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Aquest curs s’ha iniciat l’activitat del nou CEIP La Girada. Els alumnes de P3 d’aquest nou centre que es construirà
s’han instal·lat provisionalment en una aula al recinte del col·legi Cristòfor Mestre. Les previsions del Departament
d’Educació de la Generalitat són que les obres de la nova escola finalitzin a principis de l’any vinent.
Una altra novetat destacable és l’habilitació als tres IES de la vila dels Mòduls d’Aprenentatge Productiu, en el
marc del procés d’adaptació curricular.

Obres i manteniment

El curs s’ha iniciat sense incidències a tots els centres de la vila, malgrat les importants obres realitzades aquest
estiu a les escoles Mas i Perera i Estalella i Graells. Al CEIP Mas i Perera, on a finals d’aquest any s’han d’acabar
els treballs d’adequació de l’espai d’educació infantil, s’hi han construït nous espais que permeten donar resposta
a les necessitats actuals. L’Estalella i Graells ha sofert una reordenació total de l’espai interior, com el Mas i Perera
finançada per la Generalitat de Catalunya, i a la resta d’escoles públiques i llars d’infants l’Ajuntament de Vilafranca
ha realitzat treballs de manteniment i millora amb un pressupost que supera els 150.000 euros. També s’han
aportat 18.000 euros per adquirir jocs infantils homologats per als patis de les escoles.

Uns 7.000 alumnes han començat el nou curs escolar
a Vilafranca del Penedès, un curs marcat per la
implantació de la sisena hora als centres públics
d’educació primària. A Vilafranca, això, juntament amb
el desdoblament de cursos, ha suposat l’increment de
dotació de 19 mestres més en cinc escoles (Cristòfor
Mestre, Baltà Elias, Estalella i Graells, Mas i Perera i
Pau Boada). La sisena hora s’aplica de 12 a 1 del
migdia a les cinc escoles per a tots els alumnes
d’educació primària, tot i que els escolars d’educació
infantil amb germans a primària, també hi tenen dret.

Nou curs escolar 2006-2007

Infantil:
Centres públics       753 Centres concertats       466 TOTAL alumnes      1.219

Primària:
Centres públics    1.354 Centres concertats       933 TOTAL alumnes      2.287

ESO:
Centres públics     1.287 Centres concertats       716 TOTAL alumnes      2.003

TOTAL:
Centres públics    3.394                       Centres concertats    2.115       TOTAL alumnes      5.509
           (62,60%)             (38,39%)

DADES MATRICULACIÓ A VILAFRANCA
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SOCIALISTA (PSC-ICV): L'Ajuntament de
Vilafranca ha fet un esforç important, perquè
el nou curs escolar 2006-2007 s'hagi iniciat
sense incidents. Les obres de les escoles
Estalella Graells i Mas i Perera han estat
l'actuació més destacada, fent d'aquests
centres un espai modern, però també s'ha
adequat la llar d'infants municipal El Parquet,
al barri de la Girada, que ha permès acollir
tota la demanda de places, que ha estat una
prioritat municipal.

CIU: Ja hem començat un nou curs escolar.
“Educació, educació i educació” eren, segons
el PSC, els tres eixos bàsics del govern
socialista, però alhora de la veritat durant
aquesta legislatura s’han adjudicat molt pocs
projectes (l’any 2004 cap de nou), i aquest
nou curs s’han augmentat en quasi un 30%
els barracons. Nosaltres apostem per una
política d’inversió continuada per què en un
futur tots els alumnes tinguin plaça en
condicions

ERC: Una vegada més hem iniciat el curs
escolar a Vilafranca. Amb més empenta que
mai, totes les escoles de primària i instituts
de secundària, han encetat aquesta nova
etapa amb l’empenta necessària per fer de
la nostra educació un referent de qualitat
arreu. La futura construcció de la nova escola
de primària i el nou institut de secundària al
barri de La Girada ampliaran encara més, les
bases per fer-ho possible.
A Vilafranca tenim bona escola. Aprofitem-
la!.

PP: Esperem que en el nou curs escolar es
facin realitat les noves construccions
d’equipaments escolars promeses pels
Consellers d’Educació en les seves visites a
la nostra Vila. És el cas de l’escola i l’institut
de la Girada, l’escola d’idiomes i l’institut del
barri de l’Espirall. També esperem que es
facilitin a les escoles i instituts de la nostra
Vila els mestres de suport als alumnes
nouvinguts, de forma que es permeti seguir
a tots el ritme normal de les classes.

CUP: Tothom està pendent i parla de
l’aplicació de la sisena hora, però la realitat
és que els problemes de sempre de l’escola
encara estan aquí.
No ens podem permetre que les aules
comencin ja saturades, amb manca de mestres
i que la compra dels llibres i del material
escolar sigui una càrrega per a moltes famílies.
La solució passa, com sempre, per més
recursos econòmics pel nostre sistema
educatiu i una correcte planificació.

Llars d’infants

A les quatre llars d’infants municipals han començat el curs
un total de 326 nens i nenes, atesos per 36 professionals.
De les actuacions de millora i manteniment a les 20 aules
de les llars municipals, encara s’estan fent adequacions al
Parquet. L’Ajuntament ha invertit uns 400.000 euros en la
construcció de quatre noves aules a la llar d’infants el Parquet
per donar resposta a la demanda per a infants de 1 a 2 anys
d’edat, on s’ha registrat un increment de demanda de 10
punts respecte l’any passat. Concretament, hi ha matriculats
en aquest centre 45 nens i nenes d’aquesta franja d’edat i
amb les quatre aules noves l’oferta és de 52 places, és a dir,
que encara resten 7 places vacants.

