/a i individual és primordial perquè també és un
expert: l’expert vivencial.

La teva participació és important!  Tu pots decidir!
PARTICIPA-HI!



hisenda

17Butlletí núm. 176

f e b r e r  2 0 0 5

El pressupost de l’Ajuntament per al 2005, aprovat el desembre passat, s’eleva a  38.697.824,10
euros. Aquesta xifra suposa un increment de més del 8% respecte al pressupost de l’exercici de 2004.
En aquest pressupost es fixen les prioritats de l’Ajuntament per aquest any:
• Seguretat ciutadana: hi ha un increment del 17%, amb la creació de la figura del  guàrdia de barri

dins del desplegament de la Policia Comunitària i el nomenament de quatre nous agents, el
funcionament de la grua en règim de presència continuada, nous vehicles i equipaments, etc.

• Polítiques socials: amb un augment de la despesa del 21%, es reforcen els Serveis Socials amb
nous efectius i també les polítiques d’infància, de gent gran o d’ajuts a les famílies. Igualment, es
potencia la promoció i la rehabilitació d’habitatges socials, es crearà la borsa d’habitatges i s’executarà
el projecte Igualem per a l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció, així com el projecte
educatiu de ciutat.

• Via pública: amb un augment del 25% i un reforç organitzatiu del servei, s’incrementarà el control
de les activitats a la via pública, el manteniment dels carrers (senyalització viària, parcs i jardins,
etc.), l’arranjament de rotondes, les zones de jocs infantils, etc. També augmenta significativament
la despesa en recollida d’escombraries, i es potencia la recollida selectiva, especialment de cartrons.

• Participació ciutadana: es potencia la participació en els projectes de la rambla de Nostra Senyora
i de cobriment de la via del tren, s’organitzarà la fira d’entitats, etc.

Les inversions s’incrementen un 5% respecte al 2004 amb un total de 6.245.781,77 euros i en
destaquen les següents:

                         Inversions més destacades del pressupost de 2005

Compra de terreny per aparcament al balcó de les Clotes .......................767.750 euros
Urbanització de la plaça de Lluís Via i carrer de Graupera ........................68.336 euros
Millores a l’antiga N-340 ....................................................................100.000 euros
Remodelació de la rambla de Nostra Senyora.....................................1.850.080 euros
Arranjament de rotondes.......................................................................24.000 euros
Adequació, reasfaltat i senyalització de la via pública ............................130.000 euros
Auditori municipal (última fase) ..........................................................716.178 euros(*)
Equipaments educatius ......................................................................100.000 euros
Mobiliari de vies públiques i jardineria ...................................................85.000 euros
Adequació dels jocs infantils a la normativa............................................95.000 euros
Desenvolupament informàtic .................................................................80.000 euros
Redacció de plans i projectes ..............................................................150.000 euros
Instal·lació de mòduls de WC públics...................................................100.000 euros
Millores als centres escolars..................................................................45.000 euros
Equipaments culturals..........................................................................45.000 euros
Escola taller ......................................................................................112.205 euros
Reforma de la pista d’atletisme .............................................................60.000 euros
Millores en instal·lacions i equips Patronat d’Esports.............................110.000 euros
Remodelació teatre Cal Bolet ................................................................41.870 euros
Inversions Empresa Municipal d’Aigües.............................................1.074.662 euros
Compra d’una nova grua .......................................................................56.000 euros
Inversions a Ràdio i Televisió Vilafranca..................................................58.000 euros
Inversions Societat Municipal d’Habitatge, SL ...................................1.656.801 euros
Projecte remodelació Museu de Vilafranca-Museu del Vi ........................300.000 euros
(*) Pressupost total de l’auditori: 3.200.000 euros

El pressupost municipal de 2005 incideix en seguretat ciutadana,
política social i via pública
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Cinc agents i un
caporal ja fan
tasques de policia
comunitària o
guàrdia de barri

tenen la missió de fer de policia presencial i preventiva,
de mantenir el contacte directe amb els ciutadans i les
entitats del seu sector. La voluntat del govern municipal
és que sigui un servei flexible i adaptable a les exigències
que es vagin detectant arran del seu funcionament.
La creació del guàrdia de barri o policia comunitària va
lligada a l’increment de places de guàrdia que
l’Ajuntament es planteja en el pressupost de 2005. En
concret aquest increment serà de quatre agents més
que s’incorporaran al cos durant aquest any. Si les
convocatòries de places van segons el previst, durant
el 2005 el nombre d’integrants del cos arribaria fins a
58 agents. Només en l’any 2004 hi va haver la
incorporació de 10 nous agents, a més del nou inspector
en cap. En l’àmbit de la grua, durant l’any 2004 hi va
haver canvis a nivell de gestió i es va passar dels dos
conductors fins al quatre actuals. Aquest fet, juntament
amb la compra d’una nova grua prevista per als propers
mesos, permetran que la grua passi a ser un servei
presencial permanent i no només a requeriment per
resoldre alguna incidència.

Entre les diverses prioritats que s’ha fixat l’Ajuntament
de Vilafranca en el pressupost per a l’any 2005 destaca
l’àmbit de la seguretat ciutadana, amb un increment
de recursos del 17% respecte al pressupost de 2004.
Entre els diversos objectius que té plantejats per a l’any
2005 la regidoria de Seguretat Ciutadana destaca la
creació dintre del cos de la Policia Local de la figura
del guàrdia de barri o policia comunitària. A aquest
servei, que ja ha entrat en funcionament aquest mes
de febrer té destinats inicialment cinc agents distribuïts
en cinc zones diferents. Així els barris del Centre, de
l’Espirall i del Poble Nou tenen un agent cadascun. Un
altre agent està destinat als barris de Sant Julià i les
Clotes i un altre als barris de la Barceloneta-Molí d’en
Rovira-la Girada. El servei està coordinat per un caporal
i n’és responsable un sotsinspector. Inicialment hi ha
dos agents amb horari de matí i tres en horari de tarda,
tot i que aquesta distribució és modificable en funció
de les necessitats que es detectin un cop posat en
marxa el servei. Els agents destinats a policia comunitària

