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DES DE L’ALCALDIA

La fesomia de Vilafranca ha canviat durant els darrers anys. No solament s’han
construït habitatges, instal·lacions per ubicar-hi activitats econòmiques que creen llocs
de treball, nous equipaments, noves vies de circulació, noves zones verdes.... sinó que
també els serveis de caràcter cultural, esportiu, social, lúdic, etc. han canviat de forma
notable; tant pel que fa a la quantitat i qualitat de l’oferta com per haver-se incrementat
l’exigència de la demanda.

Vilafranca és avui una ciutat moderna que vol estar en primera línia de les ofertes
més avançades i que també vol viure amb plenitud la qualitat de vida que ens ofereix
el nivell de benestar que, entre tots (l’ajuntament també en alguna part), amb l’esforç
de tots plegats, hem aconseguit.

Una de les maneres de veure aquesta voluntat d’anar endavant, de millorar, la
veiem quan sortim al carrer. La via pública ens dóna un exemple d’aquesta voluntat
d’avançar...

Les cases antigues que s’ende-rroquen
i sobre el solar s’aixequen nous habitatges
amb tots els condicio-naments; altres ca-
ses que, perquè són edificis de més
qualitat, es rehabiliten per adaptar-les a
la confortabilitat que es demana
actualment d’un habitatge; d’altres
simplement arreglen i milloren les
façanes; s’obren rases per passar-hi noves
canalitzacions d’aigua, o de gas, o de
l’electricitat... que substitueixen i donen
més capacitat a la xarxa de distribució;
més rases són per posar-nos en vanguar-
dia de les noves tecnologies amb la fibra
òptica, la televisió, Internet...; també obres
d’ampliació de voreres per millorar els
espais per als vianants; i també obres de
millora d’avingudes i places per poder
passejar més còmodament.

Però una cosa està clara. No n’hi ha
prou amb fer coses noves sinó que cal conservar i mantenir les que ja estan fetes.

Sobretot en aquests moments en que hi ha tanta activitat, cal fer un esforç per a
mantenir en bones condicions la via pública: les voreres, les calçades, els arbres, els
parcs, el mobiliari urbà, la neteja, l’enllumenat, els contenidors de la brossa...  Tot això
ha d’estar en bon estat, en condicions del nivell de qualitat de vida que volem amb les
infrastructures i els serveis.

Per aquesta raó és ara que s’ha posat en marxa un Pla de la Via Pública. Per preveure
els efectes de les obres d’ensorrament i cobertura de la via del tren, per una banda.
Però sobretot per donar un resposta adequada al nivell de qualitat que volem que
tinguin els nostres carrers i les nostres places. Per estar també en primera línia de tenir
els carrers i places endreçats, en bon estat, que facin goig...

Des de l’ajuntament s’està fent un gran esforç per aconseguir-ho. Més mitjans, més
recursos, més dedicació... Demano a tothom també que hi col·labori amb una actitud
cívica... Que la millor manera de tenir la via pública en bon estat és que cadascú de
nosaltres la cuidem.

Volem tenir una Vila més bonica, més neta, més agradable... Treballem-hi.

Joan Aguado Masdeu
Alcalde de Vilafranca del Penedès

Carrers i places en bon estat
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SERVEIS MUNICIPALS

Alcalde, Joan Aguado i Masdeu, hores a concretar prèviament amb Secretaria
d’Alcaldia.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

Serveis Socials, Celina Guijo i Lobato, 1a Tinent d’Alcalde, Coordinadora de l’Àrea,
dimarts de 12 a 14 h. i altres hores a conenvir.
Salut i Consum, Lourdes Bohé i Medialdea, hores a convenir.
Esports, Francisco Espín i Martínez, de dilluns a divendres de 18 a 21 h. (hores a
convenir).
Educació, Lourdes Sánchez i López, dijous de 9 a 15 h. i tardes (hores a convenir).
Cultura i Lleure, Patrocinio Recober i Caballé, 7è Tinent d’Alcalde, hores a conve-
nir.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT DE LA CIUTAT

Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació, Jordi Cuyàs i Soler, 2n Tinent
d’Alcalde, Coordinador de l’Àrea, dilluns (hores a convenir).
Governació i Cementiri, Celina Guijo i Lobato, dimarts de 12 a 14 h. i altres hores
a convenir.
Urbanisme i Habitatge, Josep Soler i Barceló, 5t Tinent d’Alcalde, dijous de 12 a 14
h. (hores a convenir).
Medi Ambient i Adjunta d’Urbanisme i Habitatge, Lourdes Bohé i Medialdea,
hores a convenir.
Comerç, Turisme i Mercats, Joan Pareta i Papiol, 6è Tinent d’Alcalde, dimecres de
12 a 14 h. (hores a convenir).
Foment de les Noves Tecnologies i Desenvolupament Empresarial, Francisco
Romero i Gamarra, hores a convenir.

ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Comunicació, Participació Ciutadana i Coordinació dels plans transversals,
Marcel Esteve i Robert, 3r Tinent d’Alcalde, Coordinador de l’Àrea, hores a convenir.

Plans transversals:
Pla d’Infància: Anna Girona i Alaiza, hores a convenir.
Pla per la Igualtat: Àngela Agramunt i Andreu, hores a convenir.
Pla Vila Jove: Marcel Esteve i Robert, hores a convenir.

Relacions amb els grups municipals, Jordi Cuyàs i Soler, dilluns (hores a conve-
nir).

ÀREA DE SERVEIS INTERNS

Règim Intern i Recursos Humans, Anna Girona i Alaiza, 4a Tinent d’Alcalde, Coor-
dinadora de l’àrea, hores a convenir.
Hisenda i Compres, Joan Pareta i Papiol, dimecres de 12 a 14 h. (hores a convenir).

ÀREA DE VIA PÚBLICA

Coordinació de l’àrea, Josep Soler i Barceló, 5t Tinent d’Alcalde, dijous de 12 a 14
h. (hores a convenir).
Vies públiques, Parcs i jardins i Edificis municipals, Àngela Agramunt i Andreu,
hores a convenir.
Policia local, Circulació i Aparcaments, Jordi Cuyàs i Soler, 2n Tinent d’Alcalde,
dilluns (hores a convenir).

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

PORTADA

Vilafranca, cada dia millor.

  1. Des de l’alcaldia.

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

  3.  Acords del Ple Municipal Ordinari
celebrat el dia 12 de novembre
de 2002.

  4. Acords del Ple Municipal
Extraordinari celebrat el dia 17 de
desembre de 2002.

  8. Els grups municipals diuen.

10. La nova Residència Sociosanitària
per a gent gran podria estar en
servei a finals del 2004. La biblioteca
Torras i Bages podria obrir a finals
de març.

11. Pla d’actuació a la via pública.

12. L’Ajuntament de Vilafranca presenta
el Pla per la Convivència.

13. POUM 2002: la garantia d’un
desenvolupament moderat i de
qualitat.

17. El Pressupost Municipal de 2003,
al detall.

21. El desenvolupament del nou Pla
General facilita el trasllat d’indústries
fora del nucli urbà i l’obtenció de
recursos per al cobriment de la via.

22. L’Ajuntament obté 2.300.000 euros
de la venda de l’edifici de l’hotel
Pere III, que es destinaran a una
nova infraestructura cultural.
Comença l’obertura del passatge
d’Antoni Sabaté Mill, entre el carrer
dels Ferrers i la plaça de Lluís Via, i
la construcció d’un edifici de
8 habitatges.

23.  Es posa en marxa el Centre d’Atenció
d’Animals de Companyia de la
Mancomunitat Intermunicipal del
Penedès i del Garraf.