Amb aquest increment d’oferta a El Parquet, el conjunt de
les quatre llars municipals d'infants s'estan oferint un total
de 325 places: 200 per als infants de 2 a 3 anys, 117 per
als d'1 a 2 anys i 8 per als de 0 a 1 anys. Els percentatges
de places públiques se situarien en el 39% per als infants
de 2 a 3 anys i en el 26% per als d'1 a 2 anys. En el cas
dels menors d’un any l’oferta és m és reduïda.

Actualment, l'oferta de places públiques impulsades per
l'Ajuntament, un total de 325, ja supera els percentatges
establerts per la Generalitat en el seu mapa escolar, ja es
que fixava un total de 263 places en l'horitzó del 2008. Si
se suma l’oferta provinent dels centres privats, Vilafranca
disposa d'un nombre total de places per a infants de 2 a 3
anys suficients per donar cabuda al 72% dels infants que
tenen aquesta edat i a un 50% dels que en tenen entre 1 i
2 anys. Es tracta d'uns percentatges força elevats que superen
fins i tot els òptims que es planteja la Generalitat de Catalunya
en el mapa escolar de llars d'infants elaborat recentment.

Altres ensenyaments

A banda dels centres d’educació infantil, primària i secundària,
Vilafranca té una àmplia oferta educativa en els àmbits
musical, d’idiomes, formació continuada, d’adults o educació
especial.



Un llibre recull el
testimoni de
vilafranquins al
front i als camps
de concentració

Un llibre recull el
testimoni de
vilafranquins al
front i als camps
de concentració

que no han tingut o no van tenir mai l’oportunitat de
fer-ho. El llibre ha estat editat per l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, amb el suport del Programa per
al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.

Cal que sapigueu de nosaltres. Vilafranquins al front
i al camp concentració, 1936-1943. Aquest és el títol
de llibre que recull el testimoni de 23 penedesencs que
van viure la Guerra Civil al front i al camp de concentració.
Enric Tomàs i Josep Ferret han recollit i transmeten,
per mitjà d’un gran esforç periodístic i d’investigació,
els records i les vivències d’aquesta vintena de
penedesencs que van viure aquest important període
històric.
Les institucions democràtiques tenen l’obligació i el
deure de recuperar de l’oblit, el testimoni durant molts
anys silenciat. Aquest període és un dels més importants
de la història recent i s’ha de recuperar, cal conèixer-
lo per tenir sempre presents i no oblidar mai: la barbàrie
que és sempre una guerra civil, els estralls causats per
la intolerància, i també la generositat de tots aquells
que van lluitar i que van donar la vida per valors tan
preuats com són la llibertat, el progrés i la democràcia.
Aquest llibre vol ser un homenatge sincer i obert a tots
els que hi donen el seu testimoniatge i també a tots els
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Fets, no paraules

L’equip de govern va portar al Ple de l’Ajuntament del mes de setembre la construcció de dos nous
aparcaments soterranis a Vilafranca. La proposta es va aprovar amb els vots favorables de PSC, ICV i ERC
(13 vots a favor) i amb els vots desfavorables de PP, CiU i CUP (8 vots en contra).

Pel que fa a l’ampliació de l’aparcament actual de la plaça Penedès, parlem d’un aparcament de 300
places bàsicament de rotació. Aquest aparcament es farà sota la rambla de Sant Francesc millorant-ne
els accessos i la mobilitat de la zona de manera coherent amb el pla de mobilitat. D’altra banda,
l’aparcament de l’Espirall tindrà un caràcter residencial i una previsió inicial de 150 places d’aparcament.
Pel que fa a aquest darrer aparcament, el nombre definitiu de places i el preu final de venda es decidirà
desprès d’un estudi actualitzat de la demanda existent a la zona. També s’inclou la facturació per minuts
tant en l’aparcament ampliat de plaça Penedès com de l’aparcament de Cal Rondina.

El fet que l’empresa concessionària lliuri l’aparcament de l’Espirall a l’Ajuntament perquè aquest faci
la venda permetrà la capitalització de la societat municipal d’aparcaments que farà viable la construcció,
a curt termini, de més aparcaments subterranis a altres barris de Vilafranca que també en necessiten.

Estem parlant d’una inversió de més de 9 milions d’euros que l’Ajuntament no pot finançar amb recursos
propis ni amb endeutament. Hem de tenir en compte que és la inversió més important després del
cobriment de les vies i que no es pot assumir si no es deixen de fer altres temes prioritaris que formen
part del pla d’inversions municipal: soterrament i cobriment de les vies, remodelació i ampliació del
Museu del Vi–Museu de Vilafranca, llars d’infants, auditori municipal, remodelació de la rambla, ampliació
de voreres, etc.  Això ens porta a una gestió indirecta a través d’una concessió de les zones blaves que
han de servir per finançar els aparcaments.  Així es va fer fa 10 anys per construir l’aparcament de plaça
Penedès i també per construir i ampliar el Complex Aquàtic.