Balanç de 2004

Pel que fa a l’activitat dels agents de la
Policia Local en els àmbits de la seva
competència dins el terme municipal de
Vilafranca com són les Ordenances de
Circulació i de Convivència Ciutadana i
Protecció de l’Entorn, en destaca que durant
el 2004 es van cursar un 39% més de
denúncies per infraccions a l’Ordenança de
Circulació que l’any 2003, passant de 9.210
a 12.801. La majoria d’aquestes denúncies
tenien a veure amb l’estacionament en llocs
prohibits, sobre les voreres causant perill o
afectant la circulació de vianants i de
vehicles. Pel que fa a infraccions a les
ordenances de Convivència Ciutadana i
Protecció de l’Entorn, els agents van doblar
el nombre de denúncies passant de les 105
cursades l’any 2003 a les 207 de l’any
passat. Aquestes denúncies deriven
d’infraccions relatives a sorolls i a
sobrepassar els horaris de tancament
d’establiments d’oci nocturn, a l’ocupació
indeguda de la via pública, a la tinença
d’animals de companyia o al tancament de
carrers a la circulació sense previ avís, per
posar alguns exemples.
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L’Ajuntament va aprovar el passat mes de desembre
els noms per a les noves vies públiques que s’estan
obrint amb motiu de la nova urbanització de la segona
fase de la Girada. En aquest sector l’Ajuntament ha
decidit homenatjar les dues colles castelleres i la colla
falconera de Vilafranca dedicant-los un carrer. Així, hi
haurà el carrer dels Castellers de Vilafranca, el carrer
dels Xicots de Vilafranca i el carrer dels Falcons de
Vilafranca atenent les peticions realitzades en aquest
sentit per les respectives colles i tenint en compte els
seus mèrits tant pel que fa a les fites castelleres assolides
i a la important tasca associativa i cultural que realitzen
així com per la divulgació que fan del nom de Vilafranca
arreu del món.
En aquest sector també queda plasmat l’acord del ple
municipal del maig de 2003 en el sentit de dedicar
una via pública de Vilafranca a Salvador Puig Antich,
activista del MIL que va ser executat pel règim franquista
el 2 de març de 1974. Puig Antich tenia vincles d’amistat
i familiars a Vilafranca on la seva condemna i execució
va generar un gran sentiment d’indignació.
En aquest sector, l’Ajuntament també ha decidit
homenatjar els membres de l’anomenada generació
helix, desapareguts en els darrers anys. Pere Bohigas,
Pere Grases, Anna M. de Saavedra i Lluís M. Güell,
pertanyien junt amb Rodolf Llorens i Jordana, Pau Boada
o Pere Mas i Perera, a l’anomenada generació helix, un

Ja tenen nom els carrers de la segona
fase de la Girada

grup de joves i inquiets intel·lectuals i artistes
vilafranquins que va eclosionar a la segona meitat de
la dècada dels anys vint del segle passat i que apareixen
vinculats amb la breu trajectòria d’aquesta revista
d’avantguarda apareguda entre 1929 i 1930. Pere
Bohigas (Vilafranca del Penedès 1901-Barcelona 2003)
va ser a autor d’una extensa obra erudita en el camp
de la filologia i la història del llibre. Lluís M. Güell
(Vilafranca del Penedès 1909-Barcelona 2001) va ser
un dels pintors paisatgistes catalans més importants
del segle XX. Anna M. de Saavedra (Vilafranca del
Penedès 1905-Barcelona 2001) va ser poetessa, filòloga
i traductora al català de l’obra del poeta clàssic Ovidi.
Pere Grases (Vilafranca del Penedès 1909-Caracas
2004) va ser professor a universitats europees i
americanes, la seva obra ha estat àmpliament
reconeguda. Entre els prop de vint volums de les seves
obres completes destaca «Hores de joventut i maduresa»,
recull dels seus treballs catalans i específicament
penedesencs.
A la segona fase de la Girada, l’Ajuntament ha decidit
també homenatjar la mestra i pedagoga Dolors Piera
(Puigverd d’Agramunt 1910-Santiago de Xile 2002),
que va ser mestra de les escoles graduades de Vilafranca
entre 1934 i 1936 on es va distingir per aplicar el
mètode Freinet, base dels principis pedagògics de
l’escola actual.



estadística

20 Butlletí núm. 176

2 0 0 5  f e b r e r

Un cop ultimats els treballs de tancament del padró
d’habitants corresponent a l’any 2004, les dades de
població confirmen que Vilafranca tenia a 1 de gener
de 2005 36.104 habitants. D’aquest total d’habitants,
18.103 eren homes i 18.001 eren dones. L’increment
de població durant l’any 2004 va ser del 3,5%, mig
punt inferior al percentatge d’increment de població
experimentat els anys 2003 (4%) i 2002 (4,1%). En
números absoluts, els barris que han experimentat més
increment de població empadronada durant el 2004
han estat el Poble Nou (330 habitants) i la Girada (296).
Amb les dades del cens de població a 1 de gener de
2005, els barris més poblats continuen sent l’Espirall
i el Poble Nou amb un 23% de la població total de
Vilafranca cadascun. Els segueixen Sant Julià amb un
17,47%, les Clotes amb un 11,39%, la Barceloneta-
Sant Magí amb un 9,48%, el Centre amb un 6,41% i
la Girada amb un 6%. Les zones amb menys població
són el Molí d’en Rovira amb un 2% i els afores amb un
1%.

La Girada, el barri que creix més

El barri que percentualment ha experimentat el
creixement més important de població durant el 2004
(296 nous empadronats) és la Girada amb un 15,5%.
Aquest fet és lògic tenint en compte que la Girada és
un barri en procés de consolidació, amb un important
mercat immobiliari disponible i amb perspectives de
creixement en els propers anys. Malgrat l’increment de
població del 15,5% durant el 2004, el ritme de
creixement de la Girada aquest any passat ha baixat
ostensiblement respecte al creixement experimentat els
anys 2003 (36,6%) i 2002 (40,5%).
Segons dades referides a l’any 2003 que han estat
elaborades pel Servei de Plànol i Estadística de
l’Ajuntament, al barri de la Girada el percentatge més

Vilafranca arriba als 36.104 habitants

elevat d’habitants, un 49%, prové de la pròpia Vilafranca
i del Penedès Històric. Això vol dir que un de cada dos
habitants de la Girada prové ja sigui d’altres barris de
Vilafranca o de la mateixa comarca o de les comarques
veïnes del Baix Penedès i el Garraf. Aquesta dada
estadística desmenteix el tòpic segons el qual la majoria
dels habitatges de la Girada estarien ocupats per persones
provinents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les
dades estadístiques confirmen que els habitants de la
Girada que provenen de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
són un 38%, és a dir, poc més d’una tercera part. Les
dades confirmen que la Girada és el barri de Vilafranca
amb un índex més elevat de població jove: un 43,6%
dels habitants té entre 18 i 34 anys, amb la mitjana
d’edat més jove de Vilafranca (33 anys) i amb més joves
entre 18 i 34 anys emancipats (un 81%). La Girada és
també el barri de Vilafranca amb la població més ben
formada, amb gairebé un 67% dels habitants amb
estudis secundaris o amb formació professional i
batxillerat. El percentatge de titulats universitaris també
és el més elevat de tota Vilafranca amb un 15,6% de
les persones empadronades.