IMUS RA
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PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 12 de novembre de 2002

Conveni per a la millora del
tram urbà de l’antiga N-340

Un dels punts més destacats d’aquest ple
ordinari va ser l’aprovació d’un conveni amb
el Ministeri de Foment per a la millora del
tram urbà de l’antiga carretera N-340. El Ple
municipal, en sessió del dia 28 de maig de
2002, va sol·licitar al Ministeri la cessió a
l’Ajuntament de la titularitat  de la travessia
urbana de l’antiga carretera N-340 que havia
adquirit la condició de via urbana de
Vilafranca després de la construcció de la
Variant, a més de la corresponent
compensació econòmica. Passat aquest
temps el Ministeri va presentar el
corresponent conveni pel qual es
compromet a finançar la quantitat de
703.184,16 euros per a la materialització del
projecte d’obres redactat per l’ajuntament.

La cessió d’aquest tram urbà és
necessària per poder tirar endavant obres
imprescindibles (rotondes en mal estat,
connexió de l’avinguda de la Pelegrina amb
la carretera de Barcelona, etc.). Així mateix,
caldrà pressionar per tal que el Ministeri
compleixi el seu compromís verbal de fer
certes millores en l’asfaltat, actualment en
deficient estat.

Moció contra la nova llei
d’hisendes locals

Els grups del PSC, de CiU i d’ERC van
presentar conjuntament una moció en la
qual i davant l’aprovació del Projecte de llei
de reforma de la Llei reguladora de les
hisendes locals, es denunciava que les
entitats locals no havien participat d’una
autèntica negociació del model de
finançament local; que el Projecte de llei no
es corresponia amb un nou model de
finançament local, tal com s’ha reclamat
reiteradament; que aquesta llei provocava
inseguretat jurídica en un moment que els
ajuntaments estaven aprovant ordenances
i pressupostos; que s’amenaça l’equilibri
financer de les hisendes locals, rebaixa una
part important del capítol d’ingressos dels
pressupostos locals i es vulnera el principi
constitucional de suficiència financera.

La moció també exigia la modificació de
la llei i l’ajornament de l’aplicació de la refor-
ma fins l’1 de gener de 2004, l’inici immediat
d’una negociació efectiva i real a nivell polític
entre els representants del Govern central i
de les entitats locals i que l’Estat financi
suficientment i de forma immediata les
competències que els ens locals presten en
resposta a la demanda social de les
ciutadanes i ciutadans en suplència de les
altres administracions.

La moció va ser estat aprovada amb l’únic
vot amb contra del grup del PPC, el qual va
afirmar que els Ajuntaments rebrien una
compensació adient i que el Govern estava
disposat a negociar amb la FEMP.

Altres acords
Es va aprovar inicialment la creació del

Consorci per a la Gestió Integral
d’Aigües de Catalunya, integrat
inicialment pels Ajuntaments del Prat de
Llobregat, Manresa, Mataró, Reus i
Vilafranca del Penedès per tal de defensar la
titularitat pública dels recursos relacionats
amb el cicle de l’aigua i de millorar la qualitat
i eficiència dels serveis. Actualment
l’Empresa Municipal d’Aigües forma part
d’una agrupació d’interès econòmic que
gestiona alguns serveis generals dels
municipis (recerca de fuites, càmeres per
detectar problemes en el sanejament, etc.).

Es va ratificar la sol·licitud d’incorpo-
ració de l’Agrupació de Municipis
titulars del servei de transport urbà de
la Regió Metropolitana de Barcelona
(AMTU) a l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM). D’aquesta manera les
ciutats amb transport públic situades fora de
l’antiga àrea metropolitana, que han creat
l’associació AMTU, podran participar
plenament en l’Autoritat del Transport.
Malgrat que costa diners, és una aposta per
la potenciació del transport públic.

Es van aprovar inicialment els plecs de
clàusules administratives generals de
l’Ajuntament de Vilafranca i dels seus
organismes autònoms, aplicables als
contractes d’obres i instal·lacions i, per una
altra banda, l’aplicable als contractes de
consultoria i assistència, serveis,
subministraments, altres contractes
administratius i privats. L’Ajuntament ja
disposava de plecs aprovats, però ara s’acull
al nou model aprovat per la Diputació tenint
en compte els canvis legals produïts en els
darrers anys en matèria de contractació ad-
ministrativa.

Es van aprovar crèdits extraordinaris
i suplements de crèdit en el pressupost
per actuacions en zones d’interès comercial

(33.212,38 euros), aportació a la Festa Major
(38.160 euros), millores a la Fassina per
encabir-hi el SEFED (14.959,34 euros) i
condicionament de l’edifici de la plaça de la
Verema (12.000 euros). També es van
aprovar un suplement de crèdit de 11.336
en el pressupost del Patronat Municipal de
Comerç i Turisme per al desenvolupament
del comerç. El grup d’ERC es va abstenir en
la votació d’aquests dictàmens per
coherència, ja que ERC es va abstenir en la
votació dels pressupostos municipals del
2002.

Es va acordar l’ampliació de l’abast de
diferents acords de delegació de
competències en la gestió de tributs
municipals a la Diputació de Barcelona que
van ser aprovats mitjançant acord del Ple
Municipal en sessió celebrada el dia 23 de
juliol de 2002. El grup municipal de CiU es
va abstenir en coherència amb la primera
votació efectuada el juliol.

Per unanimitat el ple va manifestar la
conformitat de l’Ajuntament amb les tarifes
que hauran de satisfer les persones usuàries
del servei públic de subministrament
d’aigua i del servei de clavegueram per
a l’any 2003, aprovades pel Consell
d’Administració de l’Empresa Municipal
d’Aigües de Vilafranca, SA. L’increment
proposat és del 3,6%, equivalent a la inflació
interanual. Aquestes tarifes permeten a
l’empresa fer notables inversions sense
endeutament i obtenir un benefici ajustat.

Es va nomenar Montserrat Rossell i Mata,
en representació de la Fundació Amàlia So-
ler, per formar part, en qualitat de vocal del
Consell Municipal de Serveis Socials.

Es va nomenar la regidora d’Educació
Lourdes Sànchez com a representant mu-
nicipal  als consells escolars dels cen-
tres d’educació infantil i primària i als
centres d’educació secundària públics.
El grup municipal de CiU es va abstenir
perquè entenia que la suplència en cas que
la regidora no hi pogués acudir a les reunions
de consells escolars havia de recaure en un
altre regidor i no en el cap del Servei
d’Educació.

PRECS I PREGUNTES
En aquest apartat el grup municipal d’ERC

va demanar que, a banda de fer campanyes
de civisme, va demanar que es fessin
complir les ordenances i se li facilitessin
dades sobre de les denúncies cursades en
aquesta matèria; també va demanar quan
s’endegaria la tria de la matèria orgànica dels
residus generats al mercat del dissabte. Tots
dos aspectes van ser respostos pels regidors
de l’equip de govern.
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PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 17 de desembre de 2002

Aprovat provisionalment
el nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal

Sens dubte va ser aquest el punt més
destacat de la sessió ordinària de ple muni-
cipal corresponent al mes de desembre. Un
cop completat el període d’informació pú-
blica en el qual es van portar a terme
diferents campanyes i actuacions de difusió
i donada també audiència als ajuntaments
l’àmbit territorial dels quals confina amb el
terme municipal de Vilafranca, i demanats
els informes adients als organismes afectats,
es van presentar un total de més de 170
al·legacions per part de particulars, entitats i
grups municipals. El regidor d’Urbanisme
Josep Soler va explicar que la major part
d’aquestes al.legacions s’havien estimat to-
tal o parcialment i només s’havien
desestimat aquelles que topaven
frontalment amb la filosofia del pla.

Soler va detallar els canvis entre
l’aprovació inicial i la provisional del Pla:

- A instàncies de l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos, es redueix l’àmbit
del sòl urbanitzable no delimitat de Domenys
IV, de manera que s’aconsegueixi un millor
encaix entre la indústria de Vilafranca i el
territori del municipi veí.