No entenem la posició del portaveu de CiU, Pere Regull, votant en contra de la construcció dels aparcaments
quan fa 10 anys el grup municipal de CiU va votar a favor de la concessió a 50 anys de l’aparcament
de plaça Penedès. D’aquesta manera Regull torna a radicalitzar la seva posició fent-la coincidir amb la
CUP que ja ha manifestat públicament que no vol que es facin els aparcaments. En aquest punt, volem
aclarir que la campanya de recollida de signatures per municipalitzar les zones blaves no vol dir que
aquest servei sigui gratuït, sinó tot el contrari ja que municipalitzar portaria a ampliar la plantilla i recursos
de l’Ajuntament per poder assumir un servei que actualment tenim en concessió augmentant sensiblement
les despeses municipals i deixant de complir d’altres necessitats. Tot això sense valorar que dedicaríem
esforços a gestionar un servei quan hi ha empreses que estan especialitzades en realitzar aquesta feina.
De totes maneres els veïns i les veïnes, comerç i empresariat de la nostra vila poden estar tranquils ja
que l’equip de govern va decidir fer aquests dos aparcaments i ja estan en marxa. Fets, no paraules.
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Les opcions d’aparcament a Vilafranca

A Vilafranca hi ha una manca evident d’aparcament: a tots els barris. La política de l’Ajuntament ha estat fer uns
aparcaments als afores de la vila molt poc utilitzats, i fins i tot fer un aparcament en zona blava al barri de l’Espirall
que no fa servir ningú.

Ara es planteja fer nous aparcaments (amb un cost de 8.000.000 euros) i, al no poder-se pagar per l’Ajuntament, s’ha
d’adjudicar l’obra a una empresa per que faci l’obra al seu càrrec i, a canvi, pugui explotar l’aparcament durant uns
anys. A partir d’aquí, han aparegut vàries opcions:

OPCIÓ A. Ampliació de l’actual aparcament (defensada PSC+IC+ERC)

Ampliar l’actual aparcament de la Plaça del Penedès, en direcció a la Rambla de Sant Francesc. Això implica que:

Si l’aparcament no el fa SABA, l’empresa que el faci haurà d’indemnitzar SABA amb prop de 9 milions d’euros (quasi
1.500 milions de pessetes): o sigui que: - Si SABA vol els aparcaments li costa 8.000.000 euros (cost de l’obra).

- Si qualsevol altre empresa els vol, li costa 17.000.000 euros (cost de l’obra + la indemnització a SABA).
L’empresa que faci l’aparcament (probablement, SABA), tindrà com a regal la gestió de les zones blaves durant 15
anys. En aquests moments, la gestió de les zones blaves està donant un benefici de més de 500.000 euros anuals.
La concessió actual ja s’ha acabat i se’n podria fer un concurs apart.
A més, aquesta empresa es quedarà amb la gestió de l’aparcament de Cal Rondina, i amb tots els seus beneficis.
La concessió dels aparcaments de la Plaça Penedès i Cal Rondina serà per a 40 anys més, o sigui fins aproximadament
l’any 2050.
L’empresa adjudicatària ha de fer un aparcament de 150 places a l’Espirall sense que s’hagi fet un estudi de quina
és la necessitat de places d’aparcament en aquest barri i per tant amb possibilitats de que se’n necessitin més.
Aquests aparcaments es construiran quan s’acabin les obres de la Rambla de Nostra Senyora, ON NO SE N’HI FARÀ
CAP D’APARCAMENT segons el portaveu socialista, malgrat que en un procés de participació ciutadana es demanava
i deia que era molt necessari fer-n’hi un de soterrat (!!!).

OPCIÓ B. Aparcament independent (Defensada per CiU)

Construir un aparcament soterrat independent ARA a la Rambla de Nostra Senyora, aprofitant les obres que s’hi fan,
amb el conseqüent estalvi de diners, menys temps en obres, menys molèsties per als veïns i per als vianants ...

Això vol dir:
No s’ha d’indemnitzar a SABA (estalvi de 9.000.000 euros) = Abaratiment = Possibilitat de terminis més curts de
concessió de l’explotació = L’ajuntament recupera els aparcaments abans = beneficis per a Vilafranca.
Concurs de construcció i concessió d’aquest aparcament, obert a totes les empreses AMB IGUALTAT DE CONDICIONS,
amb el que comporta de millora per competència entre les empreses.
Construir, a més, un aparcament soterrat al l’Espirall, previ estudi de les necessitats REALS d’aparcament (no limitar-
ho a 150 places).
Que l’Ajuntament gestioni les zones blaves. Els més de 500.000 euros anuals de benefici es revertirien en millorar
la via pública de Vilafranca.
Fer d’una vegada per totes un bon pla d’aparcaments que indiqui les necessitats d’aparcament a TOTS ELS BARRIS
DE VILAFRANCA, i posar-lo en marxa immediatament.

L’equip de govern va optar en solitari per la primera opció (vots en contra de CiU, CUP i PP). Creieu que no valia la
pena pensar-ho millor?
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Moure’ns per la vila

Darrerament s’ha commemorat la Setmana de la Mobilitat Sostenible arreu del país i Vilafranca no podia
ser-ne excepció. Però hauríem de tenir clar quin són els conceptes i objectius principals que varen endegar
aquesta iniciativa.

Segurament, pel que fa als nostres desplaçaments dins de la nostra vila, més d’un cop, la inèrcia diària
ens dirigeix a un comportament no massa cívic, socialment no acceptable o senzillament poc sostenible.
En més d’una ocasió tots hem utilitzat el cotxe per traslladar-nos quan, de segur, ens el podríem haver
estalviat.