Vilafranca no creix més que la comarca

Segons les dades elaborades pel Servei de Plànol i
Estadística de l’Ajuntament, el percentatge d’increment
de població de Vilafranca durant l’any 2003, que són
de les que actualment es disposa, se situa en paral.lel
al creixement experimentat per la comarca de l’Alt
Penedès. Si el creixement de població de Vilafranca
durant el 2003 va ser del 4,15%, el de la comarca va
ser lleugerament per sobre, 4,39%. Aquesta tendència
s’ha mantingut sostinguda des de l’any 1992 fins al
2003 amb oscil.lacions per sobre i per sota entre les
dues línies de creixement que per norma general no
han sobrepassat el mig punt de diferència.
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Desviament provisional al pont del Carril

Ponts de Santa Digna i de Moja

Les obres de soterrament i cobriment de les vies
al nucli urbà de Vilafranca van a bon ritme i, segons
els tècnics de l’empresa constructora i del propi
Ministeri de Foment, es manté la previsió de l’any
2007 per tenir-la finalitzada. Les obres són ben
palpables al llarg de tot el traçat per l’interior de
la Vila. Un dels punts on ja es pot comprovar com
serà la cobertura de les vies és a la zona de l’antic
pont del carrer del Bisbe Estalella que es va
demuntar l’any passat. Actualment aquesta zona
ja està coberta i dintre del mes de març aquesta
zona es convertirà en desviament provisional del
trànsit quan s’enderroqui el pont del Carril per
fer-lo de nou i rebaixar-ne la cota. La nova
configuració de la zona, que deixarà a un mateix
nivell el carrer del Comerç i el carrer de Papiol,
permetrà deixar ben resolt aquest punt de comunicacions històricament conflictiu on conflueixen l’avinguda
de Barcelona, el carrer del Comerç, el carrer de Papiol i el carrer del Cid. A més el cobriment de les vies
i el desenvolupament del sector de l’antiga Cinzano permetrà donar continuïtat al carrer del Comerç cap
al nord.

El desviament del trànsit previst a la zona del carrer del Bisbe Estalella i el pont del Carril serà semblant
al que s’ha que hi ha a la zona de pont de Santa Digna. Aquest pont es va tallar al trànsit al mes de
desembre passat després que s’obrís al trànsit el pont de Moja, després de mesos d’estar tallat per fer-
lo de nou. Actualment s’està treballant a bon ritme a la zona del pont de Santa Digna per fer-lo de nou
i rebaixar-ne també la cota.
Per la seva banda, el pont de Moja està en servei des de mitjans de desembre millorant i molt la seva
configuració. El nou pont compta amb voreres amples, amb nou enllumenat i amb espai per a un carril
bici. L’obertura del pont ha permès garantir la connexió de trànsit entre els barris de la Girada, del Molí
d’en Rovira i del Poble Nou i amb el poble veí de Moja.
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psc-icv@vilafranca.org

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-ICV)

El passat 28 de gener es va complir el primer
aniversari del Marcel Esteve com Alcalde de
Vilafranca. Poques setmanes després, al febrer de
l’any passat, es va signar l’Acord de Govern entre
el grup municipal SOCIALISTA (PSC-ICV) i el grup
municipal d’ERC donant lloc a un conjunt d’accions
que suposaran un salt a nivell de qualitat urbana,
d’equipaments i d’infrastructures sense precedents
a la història recent de Vilafranca, que l’ha de portar
a situar-se en un lloc de privilegi entre les ciutats
mitjanes del país. Durant aquest primer any d’acord
de govern s’ha fet la definició i planificació d’aquests
projectes tot assegurant la seva viabilitat tècnica
i econòmica a través del Pla d’Actuació Municipal
presentat públicament a finals del mes de gener.
Ha estat un any en què l’equip de govern ha
treballat intensament per buscar recursos econòmics
de les altres administracions. Projectes com el
soterrament i cobriment de les vies del tren, la
nova escola a la Girada, la policia de barri, la
remodelació de la rambla de Nostra Senyora o de
la plaça Milà i Fontanals, la construcció d’habitatges
de protecció oficial, el nou auditori per a les arts,
el centre sociosanitari per a la gent gran, etc. Molts
d’aquests projectes es financien amb recursos que
provenen de l’Estat, de la Generalitat o d’Europa.

Comptem amb tu! Participa-hi!

L’equip de govern treballa amb molta il·lusió,
compartint tots aquests projectes amb els agents
socials i econòmics i amb tota la ciutadania en
general. Un projecte que vol comptar amb la
participació de totes les vilafranquines i
vilafranquins que dia a dia ens traslladen les seves
valoracions i/o opinions, compartint i participant
de l’acció del govern municipal. Des de les
associacions de veïns, des de les entitats i en
general, tots els ciutadans i ciutadanes participen

d’aquest projecte de ciutat.

Diàleg amb tothom! Però, sempre que sigui per
avançar

Parlem d’un equip de govern que defensa el diàleg
amb tothom. I així ho ha demostrat en els últims
anys: el darrer pressupost va ser aprovat per 14
dels 21 regidors i l’any passat durant el debat dels
pressupostos només hi va haver un sol vot en
contra. Hem demostrat capacitat per arribar a
acords amb totes les administracions, governi qui
governi, com per exemple l’acord amb l’anterior
govern de l’Estat per aconseguir el soterrament i
cobriment de les vies. Un diàleg per avançar, per
progressar i no per anar cap enrera.