- Es redueix el sòl urbanitzable no
delimitat residencial a la zona de Llevant,
reducció que va plantejar inicialment l’equip
de govern i també un particular i el col·lectiu
Bosc Verd. Finalment, i  en base a un acord
assolit amb ERC coherent amb els objectius
del Pla, el sòl no delimitat es porta fins al
torrent de l’Adoberia, de manera que el sec-
tor inicialment delimitat dels Grecs passa a
ser sòl urbà no delimitat.

- Per tant, ara el sòl urbanitzable es
redueix en 15 hectàrees. a la zona de
Domenys i en 60 hectàrees a Llevant.

- La protecció de les rieres es reforça, i

l’Agència Catalana de l’Aigua està elaborant
l’estudi d’inundabilitat adient.

- Es modifiquen infrastructures viàries, de
manera que se suprimeix la gran rotonda
per organitzar els accessos a la zona de la
Ctra. de Barcelona. La solució finalment
proposada compta amb el consens del
Ministeri de Foment i previsiblement (enca-
ra que no s’ha manifestat) de la Generalitat,
i permetrà eliminar el trànsit extern a la vila
i recuperar un tram de la variant i de roton-
da per a via urbana.

- En alguns Polígons d’Actuació Urbanís-
tica es fan canvis, gràcies als acords i
convenis formalitzats amb la propietat. Així,
el PAU de Magatzems Berger permet el
cessament de la indústria i l’obtenció de la
nau modernista com equipament, tres PAU’s
al voltant del ferrocarril preveuen l’ús resi-
dencial i l’obtenció de plusvàlues destinades
al cobriment del ferrocarril, s’han refet per
optimitzar-los els polígons de la Farinera
Almirall i el PAU 3 (exclusió de finques
privades residencials edificades). Està
pendent un acord necessari amb la
Generalitat per a la transformació del sector
de les Bassetes en sòl residencial, generant-
se plusvàlues destinades al ferrocarril.

- S’ha materialitzat la subscripció d’un
conveni amb la Farinera que prevegi el seu
trasllat.

- S’han resolt assumptes que han
comportat preocupació per a certs
particulars (la zona 11.3 del Poble Nou es
redueix i  admet l’ús plurifamiliar tot
mantenint la tipologia de parcel·la petita, es
permet el manteniment d’usos de celler de
criança, es regularitza la situació d’un grup
d’habitatges unifamiliars del barri del Molí
d’en Rovira, etc.).

- Es reforcen les mesures de previsió de
creixement d’equipaments cèntrics (Museu
de Vilafranca, Biblioteca Torras i Bages, Casa
de la Festa Major, etc.).

- El POUM adopta criteris restrictius i
protegeix el sòl no urbanitzable, però alhora
fa una aposta per VINÒPOLIS per intentar
entrar en una dinàmica que posi en valor el
vi com element base del territori. En la zona
calen equipaments potents per reforçar la
capitalitat de Vilafranca.

En definitiva Josep Soler va afirmar que
s’ha fet un procés de desdensificació de sòl,
apostant per nous barris que aportaran nous
equipaments i oportunitats. Es retalla el sòl
industrial, es crea sòl residencial a partir de
la transformació de l’industrial i es reforça
fortament el sòl per a usos terciaris. Els
estàndards en matèria d’espais públics i
equipaments són molt alts i propis de les
ciutats europees més avançades, i respecte
del Pla de 1982 (el qual s’ha mostrat positiu)

el creixement no arriba al 2 per 100.
Finalment, el regidor d’Urbanisme va recor-
dar que el POUM apostava decididament pel
soterrament i pel cobriment de les vies del
ferrocarril (l’actual de rodalies i la nova d’alta
velocitat), la qual cosa garantirà la continuïtat
del nucli urbà i crearà un nou eix central amb
una forta potencialitat.

Antoni Alsina (PPC) va dir que el Pla
contemplava actuacions positives dins la
vila, permetia la bona comunicació entre els
barris, feia viable lluitar contra l’increment
desmesurat del preu del sòl, que s’havien
portat a terme canvis positius en els polígons
d’actuació i es preveia correctament un pla
de millora per a la zona del carrer del Comerç.
Els únics creixements es produeixen a la
Pelegrina i a les Bassetes (aquest sector
d’industrial a residencial) i no és previsible
que la vila creixi com a ciutat dormitori.
Tenint en compte a més que s’havien admès
moltes al·legacions (entre elles la del PP) va
dir que votaria a favor del dictamen.

Ramon Xena (ERC) va explicar que el
nou Pla es basava en gran mesura en l’actual,
alguns sectors del qual s’havien de
desenvolupar o estaven en marxa. Només
s’incorpora de nou el sector de les Bassetes
(canvi d’ús) i el de la Pelegrina (reduït en
dimensions), de manera que el torrent de
l’Adoberia constituirà un límit al creixement.
Xena va afirmar que ERC votaria a favor del
Pla perquè s’havia retallat el sòl de nou
creixement anant a límits racionals, de ma-
nera que no es podia parlar en absolut d’unes
expectatives de creixement desmesurat, sinó
moderat. En aquest sentit va argumentar,
que les famílies actualment tenen menys
membres, i no es podia dir, per tant, que
l’execució del Pla hagi de comportar un
augment excessiu de la població. Per ERC,
la revisió era necessària i ERC la reclamava
des de 1991. També va destacar que els
polígons d’actuació i els convenis urbanístics
concertats eren positius, que el cobriment
de la via del tren permetria configurar una
nova centralitat, que les al·legacions d’ERC
sobre el trasllat de la Farinera i la qualificació
de l’equipament del col·legi de Santa Anna
s’havien estimat i que havia estat un Pla
àmpliament treballat pels diferents grups
municipals, amb un bon nivell de diàleg.

Raimon Gusi (CiU) va anunciar el vot
contrari del seu grup al POUM pel fet que, a
parer seu, es detectava una manca de
coordinació amb el Pla director de l’Alt
Penedès; s’havia incomplert l’acord plenari
d’abril de 2001 sobre la necessitat d’un
creixement mitjà i sostenible; es
contemplava la possibilitat de construcció
de 6.800 habitatges, la qual cosa podria com-
portar un augment de 18.000 habitants, la
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PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 17 de desembre de 2002

memòria del pla és clara i significativa quan
s’afirma, segons el seu criteri, que
s’incorporen nous sòls urbanitzables com a
mesura d’atracció de nova població, hi ha
indefinició sobre el tren d’alta velocitat, la
qual cosa podria obligar a modificar el Pla
properament. En definitiva el grup de CiU
considerava que s’estava anant cap a una
ciutat dormitori, captant població atreta per
un preu de l’habitatge més barat.

En el torn de rèplica, el regidor
d’Urbanisme Josep Soler va agrair el
suport d’ERC i del PPC, i va destacar que tots
els grups municipals (fins i tot CiU) havien
dialogat i treballat en el Pla. Soler va afirmar
que, malgrat que CiU va votar a favor de
l’aprovació inicial, ara es desdeia del seu vot
per raons electorals, ja que els arguments
emprats per CiU no els podia utilitzar algú
que coneix el Pla. Soler va dir que el POUM
era tot el contrari d’insostenible i d’excessiu,
ja que no es preveu créixer més del compte,
sinó menys que en l’aprovació inicial. Va dir
que des de 1991 fins el 2000 Vilafranca havia
crescut molt menys que ciutats com
Vilanova, Sitges i Sant Pere de Ribes, i menys
que la gran majoria de municipis de l’Alt
Penedès. Això desmunta la tesi d’una
possible atracció de gent i fa pensar que
Vilafranca ha de reforçar el seu paper de
capitalitat. L’esquema previst pel Pla és
positiu, i no cal tenir por als nouvinguts ni
ser covards, sinó apostar per la integració
de les persones i per prestar els serveis
necessaris. Cal tenir propostes correctes en
serveis, en activitats econòmiques i en ofer-
ta social d’habitatge. Per Soler, CiU pretén
que els vilafranquins hagin de marxar a viure
o a treballar fora per manca d’oportunitats i
va voler ratificar que CiU havia canviat a
darrera hora el seu discurs per causes
d’oportunitat política o electoral.