Objectius com “estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle”, “sensibilitzar el
ciutadà sobre els impactes ambientals del transport” o “oferir a la ciutadania la possibilitat de redescobrir
la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un ambient saludable i relaxat”  son conceptes prou
clars per fer canviar les coses.

Millorar el transport urbà, en quantitat i qualitat, i donar a conèixer els seus avantatges al ciutadà.
Facilitar l’ús de la bicicleta, construint de nou carrils- bici, ampliar la xarxa viària d’aquest transport i
abreujant les dificultats de l’aparcament en el màxim possible d’indrets de la nostra ciutat. Tots aquests
conceptes els hem de tenir clars. I han de ser una realitat.

Així, quan parlem del carril bici, hem de tenir en compte la il·lusió generada al voltant d’aquest projecte
i la força social que el recolza. Tenim, per tant, una gran oportunitat per demostrar que la política serveix
al poble i per apropar la gestió municipal a les necessitats de la societat, tot tenint presents els grans
temes globals, com ara la necessitat evident d’augmentar les mesures d’estalvi energètic i de reducció
de la contaminació atmosfèrica.

La creació d’una xarxa de carrils-bici ben planificada, ben dissenyada, és, per tant, necessària. Però no
podem caure en el parany de considerar que aquest projecte correspon tan sols al govern local, ni tan
sols al tots els grups municipals, ja que ens estaríem allunyant de la societat a la que representem. És,
per tant, imprescindible, que tot Vilafranca assumeixi com a pròpia la necessitat d’impulsar polítiques
mediambientals que ens permetin evolucionar, com a vila, i esdevenir un referent a nivell nacional.

Cal fomentar les bondats d’anar en bicicleta i cal, a més, creure en la mobilitat sostenible, més enllà
del que dicten les diades reivindicatives. Però això ho hem de fer entre tots. En l’argot casteller, no n’hi
ha prou amb un bon tronc, no és suficient un pom de dalt perfecte, és imprescindible una pinya ben
ferma i compacta. Per tot plegat, passar de la teoria a la pràctica ha de ser la nostra màxima prioritat.

Un increment notable en l’ús de la bicicleta comportarà, sens dubte, un benefici per a la nostra societat,
doncs millorarà la salut pública i es reduiran les emissions de gasos contaminants.

Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya seguirem treballant encara més per tal
que l’ús social de la bicicleta a la nostra vila sigui un tarannà continu i diari per les nostres ciutadanes
i els nostres ciutadans.
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En el passat Ple celebrat es van aprovar inicialment el plec de condicions per la construcció d’un
aparcament soterrat de 300 places a la Rambla de Sant Francesc i un altre de150 places al barri de
l’Espirall. Amb aquest plec es disposa que es cediran les zones blaves a l’empresa concessionària durant
15 anys.

Des de el PP pensem que no queda justificada aquesta cessió per 15 anys. D’un estudi realitzat pel
mateix Equip de Govern es desprèn que la gestió conjunta dels dos aparcaments, el de plaça del Penedès
i de la rambla de Sant Francesc, en un escenari optimista, el concessionari recuperaria la seva inversió
en 14 anys i encara disposaria de 26 anys de benefici. Amb l’escenari neutre, aquesta opció de gestió
conjunta, com a màxim en 19 anys es recuperaria  la inversió i encara hi hauria més de 20 anys per tenir
beneficis. Aquests càlculs es feien en SENSE TENIR EN COMPTE LES ZONES BLAVES.

En el supòsit de gestió independent dels aparcaments de la rambla de Sant Francesc i la plaça del
Penedès, és necessari quasi tot el termini de la concessió per recuperar la inversió en un escenari
optimista i no es recuperaria mai en un escenari neutre.

Solament en aquest últim cas en que el concessionari no recuperaria pràcticament la inversió i no tindria
benefici seria raonable cedir les zones blaves per construir un aparcament a la rambla de Sant Francesc.
En canvi, no té sentit fer-ho en el primer cas de gestió conjunta dels dos aparcaments de la plaça del
Penedès i el de la rambla de Sant Francesc. El concessionari, amb el que recapti durant 15 anys a les
zones blaves, cobrirà quasi la totalitat de l’import de les obres de construcció dels aparcaments que ha
de construir al centre i al barri de l’Espirall i s’assegura que la recaptació íntegra del nou aparcament
de Sant Francesc sigui benefici. Doncs bé, de forma incomprensible en el plec de condicions es cedeix
15 anys al concessionari.

Únicament quedaria justificada la cessió de les zones blaves com a contrapartida a la construcció d’un
aparcament soterrat al barri de l’Espirall, que es cedirà a l’Ajuntament  poc desprès que estigui construït.
Creiem que com a màxim s’haurien de cedir les zones blaves per aquest motiu cinc anys. Aquest temps
seria suficient per cobrir la inversió i treure’n un rendiment, sobre la base que les actuals zones blaves
estan ocupades el 95% del temps i que com es cobrir si tot aquesta ocupació, com a mínim un 85 %.

PERQUÈ ES VOL CEDIR 15 ANYS  LES ZONES BLAVES?
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Com molts de vosaltres ja sabreu des de la CUP hem engegat una campanya de recollida de signatures
per demanar que l’Ajuntament de Vilafranca realitzi un referèndum vinculant per a saber l'opinió dels
ciutadans i ciutadanes de la vila sobre qui ha de gestionar les Zones Blaves.