L’oposició, negativa i radicalment conservadora

El debat dels pressupostos al ple del mes de
desembre va tornar a posar de manifest l’estil
d’oposició que practica l’actual grup municipal de
CIU. A banda de votar “no a tot” tampoc van fer
cap proposta mínimament treballada. Practiquen
una demagògia fàcil com el cas de criticar una
partida anomenada “regals i obsequis” quan en
realitat estem parlant dels lots de Nadal dels
treballadors de l’Ajuntament. Allargant fins a la
sacietat els mateixos temes de sempre no fan una
altra cosa que amagar el veritable tema de fons:
la visió negativa i radicalment conservadora que
té CIU de la ciutat presentant una Vilafranca on
ha de fer por de viure-hi. Per una altra banda,
lamentem el fet que “casualment” la CUP
coincideix i participa d’aquest discurs sempre que
en té l’ocasió. Des del grup municipal SOCIALISTA
(PSC-ICV) en lloc d’aquesta actitud de confrontació
constant preferim el treball, la il·lusió i, sobre tot,
el diàleg tant amb la ciutadania com amb el territori.

Primer aniversari d’un nou projecte de progrés per a Vilafranca
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A Vilafranca, hi haurà més impostos i menys inversió

Enguany, els diners que l’Ajuntament recaptarà
als vilafranquins en concepte d’impostos i taxes,
s’incrementen un 15,3 %.  Hi ha dos factors que
hi influeixen:

1.Augmenten els impostos. Com la taxa de la
brossa (+ 31% en els dos darrers anys) o l’IAE (+
35 % en els dos darrers anys). També es creen
noves taxes.

2.Augmenta la població. En els darrers 3 anys,
Vilafranca ha crescut prop de 4.000 habitants.
Per tant, a més població, més ingressos.

Prioritats: Entre les prioritats de CiU hi ha la
seguretat, la neteja i les inversions.
Per a nosaltres, les prioritats d’un govern es veuen
en les partides del pressupost que augmenten per
sobre d’altres. Les que ho fan per sota, vol dir que
no són una prioritat.

La inversió en Policia Local NO és una prioritat
per al govern socialista, ja que augmenta, sí, però
ho fa per sota de la mitjana. Hem demanat més
policia que controli els casos d’incivisme que hi
ha al carrer. CiU creu que la dotació de Policia
Local és insuficient.

La neteja, tampoc: Per al 2005, no es pressuposta
més despesa per netejar la vila. El tema de les
pintades no millora i, al voltant dels contenidors
s’acumulen moltes deixalles. Vilafranca no millora
en neteja. Per exemple, la inversió prevista el 2005
per millorar els contenidors d’escombraries
disminueix un 80,5% i, no es preveu cap inversió
nova en contenidors soterrats.

Les inversions a la vila, tampoc. Tot i que les
inversions passen de 5,3 milions d’euros a 5,5
milions (un 5% més), si mirem quina part de la
inversió es fa amb els diners que es recapten als
vilafranquins, passem de 4,5 milions a 3,5 milions.
És a dir, 1 milió d’euros menys (de fet, això
representa un 21,8 % menys, quan la recaptació
–recordem-ho–, pujava per sobre del 15%).
Ja portem diversos anys seguits en què aquesta
inversió segueix baixant. Si se segueix aquest ritme,
per poder fer inversió a la vila, en pocs anys,
passarem a dependre exclusivament de les
subvencions que ens arribin.

La gestió de les hores extres

Un problema greu: Recentment, el nostre grup ha
denunciat un problema greu de gestió en el tema
de les hores extres que fan els treballadors de
l’Ajuntament, fins al punt que l’Ajuntament ha
estat sancionat per una falta greu d’excés d’hores
extres.
El nostre grup ha comptat més de 10.000 hores
pagades com a extraordinàries. Malgrat això, el
govern “només” en reconeix prop de 6.000 i, és
per això, que el nostre grup ha demanat
documentació addicional sobre aquest tema i que
ens digui el cost real de tots aquests treballs
extraordinaris. Encara que “només” fossin 6.000,
el que és clar és que és inadmissible i que no és
un problema puntual, sinó permanent.
Solucions, quan? Convergència i Unió ha intentat
aportar solucions al problema de les hores extres
presentant una moció al ple municipal, que ha
estat rebutjada, mentre el govern no ha aportat
cap solució per arreglar aquest problema greu.
Per tot això i més, demanem al govern una gestió

Demanem al govern una gestió més eficaç
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L’objectiu de la normalització lingüística és per a
ERC l’hegemonia de la llengua catalana en tots
els àmbits d’ús social. Encara preocupa, i molt, la
situació lingüística en àmbits com l’empresarial,
la justícia, els mitjans de comunicació, els
audiovisuals i la indústria cultural, alhora que és
desigual en els diversos territoris de la nació. Des
dels ajuntaments cal impulsar de manera decidida
els processos de normalització lingüística, tant en
les activitats de l’ajuntament com en tots els àmbits
de la població.

L’Ajuntament de Vilafranca ha d’assumir la
responsabilitat i el liderat que li correspon en
política lingüística en l’àmbit municipal.

És per això que l’actual equip de govern hi aposta
fort i així la creació de la nova Regidoria de Política
Lingüística és el primer pas, important, per tal de
unidireccional la defensa de la utilització de la
nostra llengua en tots els àmbits socials.

La importància de les campanyes informatives
institucionals és clara, a partir de la necessitat de
donar a conèixer a la població la realitat de l’ús
de la nostra llengua. És dins d’aquests paràmetres
que des de la regidoria de política lingüística s’han
iniciat diverses accions, com per exemple, la
campanya informativa adreçada als establiments
sobre retolació, documentació i atenció al públic
en català,Preu x Preu, en català. També s’han
organitzat exposicions, conjuntament amb altres
entitats, com és el cas de “la llengua en l’etiquetatge
de les grans marques”, en la qual s’informa de la
marginació del català -i ús inexistent- en
l’etiquetatge dels productes elaborats per les grans
multinacionals.

Normalitzem-nos

No hem d’oblidar però, la col·laboració constant
i molt efectiva amb el Consorci per a la
Normalització Lingüística, qui treballant coordinat
amb la regidoria de Política Lingüística, desenvolupa
campanyes com l’anomenada anteriorment,
organitza cursos de català - destacant especialment
els destinats als immigrants- exposicions, xerrades,
treballs i moltes i diverses accions que sense la
participació directa d’aquest servei foren del tot
impensables.

Darrerament a més s’ha tornat a convocar la
Comissió interdepartamental de seguiment del
Reglament per a l’ús de la llengua catalana a
l’Ajuntament de Vilafranca, formada per diversos
departaments (secretaria, recursos humans, comitè
d’empresa), la representació de tots els grups
municipals i l’assessorament tècnic del Servei
Local de Català i la Regidoria de Política Lingüística.
Aquesta comissió elaborarà el document mare de
l’ús del català a l’Ajuntament de Vilafranca, en
tots els serveis i en connexió interna i la
reglamentació de la seva utilització portes enfora.