En el torn de contra rèplica Raimon Gusi
(CiU) va afirmar que es pot créixer més del
compte si es mantenen certs sòls
urbanitzables no delimitats i va manifestar
que CiU no tenia por dels nouvinguts, sinó
que volia una vila equilibrada i amb qualitat
de vida i que es mantinguessin els criteris
de sostenibilitat continguts en l’Avanç del
Pla.

Ramon Xena (ERC) va recordar que
ningú havia al·legat que s’hagués d’ajornar
el POUM fins l’aprovació del Pla director de
la comarca, i va criticar la proposta
extemporània feta pel Col·lectiu Bosc Verd
en aquest sentit, a la qual ara s’adheria CiU.

Jordi Cuyàs, portaveu del PSC, va afir-
mar que finalment havien aparegut uns
arguments demagògics no del grup muni-
cipal de CiU sinó del “grup alternatiu de CiU”
(en referència als candidats de CiU en les

properes eleccions). Va dir que s’estaven
explicant mentides i va lamentar que el
procés seguit durant la discussió del pla ha
estat distorsionat finalment per unes perso-
nes alienes a l’Ajuntament.

L’alcalde Joan Aguado va lamentar que
finalment no s’haguessin imposat les
postures del grup municipal de CiU, sinó les
d’un grup alternatiu de CiU que havia fet pri-
mar raons electorals i partidistes. Va afirmar
que, quan CiU parla de sostenibilitat,
realment el que vol és paralitzar-ho tot.
Sostenibilitat vol dir ser curosos amb el
creixement, però no negar un creixement
raonable. Va assegurar que el grup alternatiu
de CiU tractava de paralitzar el Pla de forma
irresponsable i apostava pel conser-
vadorisme propi de la Vilafranca gris i
parasitària dels anys cinquanta. Aguado va
afirmar que el PSC no vol l’expansionisme
ni malmetre la vinya, però sí una Vilafranca
dinàmica, activa i sostenible.

Raimon Gusi (CiU) va afirmar que la
postura de CiU era coherent amb els criteris
del grup municipal, de la federació de partits
i d’independents que hi donen suport, que
les seves alternatives eren progressistes,
responsables i sostenibles i que s’havia posat
de manifest la necessitat de coherència en-
tre el POUM i el Pla director de la comarca.

Ramon Xena (ERC) va recorda que no
s’havia presentat cap al·legació al POUM que
tingués relació amb el Pla Director, va
demanar que CiU no fes clientelisme i va
afirmar que el cobriment de la via del tren
era una prioritat de tota la vila, i que mentre
a Vic i a Terrassa la Generalitat hi col·laborava
a Vilafranca de moment no.

Raimon Gusi (CiU) va contestar que la
Generalitat ja es defensaria a ella mateixa,
que CiU apostava per la reconversió del sòl
del polígon de les Bassetes i que estava
disposada a col·laborar per aconseguir re-
cursos per cobrir el ferrocarril.

Finalment, l’alcalde Joan Aguado va
comentar que l’endemà es votava al
Parlament una esmena als pressupostos de
la Generalitat que pretén una aportació de
recursos per al ferrocarril, i que seria positiu
que CiU de Vilafranca convencés els seus
parlamentaris per tal que hi donessin suport.

Pressupostos per al 2003

El ple municipal del mes de desembre va
servir com és habitual per aprovar el
pressupost de l’any següent. Enguany
aquest pressupost va rebre els 13 vots a fa-
vor del grup del PSC, els 4 de CiU i els 2 d’ERC

en contra i l’abstenció del grup del PPC (1).
La proposta de pressupost de l’equip de

govern se situava en 28.224.353,75 euros.
En primer terme, en nom del PSC, Jordi
Cuyàs va esmentar els eixos de treball per
a l’any 2003 que es plantejava l’equip de
govern:

-  Potenciar els serveis a les persones des

de Benestar Social i Foment de l’Ocupació:

xecs servei, infància, llars d’infants,

residència per a la gent gran, etc.

- Millores en la via pública i en el civisme.

Es creen places de Policia, es consoliden

places d’Inspector d’Obres i de Tècnic de la

Via Pública, etc.

-  Cobriment de la via del tren i altres

obres com la pista d’atletisme.

- Continuar el procés de millora de

l’atenció al ciutadà, valorant el personal i

incrementant-ne la professionalització i la

motivació.

-  Acords amb els agents socials i l’entorn

(relacions amb els agents socials, amb la

comarca, Pla director, ciutats mitjanes, etc.).

Continuant la intervenció inicial de l’equip
de govern, el regidor d’Hisenda Joan
Pareta va destacar que el pressupost
experimentava increments moderats (8% el
pressupost de l’entitat i 10% el consolidat)
per fer front a objectius importants com el
cobriment de la via del tren  o la valoració
del personal municipal. Va afirmar que es
milloraven aspectes com els treballs de
neteja, la recollida d’escombraries i el
manteniment dels espais verds, etc., i el 70%
de les inversions es destinaven a la via pú-
blica.

En matèria de personal, Pareta va dir
que es creaven dues places de policia i es
consolidaven la d’Inspector d’Obres i la de
Tècnic de Via Pública, i el capítol I de perso-
nal incorporaven les previsions del conveni
col·lectiu i de la valoració de llocs de treball.
Quant a llars d’infants, es portaven a terme i
es consolidaven millores. Pel que fa a
inversions calia destacar el cobriment del
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Crèdits per al cobriment de
la via, la construcció d’un
nou magatzem per a la

Unitat de Serveis i la
construcció de la nova

pista d’atletisme

Amb la unanimitat de tots els grups
municipals es van aprovar crèdits
extraordinaris per finançar les obres de
cobriment de la via del tren (12.020.242 euros
finançats per una operació de crèdit amb
Caixa Penedès), un nou magatzem per a la
Unitat de Serveis (166.000 euros) i la
construcció de la nova pista d’atletisme
(253.025 euros que se sumaran a l’aportació
de 227.784 euros que hi farà la Generalitat a
través d’una subvenció). Totes aquestes
inversions es finançaran via crèdits,
l’aprovació dels quals va tenir lloc per
unanimitat.

D’altra banda, amb els vots a favor del
PSC i els vots en contra de CiU, ERC i PPC es
va aprovar un crèdit extraordinari de 403.000
euros per a finançar la valoració dels llocs
de treball de l’Ajuntament.

Aprovada la valoració dels
llocs de treball de

l’Ajuntament

Amb 13 vots a favor (grup Socialista) i 7
en contra (grups de CiU, d’ERC i del PPC), el
consistori va aprovar la valoració dels llocs
de treball del personal municipal. La regidora
de Recursos Humans Anna Girona va ex-
plicar que la valoració havia estat elaborada
per l’empresa Faura Casas sota la supervisió
de la Diputació, que ara es presentaven les
fitxes que descriuen cada lloc de treball i les
que els valoren d’acord amb criteris

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 17 de desembre de 2002

ferrocarril, la compra de terreny per
aparcament a les Clotes, les obres de
condicionament de l’antiga N-340,
l’aparcament de la plaça dels Segadors,
l’arranjament de la plaça de Vilanova,
millores en voreres, etc.

El regidor també va informar que, a
darrera hora, i incorporant el suggeriment
d’algun grup municipal que demanava la
potenciació de la Policia Local, a banda de
crear-se dues places noves d’agent i
d’intentar cobrir les vacants, es destinarien
15.000 euros més per inversions en mate-
rial de la Policia Local.

Encetant el torn d’intervencions dels
grups, Antoni Alsina (PPC) va manifestar
que, malgrat tenir arguments per votar en
contra, finalment s’abstindria perquè es
contemplaven millores a l’avinguda de Bar-
celona, el cobriment de la via del tren, nou
material per a la Policia, millores a la plaça
del Penedès, etc.