Segons un estudi que ha realitzat el mateix equip de govern (PSC+ERC+ICVerds) gestionar directament
des de l’Ajuntament les zones blaves de Vilafranca ens podria aportar als vilafranquins/es entre 300.000
i 600.000 euros anuals nets que s’afegirien a les arques municipals i que repercutirien en una millora
important de les inversions al nostre poble. L’estudi també demostra que la gestió que es fa actualment
de les zones blaves per part de SABA és més que millorable.

Veient la viabilitat que té la gestió directa de les zones blaves per part de l’Ajuntament i la més que
qüestionable qualitat dels serveis que ens està oferint SABA, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
vàrem presentar una moció al Ple Municipal del mes de juliol, demanant que les zones blaves fossin
gestionades per l’Ajuntament i no per una empresa externa, repercutint d’aquesta manera els beneficis
de la gestió en els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca i millorant alhora el servei que s’ofereix.
Incomprensiblement l’equip de govern (PSC+ICVerds+ERC) va votar en contra d’aquesta moció.

Des de la CUP creiem que, donant la concessió de les zones blaves a SABA, estem perdent una gran
possibilitat d’incrementar els ingressos de l’Ajuntament sense augmentar els impostos dels ciutadans i
ciutadanes de Vilafranca, regalant un servei municipal que genera beneficis.

Per tot plegat, i acollint-nos al que preveu el Reglament Orgànic Municipal (ROM) hem engegat una
campanya de recollida de signatures per a demanar que l’Ajuntament realitzi un referèndum vinculant
per a saber l’opinió dels ciutadans i ciutadanes de Vilafranca sobre aquest tema, donat que els beneficis
d’aquesta gestió són molt importants i per tant, és necessari saber què vol fer el poble de Vilafranca, si
cedir la gestió a SABA o gestionar-ho directament des de l’Ajuntament.

Necessitem la col·laboració de tots els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca.

Pots col·laborar amb la teva signatura dirigint-te als següents establiments:

- Casal Independentista El Cep - Bar El Centre - Lizarran - Llibreria Odissea - Llibreria Sellarés - Pollastres
a l’ast Ca l’Àvia - Bar La Parra - Inzòlia - Límits - La Facilitat - Els peques - Styl Moda - Copyflash - Bar-
restaurant La Palma - El Forat del pany - Cal Noi Noi - Via Fora - Llibreria Ràfols - Sala d’estudi Plaça
Sant Joan - La Fornal - Estanc Domènech - Tintoreria Edelweis - Forn de pa Sabors - El Toc Bijuteria -
Actual Perruqueria - Quiosc Palau - Oh Vilafranca - Xocolates Casanelles - La Taverna de l’Escorxador -
Pilar de 8 - Disco Star - El Coro - Perruqueria Alicia - Bar Bilwi - Pizzeria d’Italia - Granja Llodis - Estanc
Ollé - Les Panyeries.

Ja tenim més de 2000 signatures... NOMÉS FALTA LA TEVA



L’Administrador d’Infrastructures Ferroviàries, ADIF,
està redactant el projecte de modernització de l’estació
de Rodalies RENFE de Vilafranca del Penedès. La
remodelació de l’equipament integra en unes
instal·lacions més modernes i funcionals l’actual edifici
de l’estació, datat de l’any 1865 i catalogat.

Les tres fases de l’obra són:

1.- Llosa de formigó sobre les vies, nous accessos a les
andanes i construcció de noves andanes i serveis
associats. Aquests treballs es troben actualment en
execució.

2.- Urbanització de l’entorn de l’estació, remodelació
de la planta baixa de l’edifici existent, nou vestíbul de

Projecte de modernització de l’estació de
Vilafranca

l’estació situat sota la marquesina existent remodelada
i substitució de la llosa de formigó per estructura
metàl·lica.

3.- Soterrament de la línia d’alta velocitat Madrid-
Barcelona i urbanització integral del passeig sobre la
via.

Les obres preveuen la remodelació interior i exterior de
l’actual edifici de l’estació de tren per eliminar barreres
arquitectòniques i adaptar-se a la nova funcionalitat de
l’estació. S’habilitarà un nou vestíbul sota la marquesina
existent, amb una nova cobertura de vidre que eliminarà
barreres visuals des de l’estació i permetrà l’entrada de
llum natural a les andanes.
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20 /juny / 2006
Acords del Ple municipal ordinari

Informe anual Síndica de Greuges. La Síndica de
Greuges de Vilafranca, Glòria Valeri, presenta al ple la
memòria anual de la institució, en aquest cas
corresponent a 2005.
L’any 2005 es van obrir 51 expedients, la majoria resolts.
També s’han obert tres expedients d’ofici (mesures de
seguretat a la pista de gel d’hivern de la plaça de Santa
Maria, tarifació inadequada per hores senceres en els
aparcaments i orientació adient de les persones que
acudeixen a les oficines municipals d’atenció ciutadana).
La Síndica observa que les ordenances s’apliquen en
ocasions amb molt de rigor i en altres no, quan  l’aplicació
de la norma hauria d’estar impregnada de lògica i
humanitat.
Per a l’any 2006, els reptes són correspondre a la
confiança atorgada, facilitar el coneixement de la
Sindicatura i l’accés a la mateixa i celebrar trobades de
divulgació amb associacions de veïns i Instituts
d’Educació Secundària. Cal detectar i posar en relleu
les errades i les omissions de l’Ajuntament, vetllar pel
correcte estat de la via pública perquè la gent no hi
prengui mal i demandar una atenció al ciutadà àgil i
eficaç.
Otger Amatller (CUP) diu que cal garantir la
independència de la institució, i estudiar la ubicació
més adient fora probablement de la Casa de la Vila.
Josep Ramon (PP) destaca que la institució és una
garantia dels drets dels ciutadans, i creu que seria
positiu també que abans d’aprovar-se les ordenances
municipals la Síndica fos consultada.
Ramon Xena (ERC) manifesta que és lògic que les
queixes es concentrin en el serveis que atenen més gent
(Serveis Socials, Via Pública, Governació i Hisenda). En
el cas dels Serveis Socials de la seva responsabilitat,
l’atenció abasta moltes persones, i diu que les queixes
s’intenten resoldre.
Pere Regull (CiU) afirma destaca que la personalitat de
Glòria Valeri és ideal per al càrrec, i en molts casos la
seva intervenció ha fet humanitzar l’aplicació de les
ordenances. Diu que s'ha de millorar encara la difusió
de la institució.
Lourdes Sánchez (grup Socialista –PSC-ICV-) diu que
l’equip de govern accepta i agraeix les observacions
fetes amb l’ànim de millorar la gestió. Apunta que cal
defensar el ciutadà, i vetllar per una Administració
transparent.