L’Ajuntament de Vilafranca és dels pocs d’arreu
de Catalunya que disposa d’una regidoria de política
lingüística, i això -gràcies a les aportacions d’ERC-
és mostra d’una ferma voluntat de treballar
positivament i activament per a la normalització
de l’ús del català.

Aquestes doncs son les primeres línies de treball
que actualment està executant l’equip de govern,
pel que fa a la defensa de l’ús del català, i la
creació d’una regidoria de Política Lingüística és
un pas molt important per aconseguir un únic
objectiu: la normalització total i arreu de la nostra
llengua, el català.
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El PP va votar a favor dels pressupostos després
d’haver arribat amb l’Equip de Govern als acords
següents:
- Que durant aquest any s’iniciaran les obres de
la primera fase de rehabilitació, millora i ampliació
del Museu si és tenen els recursos necessaris.

L’Ajuntament aportarà 300.000 Euros per la
realització del projecte i s’espera que dintre de
poc és signi un conveni amb la Caixa d’Estalvis
del Penedès en el que es concreti l’aportació de
3 milions d’euros que es va comprometre a realitzar.
Finalment es compta que la Generalitat de
Catalunya doni una subvenció després que a traves
d’una proposició no llei presentada pel PPC, i
esmenada pel Govern del Tripartit, s’aconseguís
que el nostre Museu sigui el Museu de la Vinya i
el Vi de Catalunya.

- L’ampliació del servei de microbús de dues línies
a tres, amb parades als equipaments existents i
que es crearan en un futur a la Girada II i Melió
(Residència Sociosanitària i la del Molí d’en Rovira,
etc.).

- Desplegament del Guàrdia de Barri durant el
primer trimestre i l’ampliació de la plantilla de la
Policia Local amb quatre agents en l’any 2005, i
un nombre semblant en l’any 2006.

- Creació d’una Unitat Ràpida de Reparació, en la
que es doni resposta immediata als desperfectes
de via pública. Estarà formada per tres o quatre
persones que seran contractades o bé directament
per l’Ajuntament o a través d’una empresa
vinculada.

Els dos primers acords van quedar plasmats amb
dues mocions que van ésser aprovades per
unanimitat de tots els grups municipals  presents
a l’Ajuntament. A més, amb els dos últims també

Pressupostos 2005

es donava solució a l’important nombre d’hores
extres que es van realitzar durant l’any 2004  en
els serveis municipals de Policia Local i Via Publica.

Símbols. En el ple celebrat dia 18 de gener de
2005 el PP va presentar una moció en la que es
demanava que les banderes d’Europa, d’Espanya
i de Catalunya onegessin a la façana de l’Ajuntament
i en el Saló de Plens, tal com disposar la llei. La
moció va ésser rebutjada pels vots en contra de la
CUP, d’ERC i de CIU i l’abstenció del PSC.
La vam presentar per expressar la nostra posició
sobre el tema, després que la resta de grups
municipals presents a l’Ajuntament haguessin
endegat diverses iniciatives en relació als símbols.
La CUP va penjar una estelada al balcó de
l’Ajuntament durant la Festa Major i a iniciativa
de la ERC amb el suport del PSC, CIU i CUP s’ha
traslladat el retrat del Rei del lloc preferent que
ocupava  al Saló  de Plens, incomplint la legalitat.
Trasllat que ha costat 5.000 euros.
A la vista d’aquests fets queda clar que el PP és
únic partit polític que defensa la presència dels
símbols de l’Estat a la nostra Vila, i la idea que
forma part  d’Espanya. El PSC solament recorda
que forma part del PSOE (E d’Espanyol) quan
venen les eleccions.

Mocions.El PP ha presentat una moció en la que
es demanava que l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès instés a la Conselleria d’Educació, perquè
facilités més mitjans humans a l’Institut Milà i
Fontanals, fent possible que els alumnes amb
disminució poguessin seguir les classes amb
normalitat. També n’ha presentat una altra en què
s’instava a l’Ajuntament a iniciar un procediment
sol·licitant l’obertura d’una oficina de farmàcia al
barri de la Girada davant del Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona. Les dues mocions van
ésser aprovades per unanimitat.
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Pocs mesos falten per arribar a la meitat del present
mandat en que s’han produït força canvis
importants. Entre ells, cal destacar el canvi d’alcalde
de Vilafranca (que ja tocava) i també el pacte de
govern entre, en teoria, tres forces d’esquerres a
la vila: ERC, PSC i ICV.

I com van les coses?
Ells no paren de repetir-nos que tot va bé i que tot
és fantàstic, i que no s’equivoquen mai en res. És
increïble, perquè el de Vilafranca és l’únic govern
d’arreu del món que encara no ha reconegut la
seva culpa en cap qüestió, i no és perquè no
n’hagin tingut ocasions, senzillament sorprenent.
I si encara queda algú per convèncer (o millor dit,
enganyar), ens preparen tota una exposició destinant
tot un dineral, acompanyat de tot un discurs de
paraules boniques i buides de contingut i de
credibilitat que cada vegada convenç a menys
gent.
I si no es veuen prou aclamats ens publiquen una
edició anterior d’aquest butlletí de 36 pàgines, en
les quals s’incloïen 27 fotos de l’alcalde Marcel.
Falta d’autoestima?
Però la hipocresia de les paraules pot ser a vegades
massa evident, constantment sentim a parlar per
part d’aquest govern de democràcia participativa,
de creixement sostenible, de diàleg i transparència,
de zones verdes, de la identitat vilafranquina, de
civisme i de respecte amb el medi ambient, i cada
vegada que es pronuncien aquestes paraules per
part d’aquest govern municipal, sols una sola
paraula ens ve a la ment: hipocresia.
Ens parlen de diàleg, quan no ens escolten, ens
parlen de democràcia participativa, quan no són
prou valents per aplicar els pressupostos
participatius, ens parlen de confiança quan ens
enganyen i no són prou valents per reconeixeu,
ens parlen de promeses que ni ells mateixos es
creuen, ens parlen de moltes coses però sols fan
això, parlar.