Ramon Xena (ERC) va manifesta que
votaria en contra perquè el 38% del
pressupost es destinava a personal, i que no
podia votar un pressupost quan en matèria
de personal el govern municipal feia el que
volia. En política d’habitatge per a joves es
pressupostava una quantitat ínfima de poc
més de 9.000 euros. Es constatava que
s’havia de canviar una antena que el

s’ havia dit en el seu moment que estava
en bon estat, que es contemplava per a l’art
al carrer una dotació de 21.000 euros, que la
dotació per a vehicles de Serveis Socials i
per a un tractor era ridícula, que no es feia el
seguiment de la neteja, etc.

Josep Campamà (CiU) va recordar que
històricament CiU havia tractat de col·laborar
en el pressupost i havia fet aportacions. So-
bre el pressupost de 2003, va comentar que,
malgrat que els ingressos s’incrementaven
i la despesa financera decreixia, era
preocupant que el volum total d’inversions
es redueixi. Campamà considerava que era
necessari un pla per abaixar la despesa
corrent per destinar-la a inversions.
Finalment, va esmentar algunes propostes
que el pressupost hauria de contenir i no
conté: més dotacions per a llars d’infants
amb ampliació dels horaris, accions per po-
der tenir a Vilafranca ensenyaments
superiors, increment de la plantilla de la
Policia Local, més aportacions a la Festa
Major i més dotacions per a millorar la via
pública, etc.

Per l’equip de govern, Joan Pareta va
remarcar que Vilafranca no disposava
gairebé de subvencions aquest any 2003 i
això limitava les possibilitats d’inversions i
de destinar més recursos propis a l’activitat
inversora. També va dir que les millores que

demanava CiU eren legítimes, però era
contradictori exigir més despesa i alhora
defensar que no s’han d’incrementar els
ingressos.

L’alcalde Joan Aguado va intervenir per
dir que els pressupostos que s’aprovaven
estaven condicionats per la nova llei
d’estabilitat pressupostària, per la supressió
de l’IAE i per l’aplicació del conveni col·lectiu
i de la valoració de llocs de treball. Quant a
inversions, la de cobriment del tren s’havia
imputat a l’any 2002 però correspon a 2003,
i si es tingués en compte el volum
d’inversions seria altíssim.

Amb els vots a favor de PSC, CiU i PPC i
les abstencions d’ERC es va aprovar la
sol.licitud d’una operació de crèdit per import
d’1.600.812 euros per finançar les inversions
previstes aquest pressupost de 2003.

Nova subhasta de l’edifici
de l’hotel Pere III

Amb la unanimitat de tots els grups
municipals es va aprovar la venda pel
procediment de subhasta pública, la finca
de propietat municipal situada a la plaça del
Penedès núms. 2 de Vilafranca. Es tracta de
la part de la finca destinada exclusivament a
ús hoteler i el tipus de licitació s’establia en
la quantitat de 2.235.765 euros.

El coordinador de l’Àrea de Serveis
Ciutadans, Jordi Cuyàs explica que s’havia
fet una subhasta de tot l’edifici que va que-
dar deserta, i que després es va entrar en
una situació de conflicte jurídic amb l’anterior
arrendatari. Ara se subhastaria només la part
destinada a hotel, per un preu superior al de
l’anterior subhasta en termes proporcionals.
Va recordar que Vilafranca necessitava un
hotel cèntric i ben condicionat, i que l’actual
explotadora de l’hotel s’havia compromès
a no entorpir la subhasta i a estudiar
seriosament el fet de presentar-s’hi.

Antoni Alsina (PPC) es va mostrar a fa-
vor del dictamen, ja que era positiu vendre
només l’hotel, perquè la resta de l’edifici es
necessita per a altres usos.

Ramon Xena (ERC) va fer palesa la seva
postura favorable, i també va demanar que,
si l’operació prosperava els grups municipals
actuals acordessin la destinació de l’import
obtingut de la subhasta.

Josep Mª Marrugat (CiU) es va mos-
trar satisfet pel fet que després de moltes
desavinences l’hotel no s’hagués perdut,
perquè fa falta una bona oferta hotelera a la
vila.



7

PLE MUNICIPAL

objectius, adaptant-se a la realitat actual la
valoració realitzada l’any 1993. Girona va
afirmar que en el pressupost, aquesta
valoració comporta una repercussió
econòmica important, per tal d’aconseguir
una equitat retributiva interna i un
acostament als nivells salarials d’ajunta-
ments similars. Va dir que no havia estat
possible un acord final amb el Comitè
d’Empresa, el qual havia participat en tot el
procés i en la comissió de valoració; s’hi
havia negociat i s’havia arribat a acords
quant a la valoració (amb l’excepció d’uns
10 o 12 llocs de treball), però finalment el
desacord havia  estat econòmic. El Comitè
plantejava un augment salarial per
requalificació molt notable i pressu-
postàriament no assumible, especialment a
la vista de l’aplicació del conveni col·lectiu.
La regidora va explicar que l’Ajuntament
havia fet el màxim esforç econòmic viable
des del punt de vista pressupostari i legal,
esforç que beneficiava principalment les
categories més baixes. Davant del desacord,
es va fer una consulta als treballadors i la
gran majoria dels que es van manifestar ho
van fer favorablement.

Antoni Alsina (PPC) va manifestar que
votaria en contra del dictamen, perquè hi
havia desacord amb el Comitè i,
especialment, perquè el seu grup no coneixia
les fitxes que s’aprovaven ni, estranyament,
havia estat consultat i informat en cap
moment del procés.

Ramon Xena (ERC) també s’hi va mos-
trar contrari en no haver rebut informació.
Va acusar  l’equip de govern d’anar a trobar
col·lectius concrets de personal en busca de
suport, de fer una valoració no en funció dels
llocs de treball sinó de les persones que els
ocupen i de passar per damunt del Comitè
d’Empresa. A la vista de l’absència total de
diàleg per part de l’equip de govern, ERC
votaria contra la valoració proposada.

Josep M. Marrugat (CiU) també es va
manifestar contrari a l’acord perquè no havia
existit cap mena de diàleg amb els grups
municipals. Va dir que CiU considerava
delicat fer enquestes al personal sense tenir
en compte el Comitè d’Empresa.

Suport al Manifest de la
Plataforma «Nunca Máis»

de Galícia

Amb els vots a favor de PSC, CiU i ERC i
el vot en contra del grup del PPC, el ple mu-
nicipal va aprovar una moció de suport al
Manifest de la Plataforma “Nunca Mais» de
Galícia, aprovat també per la Plataforma

«Nunca Máis» de Catalunya, en la qual,
davant l’enfonsament del petrolier Prestige
davant les costes gallegues i el vessament
de milers de tones de fuel, demanava a tots
els responsables polítics que prenguin
mesures perquè fets com aquests no es
tornin a produir mai més.

Pel PSC, Lourdes Bohé va destacar la
capacitat cívica i democràtica del poble gallec
per encarar el problema, malgrat que el de-
sastre ecològic és molt gran i calia la
solidaritat de tothom. Per Bohé, la gent ha
demostrat molta més sensibilitat que el
Govern.

Raimon Gusi (CiU) va afirmar que
s’havien comès errors i s’havia de destacar
la solidaritat dels ciutadans, dels voluntaris i
de la societat civil. També va manifestar que
s’havien pres iniciatives des de les
associacions municipalistes de Catalunya, i
va demanar que l’Ajuntament de Vilafranca
fes també alguna aportació.

Ramon Xena (ERC) va donar suport a la
moció, comentant que era una catàstrofe
que no s’havia de repetir i va recolzar que
l’Ajuntament fes una aportació.