Pla espacial PAU 6. S'aprova definitivament el Pla
especial urbanístic del Polígon d’actuació urbanística
núm. 6, PAU-6, antiga Cinzano, promoció d’Hercesa
Inmobiliaria, SA.
Aprovat per unanimitat.

Concessions al mercat de la carn. S'aprova el plec de
clàusules administratives per a l’adjudicació de la
concessió, per 25 anys, per a l’explotació del servei de
restauració i de dues parades de venda del Mercat
Municipal de la Carn. El mercat serà rehabilitat totalment
i comptarà amb set parades a la planta baixa i amb un
restaurant a la primera planta.
Aprovat per unanimitat.

Plantilla i llocs de treball. S'aprova la modificació de la
plantilla del personal al servei de l'Ajuntament de
Vilafranca, amb la creació d'una plaça d'administratiu
adscrit al servei de Procediment Sancionador i la
reconversió d'un lloc de treball de Cap de Grup de
Manteniment d'Edificis en un lloc de Cap de Grup de
Serveis adscrit al servei de Vies Públiques.
Aprovat amb els vots favorables dels grups del PSC-ICV,
CiU, ERC i PP i l'abstenció del regidor de la CUP.

Modificació del pressupost de l'entitat. S'aprova una
modificació del pressupost de 2006, per la qual es dota
una partida de 4.500 euros destinats a seguretat i salut
del servei de Via Pública.
Aprovat amb 19 vots a favor i l'abstenció de la CUP.

Cobertura de risc tipus d'interès.  S'aprova una operació
de cobertura de risc del tipus d’interès variable, modalitat
SWAP, que permet canviar fluxos d’interessos variables
a fixes, amb l’entitat Caixa Penedès.
La proposta s'aprova amb el suport dels grups del PSC-
ICV, CiU, ERC i PP i l’abstenció de la CUP.

Préstec per obres a la residència Sant Francesc.
S'aprova per unanimitat de tots els grups sol·licitar a
l’Institut Català de Finances la concessió d’un préstec
per import de 106.190,91 destinat al finançament de
les obres de seguretat, millora i adequació de la
instal·lació elèctrica i d’aigua de la residència Sant
Francesc de Vilafranca.



18 /JULIOL / 2006
Acords del Ple municipal ordinari
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Bases reguladores de subvencions.  S'aprova la
modificació de  les bases reguladores de les subvencions
que atorga l’Ajuntament de Vilafranca i els seus
organismes autònoms per adequar-les a la legalitat
actualment vigent.
Aprovat per unanimitat.

Moció de la CUP sobre l'empresa 'Braun'. S'aprova una
moció que demanar al Parlament de Catalunya que
aprovi les mesures necessàries per a protegir els
ciutadans/es i l’economia del país, de pràctiques
irresponsables per part de les empreses, a propòsit de
l'anunci de tancament de l'empresa Braun. La moció
també inclou el recolzament de l'Ajuntament de Vilafranca
a les accions que els treballadors de Braun realitzin en
defensa del seu lloc de treball.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre convivència i seguretat. CiU presenta una
moció que reclama a l'Ajuntament de Vilafranca que
exigeixi la immediata incorporació de nous efectius que

Modificació puntual del POUM. Es va aprovar la
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana
Municipal, que preveu el caràcter d’equipament genèric
d’alguns sòls destinats a equipaments pel planejament,
la previsió del sistema urbanístic d’habitatge dotacional
públic, l’ampliació dels usos dels equipaments i la
modificació de certs preceptes concrets de les normes
urbanístiques amb les finalitats esmentades.
S’aprova amb 13 vots a favor (grup Socialista –PSC-
ICV-, ERC i CUP) i 6 en contra (CiU i PP).

Compte general Pressupostos 2005. Es va aprovar el
Compte General dels Pressupostos de la Corporació
corresponent a l'exercici 2005, integrat pel de la pròpia
Entitat, Patronat Municipal d’Esports, Patronat Municipal
de Comerç i Turisme, Organisme Autònom Municipal
Torras i Bages, Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet,
Serveis Municipals de Comunicació SL, Societat
Vilafranquina d’Aparcaments SL, Empresa Municipal
d’Aigües de Vilafranca SA i Societat Municipal
d’Habitatge de Vilafranca del Penedès SL.
Aprovat amb 13 vots a favor (grup Socialista –PSC-ICV-
, ERC i PP) i 6 abstencions (CiU i CUP).