La hipocresia de les paraules

LES PARAULES MÉS HIPÒCRÍTAMENT
UTILITZADES PEL GOVERN VILAFRANQUÍ
(psc-erc-icv):

- Diàleg i consens
Sabíeu que des del pacte PSC-ICV i ERC les
moltes propostes de la CUP que abans
s’aprovaven, ja ni s’escolten?

- Democràcia participativa
Algú va votar el pas del TGV per la vila? Perquè
la gent no pot decidir les prioritats de la vila?
On són els promesos pressupostos participatius?

- Creixement sostenible
Sabíeu que Vilafranca creix més de 100
habitants per mes? Creixen igual els serveis?

- Transparència i confiança
Recordeu com d’evident va ser l’engany per
part del PSC en tot l’afer de la Base de
muntatge? I on era ERC?

- Zones verdes i carrils bici
Sabíeu que ja fa prop d’un any es va aprovar
fer una xarxa de carrils bici a la Vila? Algú l’ha
vist?
Sabíeu que aquest govern considera zona verda
la rambla, la plaça dels porcs o la plaça de la
sardana?

- Honestedat
Recordeu que el pacte entre PSC i ERC, ens
costa a tots els vilafranquins un cost econòmic
més que desproporcionat gràcies als seus sous?
Heu notat una millora significativa?
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21 / desembre/ 2004
Acords del Ple municipal ordinari

Cessió de vialitat de la Girada II. Es va sol·licitar del
Ministerio de Fomento la cessió a favor d’aquest municipi de
la titularitat de la part del camí de la Serreta i pont que creua
la variant, construïts pel Ministerio de Fomento conjuntament
amb la variant de la carretera N-340.
Aprovat per unanimitat.

Modificació del pressupost de l’entitat. Es van aprovar
modificacions en el pressupost de l’Ajuntament del 2004
arran del pagament d’algun concepte relacionat amb la valoració
de llocs de treball, una transferència a la fundació del Museu
per a la confecció del projecte de rehabilitació i millora, la
provisió d’amortització (300.000 euros) de part del crèdit per
a les obres del ferrocarril amb la finalitat de minimitzar
l’impacte del crèdit concertat en el pressupost de 2005, etc.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV), de CIU, d’ERC i del PP i l’abstenció del grup de la CUP.

Modificació del pressupost del Patronat d’Esports. Es
va aprovar una modificació del pressupost del Patronat d’Esports
incorporant subvencions de la Diputació de Barcelona per a
les entitats esportives i una aportació per a la realització d’un
pla de manteniment de les instal·lacions esportives.
Aprovat per unanimitat.

Pressupostos municipals per a 2005. L’equip de govern
de PSC-ICV i ERC va presentar un pressupost de
38.697.824,10 euros per al 2005, amb un increment de
més del 8% respecte de l’exercici de 2004. El regidor d’Hisenda
Francisco Romero va dir que el projecte de pressupost es
basava en l’Acord de Govern entre els grups SOCIALISTA
(PSC-ICV) i d’ERC, i venia precedit d’una tasca interna (Pla
d’actuació municipal) i d’una planificació que valorava la
viabilitat tècnica i econòmica dels projectes i de les actuacions.
També es van tenir contactes freqüents ordinaris amb
representants veïnals i d’entitats, i es van realitzar contactes
amb els diferents grups municipals.
Francisco Romero va afirmar que les inversions s’incrementaven
un 5% i en va destacar la remodelació de la rambla de Nostra
Senyora, el Museu de Vilafranca-Museu del Vi, l’aparcament
de les Clotes, la urbanització de la plaça Lluís Via-Graupera,
els equipaments culturals (Auditori, Ateneu, Trinitaris, etc.),
esportius i educatius.
El regidor d’Hisenda va fer referència a les prioritats del
pressupost:
a) Seguretat ciutadana. Hi ha un increment del 15%, amb la
creació efectiva de la figura del guàrdia de barri i el nomenament
de quatre nous agents, el funcionament de la grua en règim
de presència continuada, nous vehicles i equipaments, etc.
b) Polítiques socials, amb un augment de la despesa del 21%.
Es reforcen els Serveis Socials amb nous efectius i també les
polítiques d’infància, de gent gran o d’ajuts a les famílies.
Igualment, es potenciarà la promoció i la rehabilitació
d’habitatges socials, es crearà la borsa d’habitatges i s’executarà
el projecte Igualem per a l’ocupació de persones amb dificultats