Antoni Alsina (PPC) va rebutjar la moció
per la crítica agressiva que es formulava
contra el Govern Central. Va dir que es
tractava d’una catàstrofe ecològica, davant
la qual el Govern està fent esforços
importants: ajudes als afectats, neteja del
fuel, accions per endurir la legislació aplica-
ble, etc. Va comentar que el Govern havia
pogut cometre algun error, però s’havia
corregit.

Jordi Cuyàs (PSC) va afirmar que durant
les festes de Nadal un grup de voluntaris de
protecció civil es desplaçaria a Muxía, i que
l’Ajuntament es faria càrrec del material
necessari, i, d’altra banda, el regidor
d’Esports estava intentant organitzar algun
esdeveniment esportiu solidari.

Altres acords

Es va aprovar per unanimitat el conveni
entre aquest Ajuntament i la Generalitat per
a la promoció, per mitjà de l’Institut Català
del Sòl, d’un total de 70 habitatges
qualificats com habitatges de protecció
oficial per tal d’ésser adjudicats com
habitatges de lloguer, preferentment a
famílies joves en el sector La Girada-II.
L’Ajuntament cedeix a l’INCASOL les dues
parcel·les que li corresponent després de la
reparcel·lació.

Es va alterar la qualificació jurídica dels
béns de titularitat municipal afectats pel pas
de la nova via de l’AVE per Vilafranca,
desafectant-los del domini públic al que
estaven destinats, i que quedaran qualificats

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 17 de desembre de 2002

com a béns patrimonials.
Es va aprovar inicialment la modificació

de l’article 139 de l’Ordenança municipal
sobre la convivència ciutadana i la protecció
de l’entorn urbà, pel qual s’estableix que les
llicències per a guals,  reserves
d’aparcament  a la via pública i zones
per a càrrega i descàrrega podran ser
revocades per l’Ajuntament, en el supòsit de
manca d’ingrés en període voluntari, durant
dos exercicis consecutius o no consecutius
dins del període dels darrers quatre anys i
per part dels subjectes passius obligats al
pagament, de les taxes que es deriven
d’aquests aprofitaments especials de la via
pública previstes en l’Ordenança fiscal
corresponent.

Es van aprovar definitivament les
Ordenances Fiscals per al 2003 després
del període d’informació pública en què el
grup de CiU va presentar tres al.legacions,
les quals van ser estimades parcialment per
l’equip de govern. CiU hi va votar en contra
i els grups d’ERC i del PPC es van abstenir
en coherència amb la postura expressada
en l’aprovació inicial.

Es va ratificar l’acord del Consell del
Patronat Municipal de Comerç i
Turisme en què s’acordà el canvi de dos
dels seus actuals  membres, de manera que
Joan Solà substitueix Marcel Damico a la
Junta del Patronat i Lluís Ràfols a Josep M.
Sogas al Consell del Patronat.

Es va sol·licitar a la Unió Europea el
projecte “VINTUR” pertanyent a la Inicia-
tiva Comunitària INTERREG III-C Sud, en
nom de RECEVIN (Associació Europea de
Ciutats del Vi), en tant que Vilafranca osten-
ta la Presidència i la Secretaria Operativa
d’aquesta organització. L’objectiu principal
d’aquest projecte és la creació, de-
senvolupament i consolidació d’un fòrum
europeu de ciutats del vi, com a espai de
treball que permeti una cooperació més in-
tensa, la valorització de les bones pràctiques
i el desenvolupament d’una estratègia co-
muna del turisme i la cultura del vi.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat, el grup d’ERC va
demanar més temps per intervenir a tots els
grups municipals en la crònica del ple que
es fa a Vilafranca TV i l’alcalde Joan Agua-
do va agrair als serveis municipals la tasca
feta en el tema dels pressupostos i de la
redacció del Pla General i va demanar que
constés en acta el sentiment i el condol de la
corporació per la recent defunció d’Antoni
Sabaté Mill, historiador i cronista de la Vila
a qui recentment l’Ajuntament havia lliurat
la Medalla de la Vila.
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ERC
  Coordinació i cultura, etc.

PSC
El planejament urbanístic,

un instrument per a l’equilibri

CIU
Creixement sí, però

que sigui assimilable

Creiem que, després de ser l’únic partit
que ha votat en contra del Pla Urbanístic, el
tema mereix una explicació, i més després
de l’allau de diners i de temps gastat per
l’equip de govern en l’intent de justificar la
redacció d’un Pla Urbanístic que estableix
un creixement no sostenible i que, a més,
contribuirà al fet que Vilafranca passi a su-
mar-se a les altres ciutats dormitori de
l’entorn barceloní. D’una banda,  tant el
senyor alcalde com el regidor d’urbanisme
han dit contínuament que un creixement
sostenible per Vilafranca seria arribar als
39.000 habitants en els propers vint anys, o
sigui, que si ara Vilafranca té 33.500
habitants, l’objectiu seria incrementar la
població en 5.500 persones en vint anys.
Fins aquí hi estem d’acord. Aleshores, si ens
preguntem quants pisos es necessiten per
encabir aquestes 5.500 persones i ho
calculem a una mitjana de tres persones per
pis, resulta que amb 1.833 pisos nous n’hi
hauria prou.

I aquí hi ha la contradicció, ja que si
comptem tots els habitatges nous que es
poden construir segons el Pla antic i que en
l’actualitat s’estan executant (Girada II, Molí
d’en Rovira Sud, Melió Residencial, Ciutat
Jardí Sant Julià), ja en sumen uns 2.200 o
sigui 400 més dels necessaris per cobrir els
objectius que s’havien assenyalat.

Per tant, les possibilitats d’edificació de
l’antic pla ja cobrien les necessitats de
Vilafranca per uns vint anys més.

En canvi, ara, amb el nou Pla s’aprova la
possibilitat d’edificar uns 2.500 habitatges
nous, a més dels 2.200 pisos ja esmentats. I
a sobre, encara hi hem de sumar les
possibilitats d’edificació dels Plans
d’Actuació Urbanística (antic Pinsos Cía,
Farinera, etc.) que sumen prop de 2.000 pi-
sos més.

O sigui, que una vegada estudiat el tema
a fons, resulta que el nou Pla Urbanístic
incrementarà les possibilitats d’edificació
que se situen ara  en prop de 7.000 nous
habitatges que podrien encabir unes 21.000
persones més.

La veritat és que, malgrat que sempre
parlin de creixement moderat, s’ha fet un
Pla Urbanístic pensat en facilitar una
Vilafranca de 55.000 a 60.000 habitants,
sense que es vegin possibilitats d’oferir llocs
de treball i amb els perjudicis que compor-
ten els creixements massa ràpids
(massificació de serveis, pèrdua de
personalitat, etc.).

Nosaltres sempre ens oposarem a ser
una ciutat dormitori més i per això vàrem
votar NO.

GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

El Pla General que es va aprovar l’any
1981, resultat d’un intens debat ciutadà,
ha significat la transformació de
Vilafranca en els últims vint anys. Nous
eixamples residencials, amb una oferta
àmplia de tot tipus d’habitatges, han
permès que tothom trobi el seu espai dins
la Vila. Acompanyant aquests eixamples,
amplies zones verdes han anat
configurant un seguit de nous parcs: el
parc de Sant Julià, el parc del Poble Nou,
el parc de la Pelegrina, el parc de
Llevant...i també noves àrees
d’equipaments en les que s’han construït
diferents edificis de serveis: l’Hospital,
l’Arxiu Històric, noves escoles de
primària, un nou institut, pavellons
poliesportius, l’espai firal, el Complex
Aquàtic, etc., en definitiva un creixement
que ha permès convertir Vilafranca en
una ciutat amb alta qualitat de vida, amb
importants dotacions i serveis. En aquest
mateix escenari, la creació de nous
polígons industrials i d’àrees d’activitat
comercial i de serveis han permès la
consolidació de l’activitat econòmica†i
l’oferta de llocs de treball.