Modificació del pressupost. El Ple va aprovar una
modificació del pressupost de 2006, que amb un valor
total de .609.555,71 euros amb càrrec a partides que
ofereixen sobrant, ha de cobrir amb urgència despeses
de caire inajornable, entre les quals, hi ha l’ampliació
d’aules de llars d’infants, l’ampliació de la casa de la
Festa Major, serveis extres de la Policia Local o una
nova subvenció per a l’Auditori.
El dictamen s’aprova amb els vots a favor dels grups
Socialista (PSC-ICV), d’ERC i del PP i les abstencions
de CiU i de la CUP.

Modificació del pressupost del Patronat d’Esports.
S'aprova una modificació del pressupost del Patronat
Municipal d’Esports, que inclou dues partides de 2.100
euros i 34.590 euros destinades a subvencions a entitats
esportives i a millores d’instal·lacions i equips.
Aprovat per unanimitat.

Modificació del pressupost del Patronat del Teatre Cal
Bolet.
S'aprova una modificació del pressupost del Patronat

permetin tenir un major nombre possible de policies
que garanteixin la seguretat a la vila i més presència
del policia de barri als carrers de la vila. També que
l’edifici de l’Ajuntament de Vilafranca resti obert les 24
hores del dia, amb presència d’un o varis membres de
la policia local.
Rebutjada amb 7 vots favorables (CiU i PP) i 14 en
contra (PSC-ICV, ERC i CUP).

Moció sobre les voreres del carrer General Cortijo. CiU
presenta una moció, en la qual es demana que es
procedeixi urgentment a fer més ample la vorera dels
números parells del carrer General Cortijo, des de
l’avinguda de Tarragona fins el passeig de Rafael Soler.
La moció només compta amb el suport de CiU que
justifica la necessitat de l'actuació en problemes de
mobilitat denunciats pels veïns des de fa temps. La
resta de grups municipals entén que cal establir abans
prioritats d'actuació i esperar que finalitzin les obres de
l'AVE per realitzar una obra que suposi talls de circulació
en aquest eix viari.
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Consorci  Televisió Digital  Local.  Es va aprovar
inicialment, amb inclusió a l’ordre del dia del Ple per
via d’urgència, la constitució del Consorci per la Gestió
del Servei de Televisió Digital Local Pública del Penedès
(Penedès TV) i el projecte d’estatuts del mateix.
Aprovat amb els vots a favor dels grups Socialista (PSC-
ICV), ERC, PP i CUP i l’abstenció del grup de CiU.

Moció sobre agressions a Palestina i al Líban. La CUP
presenta una moció per via d’urgència que demana que
el Ple municipal condemni fermament l’ofensiva militar
de l’Estat d’Israel contra Palestina i el Líban, exigeixi
la retirada de les forces d’ocupació israelianes de
Palestina i el Líban i reclami una resolució diplomàtica
de la crisi oberta al Pròxim Orient.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre la Vegueria Penedès. La “Plataforma per
una Vegueria Pròpia” presenta una moció que recorda
als òrgans directius màxims de cadascuna de les forces
polítiques amb representació actual parlamentària, que
és voluntat de l’Ajuntament de Vilafranca la creació
d’un àmbit funcional de planificació territorial que abasti
les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el
Garraf i els municipis de l’Anoia que ho desitgin, i que
l’Ajuntament demani a aquest òrgans polítics que tinguin
en compte la creació d’aquest àmbit a l’hora de la
confecció dels diferents programes electorals, donada
la necessària i imminent la revisió del Pla Territorial
General de Catalunya, que encara no s’ha dut a terme.
Recordar, igualment, a l’òrgan directiu màxim de cada
una de les forces polítiques que és voluntat municipal
que s’inclogui dintre de la proposta de divisió territorial
de Catalunya la Vegueria del Penedès, demanant, en
conseqüència, a les forces polítiques, que es comprometin
a posar-hi els mitjans perquè es faci realitat.
La moció es va aprovar per unanimitat.