d’inserció, així com el projecte educatiu de ciutat.
c) Via pública, amb un augment del 25% i un reforç organitzatiu
del Servei. S’incrementarà el control de les activitats a la via
pública, el manteniment dels carrers (senyalització viària,
parcs i jardins, etc.), l’arranjament de rotondes, les zones de
jocs infantils, etc. També augmenta significativament la
despesa en recollida d’escombraries, i es potenciarà la recollida
selectiva, especialment de cartrons.
d) Processos de participació ciutadana. Es potenciarà la
participació ciutadana en els projectes de la rambla de Nostra
Senyora i de cobriment de la via del tren, s’organitzarà la fira
d’entitats, etc.
Otger Amatller (CUP) va destacar la dificultat d’analitzar un
document complex amb una despesa de més de 38 milions
d’euros en quinze dies i va afirmar que la CUP entenia que
s’havia d’anar més enllà en actuacions com: la potenciació
d’espais de petit format per a actes i representacions, la
potenciació de l’Escola de música, i especialment la música
tradicional, la promoció de més actes culturals a l’estiu, el
Pla de mobilitat (carrils bici, etc.), el Pla mediambiental,
potenciar el manteniment d’unes vies públiques que es troben
malmeses, instal·lar senyals acústics en els semàfors,
condicionar la capella del cementiri (multiconfessional o no
confessional), fer accessible el reciclatge a les persones que
no poden adreçar-se a la deixalleria, etc. o fomentar la
participació ciutadana. Per Amatller, malgrat les bones
intencions, no s’havia avançat gens en la qüestió dels
pressupostos participatius, i aquest és un procés que s’hauria
d’implementar progressivament.
Josep Ramon (PP) es va mostrar a favor del pressupost, ja
que el seu grup havia arribat a acords amb el govern municipal
sobre diverses matèries: potenciació del projecte del Museu
i inici de la primera fase de les obres tan bon punt estigui
garantit el finançament, millora del servei de microbús arribant
a nous barris i equipaments, desplegament a principis de
2005 del guàrdia de barri i augment progressiu de la plantilla
de la Policia Local, millora del manteniment de la via pública
amb una unitat de reparació ràpida dels desperfectes, etc.
Per Ramon, també caldria reduir la despesa corrent agilitant
els tràmits administratius, i estudiar arran de la remodelació
de la rambla de Nostra Senyora la viabilitat d’un aparcament
soterrat, ja que l’actual de la plaça del Penedès pot quedar
petit aviat.
Per CiU, Aureli Ruíz va dir que els ingressos que provenen
dels impostos i de les taxes que paguen els ciutadans
s’incrementen més d’un 15%, i per tant no es podia parlar
d’un esforç rellevant en la despesa quan es fa referència des
del govern municipal a l’increment de partides que no superen
els percentatges del 12 o del 15%.
Ruíz va afirmar que en policia i seguretat, l’augment proposat
és de l’11,9%, i per tant no es podia parlar d’un esforç
important, que no es donava prioritat des del govern municipal
a les ajudes socials, a la joventut ni a la infància (reduccions),
que el manteniment i la millora de la via pública es reforçava
l’àmbit de comandament, però no l’operatiu i calia invertir en
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millorar la neteja del carrer, la recollida d’escombraries, l’estat
i la quantitat dels contenidors, etc. Per CIU pel que fa a
inversions, sobre el que es recapta de la ciutadania, cada
vegada un percentatge més petit es destina a inversió, i això
obligarà en el futur a augmentar l’endeutament o a reduir
partides de despesa. En definitiva, el regidor de CIU va afirmar
que el pressupost presentat era pitjor que el de l’any 2004,
i per aquesta raó CiU hi votaria en contra.
Ramon Xena (ERC) va recordar que durant els molts anys en
què ERC va estar a l’oposició només una vegada va votar
contra el pressupost, perquè s’esforçava per negociar millores
positives per a Vilafranca, i, per això ara era positiu també
que el PP negociés i donés el seu suport. El portaveu d’ERC
va dir que actualment ERC forma part del govern i havia
participat en l’elaboració del pressupost. Així, es reforçava
l’apartat de Serveis Socials, perquè cal atendre millor a les
persones i també es fa un esforç en via pública amb una
unitat d’intervenció ràpida.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV), d’ERC i del PP i els vots en contra dels grups de CiU i
de la CUP.

Operació de crèdit. Es va sol·licitar una operació de crèdit
per import de 1.672.825,48 euros per al finançament dels
projectes d’inversió que figuren en el pressupost municipal
de l’exercici de 2005 i facultar la Diputació de Barcelona
perquè efectuï totes les gestions necessàries davant Caixa de
Catalunya, signant, junt amb la Diputació de Barcelona el
conveni regulador del programa Crèdit Local per a l’obtenció
d’un préstec d’import 1.672.825,48 euros.
Aprovat per unanimitat.

Manifest per la Convivència. Per iniciativa del Consell per
la Convivència, es va aprovar un manifest pel qual el ple es
manifestava amb la voluntat de fer que Vilafranca sigui una
ciutat acollidora, on el diàleg, la tolerància i el respecte formin
part del nostre comportament quotidià i el compromís de
cadascú des de les seves responsabilitats, a participar en la
sensibilització del conjunt de la població a favor dels valors
democràtics.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre pressupostos participatius. El grup de la
CUP va presentar una moció per tal que en els pressupostos
municipals del 2005 es contemplés una partida pressupostària
per a l’àrea de Participació Ciutadana per tal d’iniciar els
processos necessaris per a l’elaboració d’uns pressupostos
participatius de cara a l’any vinent. L’equip de govern va
afirmar que estava previst reforçar la participació ciutadana
en diversos processos i que es volia estudiar la qüestió i anar
avançant, però per a fer-ho no era necessària l’existència d’una
partida pressupostària específica.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups de la CUP i de CIU
i els vots en contra dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV), d’ERC
i del PP.

Moció sobre el retrat del Rei en el Saló de Sessions. El
grup de la CUP va presentar una moció en la qual proposava
enviar el quadre del rei present a la sala de plens de
l’Ajuntament a l’arxiu de Salamanca.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups de la CUP i d’ERC,
els vots en contra dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i del PP
i les abstencions del grup de CiU.

Moció sobre l’estat de la via pública. El grup de CIU va

presentar una moció en què proposava la constitució d’una
comissió Municipal amb representació paritària dels grups
municipals per habilitar un número de telèfon gratuït (900)
on els vilafranquins poguessin avisar de les deficiències que
observin a la via pública i substituir l’actual número de telèfon
del carrer.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups de CiU, del PP i
de la CUP i els vots en contra dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV) i d’ERC.

Moció sobre les seleccions esportives catalanes. El
grup de CiU va presentar una moció que després d’incorporar
una esmena formulada per ERC, proposava entre d’altres
denunciar el joc brut emparat per la Federació Espanyola de
Patinatge durant l’assemblea de la FIRS per tal d’impedir el
reconeixement oficial de la selecció catalana de patinatge i
mostrar el suport d’aquest Ajuntament al reconeixement de
la Selecció Catalana de Patinatge i a un futur reconeixement
de les seleccions esportives catalanes.
Aprovada amb els vots a favor dels grups de CIU, d’ERC,
SOCIALISTA (PSC-ICV) i de la CUP i el vot en contra del grup
del PP.

Moció sobre el servei de microbús. El grup del PP va
presentar una moció en la qual s’instava l’Equip de Govern
perquè, una vegada enllestit l’estudi de mobilitat negociés
amb la concessionària del transport públic de línies de microbús
perquè es millori el servei  i s’ampliï el recorregut tant als
nous equipaments, com és el cas de la Residència
Sociosanitària, en el moment de la seva obertura, com als ja
existents (Residència de Molí d’en Rovira  etc.), així  com a
les zones de nova construcció de la Girada i de Molí d’en
Rovira.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre el Museu de Vilafranca. El grup del PP va
presentar una moció per tal que l’any  2005  l’Ajuntament
de Vilafranca promogui l’inici de les obres d’execució de la
primera fase del projecte  de rehabilitació, reforma i ampliació
del Museu del Vi-Museu de Vilafranca, una vegada es concreti
l’aportació de 3 milions d’euros anunciada per Caixa Penedès,
i en tot cas es tingui assegurat el finançament  de l’ execució
d’aquesta primera fase.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre una farmàcia al barri de la Girada. El grup
del PP va presentar una moció que va ser esmenada pels
grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC, en la qual proposava
que l’Equip de Govern continuï treballant, adreçant-se als
estaments competents, per tal que s’autoritzi la instal·lació
d’una oficina de farmàcia al barri de la Girada.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre l’Institut Milà i Fontanals. El grup del PP va
presentar una moció en què proposava instar a la Conselleria
d’Educació de la Generalitat de Catalunya perquè posi a
disposició de l’Institut Milà i Fontanals els mitjans necessaris
perquè el sis alumnes  amb cadires de rodes puguin seguir
les classes de forma adequada. Per l’equip de govern, la
Generalitat està disposada a posar els mitjans raonables que
es demanin, per la qual cosa la moció no tenia sentit i hauria
de ser retirada. Només si el problema no se solucionava pels
mitjans normals caldria fer pressió.
Aprovada amb els vots a favor dels grups del PP, de CiU i de
la CUP i les abstencions dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV)