Amb aquestes millores no s’ha trencat
amb la ciutat històrica, sinó que se l’ha
complementat, i se n’han preservat els
valors, donat que la estructura general
del Pla ha permès†créixer amb
coherència en relació a la Vila existent,
oferint un model de ciutat que va més
enllà del propi horitzó del Pla.

Aquesta és la mateixa voluntat del Pla
recentment aprovat, que millora les
previsions existents en aquells aspectes
que es veuen superades per les
necessitats o les noves oportunitats
actuals, i que preveu una evolució urba-
nística que permet organitzar el futur
sense por, amb sòl per a nous habitatges,
per a nous equipaments i per a noves
activitats econòmiques. En definitiva, per
continuar reforçant la vocació de
capitalitat de l’Alt Penedès.

Així ho han entès els grups municipals
quan han donat suport al Pla, amb
l’excepció d’última hora de Convergència
i Unió (CiU) que, com sempre quan s’han
de tirar endavant els grans projectes per
a Vilafranca, es fa enrere amb arguments
que deformen la realitat i en donen una
versió parcial.

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

Hem hagut d’esperar quasi tota una
legislatura per veure que les obres
incontrolades, els carrers oberts, carrers
tallats, etc. han tingut un moment
d’atenció per part de l’equip de govern.
Que hagi estat per dir que ara coordina-
ran les obres! És trist que a tres mesos
de les eleccions s’adonin que Vilafranca
és “cal fotre-li”. Que la majoria de gent i
també ERC hagi hagut de fer mil queixes,
que hagi patit els talls de carrer  sense
previ avís, etc.

MÉS VAL TARD QUE MAI, però potser
seran ja uns altres els que ho portaran a
terme.

ERC, però, ja està cansada d’estudis,
manca de coordinació i poca planificació
de l’equip de govern. És per això que, en
el ple d’aquest mes de febrer, vàrem pre-
sentar una sèrie de mocions prou
importants, tant sentimentalment com
per al futur de Vilafranca.

Sentimentalment com és, per
exemple, treure la medalla d’or de la Vila
al dictador o donar el nom d’un carrer de
la nostra ciutat a Salvador Puig Antich.

I de futur, tot veient com s’ha aprovat
una moció presentada per ERC, clara i
contundent, per tal de destinar els diners
de la venda de l’edifici de l’hotel Pere III
a la construcció d’un auditori. Per donar
una sortida al teatre municipal Cal Bolet,
el qual es troba, des de fa massa temps
bastant infrautilitzat, si separem les
utilitzacions generals de les d’ús escolar,
i així donar-hi un ús polivalent d’una
vegada per totes i sense estudis previs.
A més d’exigir l’adequació de l’escola
Sant Josep i Santa Anna a les normatives
d’avui i la supressió de les barreres
arquitectòniques i facilitat l’accés de
tothom a l’esmentada escola.

Així doncs, Esquerra Republicana de
Catalunya creu que s’ha de coordinar
durant tota la legislatura. No ens val que
quan vénen eleccions es facin operacions
de maquillatge, que les qualificaríem
d’inoportunes, ja que creiem que les
legislatures duren quatre anys i és
justament durant aquest temps que s’ha
de fer les coses.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA
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COMUNICACIÓ

PP

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

e-mail: rtv.vilafranca@diba.es

PROGRAMACIÓ

De dilluns a divendres:

De 1,00 a 8,00      COM Ràdio
8,00 Penedès matí (informatiu i agenda

local i comarcal)
9,00 La Plaça (magazine)
12,00 El que faltava! (magazine d’humor i

participació)
Diàlegs amb l’alcalde (els dijous
quinzenalment a partir de setembre)

13,00 Penedès migdia (informatiu local i
comarcal)

13,30 Espai musical
14,00 Les notícies del migdia de COM Ràdio
15,00 Al teu aire (radiofórmula)
20,00 Penedès vespre (informatiu local i

comarcal)

Dilluns 20,30 Esports 21
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dimarts 20,30 Nit de tertúlia
21,30 Alt voltatge
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dimecres 20,30 L’alternativa
21,30 Tecnociència
22,00 Fun House (repetició)
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dijous 20,30 El cinema de la setmana
21,30 Un altre cop ahir
22,30 Et sona
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Divendres 20,30 Amplirock
21,00 Temps de festa
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dissabte
De 1,00 a 10,00    COM Ràdio
10,00 Canvi de rasant
12,00 Alt voltatge (repetició)
13,00 Penedès Cap de Setmana

(informatiu local i comarcal)
14,00 Ràdio Estalella
15,00 Via-Mix
18,00 El Rebedor
19,00 Corazón de Rock’n Roll
20,00 Fun House
21,00 Connexió amb COM Ràdio
Diumenge
De 21,00 a 10,00    COM Ràdio
10,00 No t’ho perdis
11,45 Diumenge Esportiu
15,00 Còctel musical dedicat
17,00 Connexió amb COM Ràdio

L’informatiu
Diàriament, a l’inici de
cada emissió

Els esports
Un partit cada dilluns

El Temps
De dilluns a divendres,
a partir de les 19,00h

Filmets
Els dimarts

Ciutadella
Els dimarts

El reportatge
Dimecres, divendres,
dissabte i diumenge

Punts i Gols
Els dimecres

La vinya, el vi i el cava
Els dijous
Els dilluns (repetició)

Pinzellades
Els dijous
Els dissabtes (repetició)

Esport en català
Els dijous

La neu
Els dijous

Escenaris
Els divendres

Solidària
Els divendres

Les notícies de la
setmana
Dissabte i diumenge

Emissió cada dia: a les 14,00h 15,00h 17,00h
19,00h 21,00h 23,00h i 24,00h.

Repetició a l’endemà, 08,00h i 09,00h

Consulteu tota la programació a:
www.rtvvilafranca.com

En el programa electoral  per a les
eleccions generals el PP va prometre que, si
tornava a governar suprimiria l’IAE per a les
persones físiques (autònoms) i les persones
jurídiques que facturessin menys d’un milió
d’euros a l’any. Això suposa 2.118.863 de
contribuents d’aquest impost,  el 92,6 % del
total. Complint el compromís adquirit amb
els seus electors, el PP amb efectes de
principis d’any ha acordat aquesta mesura.

El Partit Socialista diu que aquesta
supressió de l’IAE comportarà la pujada
d’altres impostos. És el discurs de la  por com
van fer amb la rebaixa de l’IRPF que va
proposar el PP. Els pressupostos generals de
l’Estat  recolzen aquesta reforma i el seu
principi de suficiència mitjançant el
complement d’un crèdit ampliable, número
32.912.A.23468, article 70 del Projecte de Llei.

L’IAE és un impost injust perquè grava
l’activitat i no el benefici, introduït amb gran
polèmica pel govern del PSOE. El PP ha
defensat que l’activitat econòmica no s’ha de
gravar sinó incentivar.  No s’ha de pagar  per
generar progrés sinó estimular l’economia.
A l’hora de fomentar la creació d’ocupació
s’ha canviar  la ‘’i’’ d’impost per la d’incentiu.

Aquesta mesura és una més de les
adoptades pel govern del PP per afavorir
l’activitat econòmica (reducció de l’IRPF,
reducció d’interessos, reducció del dèficit
públic) que ha comportat una disminució
considerable de l’atur. S’han creat 3.600.000
de llocs de treball, dels que més de 1.700.000
estan ocupats per dones, i que han suposat
més oportunitats de trobar feina pels joves.
Hi ha 4.000.000 milions de nous cotitzants a
la Seguretat Social que han permès passar
d’una situació de gairebé fallida tècnica en
el moment d’entrar a governar el PP a un altre
en què s’ha pogut constituir un Fons de Re-
serva de la Seguretat Social de 6.000 milions
d’euros que garanteix el cobrament de les
pensions de la tercera edat.