Municipal del Teatre Cal Bolet que afecta 4.035 euros
destinats a retribucions de personal.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre la gestió de les zones blaves. El grup
municipal de la CUP va presentar una moció que
demanava el traspàs de la gestió dels aparcaments de
les Zones Blaves a SOVIPAR i que es dotés aquesta
societat de la infrastructura necessària per tal de
desenvolupar aquestes tasques.
El text va ser rebutjat amb els 12 vots contraris dels
grups Socialista (PSC-ICV) i ERC i va comptar amb el
suport dels grups de la CUP, CiU i PP. Otger Amatller
(CUP) va fer referència als estudis sobre zones blaves
i aparcaments encarregats per l’equip de govern i
facilitats a l’oposició i assegura que aquests estudis
deixen clar que les zones blaves són molt rendibles, i
no entén que se’n vulgui mantenir privatitzada la gestió.
Pel regidor del PP, Josep Ramon, la concessió atorgada
a SABA fa molts anys ha reportat grans beneficis a
aquesta empresa, segons demostren els estudis facilitats,
ja que només els excedents de les zones blaves han
permès SABA finançar en 10 anys el cost de l’aparcament
de la plaça del Penedès.
Des de CiU, Pere Regull recorda que l’estudi conclou
que les zones blaves s’utilitzen entre un 85% i un 90%
de la seva capacitat, però que en canvi la utilització
realment cobrada cau fins al 45%, la qual cosa atribueix
a un dèficit de gestió. CiU espera que no hi hagi cap
acord tancat amb SABA i considera que asssumir des
de l’Ajuntament tant la construcció de l’aparcament
soterrat com la gestió de les zones blaves.
Francisco Romero, del grup Socialista (PSC-ICV), explica
que l’equip de govern preveu elaborar un plec de
condicions del concurs que tingui en compte les
conclusions dels estudis elaborats i després fer un
seguiment acurat de la gestió. Romero diu que la moció
es limita a parlar de les zones blaves, però que no es
pot oblidar la necessitat de construir l’aparcament de
la rambla de Sant Francesc i el de les places Pau Casals-
Dr. Bonet, al barri de l’Espirall. Aquests nous aparcaments
comporten una inversió total d’uns 8 milions d’euros,
la qual cosa està fora de l’abast municipal. Cal preparar
un concurs equilibrat que prevegi l’aparcament de la
rambla, el de l’Espirall (equipament que passaria a
SOVIPAR) i la gestió de les zones blaves.
Ramon Xena (ERC) recorda que SOVIPAR no ha portat
a terme mai la gestió de les zones blaves. L’any 1987
l’oposició va demanar la construcció de l’aparcament
de la plaça del Penedès, oblidant-se que això va haver
de comportar també la concessió de la gestió de les
zones blaves. Xena comenta que la situació actual és
semblant, i és molt difícil que un concurs per ampliar
l’aparcament actual el pugui guanyar una empresa que
no sigui SABA. Assegura que no es pot assumir
l’endeutament que comportaria construir els aparcaments,
i aposta per preparar un concurs que unifiqui terminis
i que garanteixi l’obtenció dels nous aparcaments, encara
que sigui a costa de cedir la gestió de les zones blaves
durant 15 anys.



Si la Vegueria és una unitat de divisió política del
territori, l’àmbit de planificació és un agrupament
de comarques adreçat a una  planificació més
equilibrada de tot Catalunya. És per això que la
Plataforma per una Vegueria Pròpia (PVP), com a
pas previ per aconseguir-la, reivindica la creació
d’un “àmbit de planificació territorial” que
comprengui l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf i
l’Anoia.
S’ha establert que un territori, perquè sigui
considerat àmbit de planificació, ha de tenir prou
entitat demogràfica, identitat històrica i social,
homogeneïtat física, coherència funcional o de
relacions entre les comarques que en formen part,
integració i potència de l’estructura urbana,
presència de centres urbans rectors consolidats i
dinàmics, activitats econòmiques compartides i/o
complementàries i realitats i problemàtiques
comunes. Val a dir que el territori penedesenc
compta amb escreix amb aquestes condicions.
Una llei de la Generalitat de 1995 dividí Catalunya
en sis àmbits: Girona, Ponent, Metropolità, Terres
del Ebre, Comarques Centrals i Camp de Tarragona.
L’any 2001, per motius ben semblants als que
planteja la mateixa PVP, es creà el setè àmbit: l’Alt
Pirineu i l’Aran.
Aquesta llei, a través de la qual es vol assolir un
benestar més ben repartit entre tota la població,
crea el marc dels plans directrius del territori català
i les accions administratives amb incidència
territorial a Catalunya. Tanmateix, disposa que
mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya,
el govern de la Generalitat, a l’hora de planificar
els serveis, ha de tenir en compte, subsidiàriament,
els àmbits funcionals territorials ja establerts.
La Generalitat, doncs, té organitzats els seus
departaments en 7 àmbits, de manera que les
decisions que afecten el Penedès, es van prenent
des de Barcelona, Tarragona o Manresa, de les
quals depenen les comarques que reivindiquem
per a la Vegueria Penedès.

Aquesta organització sectorial i territorial  de la
Generalitat va anar fent camí tímidament sota els
governs de CiU. Darrerament, mentre la concreció
de la divisió territorial en Vegueries està pendent
del desenvolupament de l’Estatut, el govern tripartit,
ara bipartit, ha anat més de pressa  ja que no
depèn de cap nova Llei. De fet, ara com abans,
tot es fa d’esquena a l’opinió pública o contra la
voluntat expressada pel territori, i  amb l’ànim,
per part d’alguns, que ja no es pugui  tirar enrere.
L’ Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en el ple
municipal del 20.09.2005, va aprovar per
unanimitat instar al Govern de la Generalitat a
crear, a l’espera de les Vegueries, un nou àmbit
de planificació territorial que es correspongui amb
les comarques penedesenques. El mateix han fet
43 ajuntaments de les nostres comarques i els
consells comarcals de l’Alt i Baix Penedès i del
Garraf. El Parlament de Catalunya, assumint els
plantejaments de la PVP, va també aprovar, en
reunió de la Comissió de Política Territorial, d’instar
al Govern a la creació de l’àmbit de planificació
territorial  de les comarques penedesenques.
Per altra banda, la  PVP, en vistes al futur de la
Vegueria, insisteix a demanar que es paralitzi el
desplegament, en els set àmbits esmentats, de
l’organització dels serveis i administracions de la
Generalitat, fins que el Govern no reculli la decisió
del Parlament, expressió de la voluntat popular.
És una mesura que es demana com a mostra de
sensibilitat i d’higiene democràtica.

L’ÀMBIT DE PLANIFICACIO TERRITORIAL PENEDÈS
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Espai cedit a la Plataforma per a una Vegueria Pròpia