ple municipal

29Butlletí núm. 176

f e b r e r  2 0 0 5

18 / gener / 2005
Acords del Ple municipal ordinari

Per a més informació podeu consultar la pàgina web
www.vilafranca.org

i d’ERC.

Moció sobre la normalització de la llengua. Els grups
d’ERC, SOCIALISTA (PSC-ICV), de CiU i de la CUP van signar
una moció en que donaven suport al jove processat per enviar

suposades amenaces terroristes a través de correu electrònic
a dos supermercats i una marca lletera per no etiquetar els
seus productes en català.
Aprovada amb els vots a favor dels grups d’ERC, SOCIALISTA
(PSC-ICV), de CiU i de la CUP i l’abstenció del grup del PP.

Moció sobre un telèfon d’atenció ciutadana. El grup de
CiU va presentar una moció en la qual proposava crear un
telèfon especial únic a l’Ajuntament, amb l’objectiu de facilitar
l’accés dels vilafranquins a l’Ajuntament, resoldre les gestions
i recollir les observacions i les queixes dels vilafranquins pel
que fa a la Via Pública. Des de l’equip de govern es va contestar
que s’hi està treballant i no cal un nou telèfon, sinó eliminar
l’actual i centralitzar les trucades a través de l’Oficina d’Atenció
Ciutadana.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups de CiU, del PP i
de la CUP i els vots en contra dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV) i d’ERC.

Moció sobre els treballs extraordinaris del personal. El
grup de CiU va presentar una moció en la qual proposava fixar
el compromís de fer disminuir les hores extraordinàries que
actualment fan els treballadors de l’Ajuntament, augmentar
el personal laboral a l’Àrea de Via Pública i convocar noves
places durant el 2005 d’agent de Policia Local. Des de l’equip
de govern (PSC-ICV i ERC) es va contestar que les hores
extraordinaries realitzades eren justificades i no
desproporcionades i que no es podien atendre contractant
nou personal. L’augment de personal a les àrees de Via Pública
i Policia Local ja estan previstes.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups de CiU i de la CUP,
els vots en contra dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC
i l’abstenció del grup del PP.

Moció sobre els horaris de la biblioteca. El grup de CIU
va presentar una moció en què proposava destinar més personal
laboral al servei de la Biblioteca Popular Torras i Bages o bé
ampliar l’horari de les persones contractade, a fi que els torns
de treball permetin ampliar l’horari d’obertura al públic de
manera permanent. El grup de la CUP va presentar una esmena
en el sentit que l’ajuntament realitzés els passos necessaris
per tal d’ampliar els horaris de la biblioteca i de les sales
d’estudi per tal de donar servei de dilluns a dissabte, tant en
horari de matí com de tarda i aplicar horaris especials d’obertura
de la biblioteca i de les sales d’estudi durant les èpoques
d’exàmens. Des de l’equip de govern (PSC-ICV i ERC) es va
contestar que es treballaria en aquesta línia però no era
possible fixar ja uns horaris concrets i determinats condicionant
el resultat final de la tasca que es portarà a terme.
L’esmena de la CUP i la moció de CIU van ser rebutjades amb
els vots a favor dels grups de CiU, de la CUP i del PP i els
vots en contra dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC.

Moció sobre les banderes en edificis municipals. El grup
del PP va presentar una moció en la qual proposava instar

l’Equip de Govern perquè faci allò necessari per tal que les
banderes d’Espanya, d’Europa i de Catalunya onegin a la
façana i en el saló de Plens de l’Ajuntament, de conformitat
amb la legislació.
El grup municipal de la CUP va presentar una esmena a la
totalitat en la qual proposava que en el terrat de la Casa de
la Vila onegés la senyera, i una bandera amb l’escut de
Vilafranca.
L’esmena va ser rebutjada amb els vots a favor dels grups de
la CUP, de CIU i d’ERC i els vots en contra dels grups
SOCIALISTA (PSC-ICV) i del PP.
La moció va ser rebutjada amb el vot a favor del grup del PP,
els vots en contra dels grups de CiU, d’ERC i de la CUP i les
abstencions del grup SOCIALISTA (PSC-ICV).

Moció sobre la candidatura olímpica de Madrid. El grup
del PP va presentar una moció en la qual proposava expressar
el suport al poble de Madrid perquè aquesta ciutat aconsegueixi
la designació com a seu dels Jocs Olímpics del 2012.
El grup de CIU va presentar una esmena en què proposava a
més reiterar el suport de l’Ajuntament de Vilafranca a les
federacions i les seleccions esportives catalanes perquè siguin
reconegudes internacionalment i perquè puguin competir
oficialment.
L’esmena va ser aprovada amb els vots a favor dels grups de
CiU, SOCIALISTA (PSC-ICV) i de la CUP, el vot  en contra del
grup del PP i les abstencions del grup d’ERC.
La moció amb l’esmena introduïda va ser retirada pel grup
del PP, per la qual cosa no va ser objecte de votació.

Moció sobre participació a través del butlletí municipal.
El grup del PP va presentar una moció en la qual proposava
que en el butlletí municipal l’Ajuntament Informa hi hagués
un apartat que els ciutadans poguessin omplir amb les seves
opinions i, una vegada retallat, portar-lo a l’Ajuntament o a
alguna de les dependències municipals. Des de l’equip de
govern es va demanar que es plantegés el tema en el si de la
Comissió de Comunicació recentment creada, ja que és en
aquest marc que correspon estudiar-la.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups del PP, de CiU i de
la CUP i els vots en contra dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV)
i d’ERC.