A Vilafranca del Penedès des de
l’Ajuntament no s’ha afavorit prou l’activitat
econòmica. Un exemple és el Polígon Indus-
trial Domenys, previst en l’anterior Pla Ge-
neral de l981 i que no s’ha desenvolupat fins
ara recentment, quan l’equip de govern del
PSC ha deixat de basar l’economia
exclusivament en el comerç i els serveis, fet
denunciat pel PP, davant la impossibilitat de
fer front a la despesa social. Un altre exemple
és la seva oposició a la construcció d’un
aparcament a la rambla proposat i finançat
pels comerciants del centre de la Vila.

Aquestes decisions han portat que els
impostos municipals estiguin al límit i que
es cobrin taxes per la realització de
qualssevol  tràmit. El PP entén que s’ha de
canviar aquesta política per una que
afavoreixi l’activitat econòmica, i que es
resumeix en menys impostos, més seguretat,
entesa com estabilitat en la feina i protecció
social. Els ciutadans de Vilafranca del
Penedès tindran l’oportunitat de fer-ho el 25
de maig del 2003.

GRUP MUNICIPAL
DEL PARTIT POPULAR

El PP ha suprimit l’IAE per a
les petites empreses i professionals.

El PP compleix.
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SERVEIS SOCIALS - CULTURA

Properament està previst que
comencin els moviments de
terres per a la construcció de la
nova Residènca Sociosanitària
per a la gent gran al sector de
nova urbanització anomenat Molí
d’en Rovira Sud. El solar on se
situarà aquest equipament esta
tocant a la carretera de Vilanova i
al costat de la rotonda d’accés al
barri de la Girada. El nou centre,
que s’espera que pugui ser
operatiu a finals de l’any vinent,
aglutinarà les places que
actualment ofereixen la Clínica del Carme i la residència
Sant Francesc i n’ampliarà el nombre fins arribar a les
250, a més de 30 més d’hospital de dia.

La construcció del nou centre, que té un pressupost
d’uns 9 milions d’euros (més de 1.500 milions de
pessetes, està impulsada pel Consorci Sociosanitari de
Vilafranca, integrat per l’Ajuntament de la Vila i el
Consorci Hospitalari de Catalunya i la durada les obres
es preveu que sigui d’un any i mig aproximadament.

Amb el nou centre es podrà incrementar en 45

La nova Residència Sociosanitària per a la gent gran
podria estar en servei a finals del 2004

places, un 25 % més, les que
actualment ofereixen els centres
concertats de la Clínica del Carme
i la residència Sant Francesc
(205).

L’edifici de la nova Residència
Sociosanitària per a la gent gran
de Vilafranca tindrà una forma
allargada i estarà enfocat cap a
la banda de mar. Constarà de
soterrani, planta baixa i quatre
plantes. A la planta baixa
s’ubicarà l’Hospital de Dia i els
serveis comuns. A les plantes

superiors s’hi situaran les diferents habitacions. Tant la
planta soterrani com la quarta planta tindran una
superfície de 1.200 m2 mentre que les altres tindran
una superfície de 1.700 m2. Les plantes d’habitacions
estaran dividides en dues zones amb els mateixos
serveis, de manera que l’edifici disposarà de set unitats
complerts, provistes de menjador i zona d’estar.

Una d’aquestes unitats dedicarà places a
psicogeriatria, és a dir, per a malalts que pateixen
afeccions com l’Alzheimer.
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La biblioteca Torras i Bages està immersa en obres
d’ampliació i reforma. Després de d’haver tancat de
manera intermitent, la biblioteca ha hagut de tancar
durant aproximadament un mes i mig per tal de poder
abordar la darrera fase de les obres, en la qual s’ha

La biblioteca Torras i Bages podria obrir a finals de març

d’intervenir simultàniament a totes les plantes de
l’edifici. Aquests treballs han obligat a empaquetar i
moure tots els fons de la biblioteca, els quals es
redistribuiran entre els diversos espais. Aquesta situació
fa que sigui impossible compatibilitzar les obres amb
la prestació del servei als usuaris i usuàries de la bi-
blioteca. Per tant, l’Ajuntament de Vilafranca es veu
obligat a tancar temporalment la biblioteca fins
aproximadament a finals de març. Per compensar-ho
la Sala d’Estudi de la plaça de Sant Joan ha passat a
oferir el mateix horari de matí que fins ara oferia la bi-
blioteca, és a dir, de dimarts a divendres de 10 a 2/4 de
2 del migdia, a banda del seu horari habitual de tarda.

La biblioteca Torras i Bages s’està ampliant amb
l’espai que ocupava l’Arxiu Històric a la planta baixa de
l’edifici. Aquesta ampliació comporta una
reestructuració interna de diverses seccions de la bi-
blioteca. Les obres i l’equipament tècnic i de mobiliari
posterior tenen un import de més de 216.000 euros (uns
36 milions de pessetes), que està cofinançat per
l’Ajuntament de Vilafranca i la Diputació de Barcelona.

En el lloc assenyalat en el plànol es construirà la nova residència per a
gent gran.

La biblioteca s’amplia amb l’espai que abans ocupava l’Arxiu Històric a la planta baixa.



11

SERVEIS CIUTADANS

L’Ajuntament de Vilafranca ha posat en marxa un
Pla d’Actuació a la Via Pública, en el que hi participen
els Serveis d’Urbanisme, Via Pública i Policia Local. El
Pla respon, d’una banda, a l’increment d’actuacions a
la via pública principalment derivades de la implantació
de la xarxa de fibra òptica i d’actuacions de millora de
la xarxa que fan empreses de servei com FECSA-
ENDESA o Gas Natural. En menor mesura hi incideixen
les obres que fa el mateix Ajuntament (la més notable
és la nova urbanització de l’avinguda de Tarragona) i
l’increment d’obres particulars en edificis del casc antic.
D’altra banda, amb aquest pla també es vol respondre
als actes d’incivisme que es produeixen sobretot als
cap de setmana al centre de la Vila i als entorns
d’establiments d’oci nocturn. El fet de dedicar esforços
al manteniment i millora de la via pública és una de les
prioritats marcades per l’Ajuntament de cara al 2003. A
més en el marc d’aquest pla s’han posat les bases per
preveure en els propers mesos l’inici de les obres de
construcció de la via del tren d’ample europeu, així com
el soterrament de les actuals vies, i que aquestes obres
causin les menors molèsties possibles.

Per això s’han posat en marxa les mesures següents:
1- Major control dels talls dels carrers.

L’Ajuntament ha publicat un Ban pel qual es regula
qualsevol tall de la circulació per obres, de manera de
que no es puguin fer sense que s’hagi avisat amb temps
suficient per prendre les mesures alternatives que
calguin.

2- Programa de reasfaltat. Durant el primer tri-
mestre d’aquest any es farà un reasfaltat d’aquells trams
de carrer que ho necessitin.

3- Posta en marxa d’un vehicle de la Unitat de
Serveis per actuacions urgents.  S’ha habilitat un

Pla d’actuació a la via pública

vehicle de manera que es pugui respondre amb celeritat
per arreglar desperfectes a la via pública.

4- Repintat de la senyalització del carrer i del
mobiliari urbà. Degut a l’ampliació del nombre de
carrers que necessiten treballs de pintura per a la
senyalització viària així com del mobiliari urbà, s’amplia
el nombre de persones i de mitjans destinats a aquesta
matèria.

5- Neteja del carrer.  Es reforcen diversos aspectes
de la neteja, especialment en els llocs on es fan obres,
així com la neteja amb aigua a pressió els diumenges
al matí en diversos punts del centre.

6- Tramitar la petició d’ocupació del carrer per obres
en edificis conjuntament amb la de llicència d’obres.

La construcció d’un edifici s’ha de fer ocupant el
menor espai possible del carrer com a magatzem i
durant el menor temps possible; així mateix s’ha de fer
de manera que, constructivament, no es requereixi ta-
llar el carrer sovint.

7- Actualitzar les mesures per a la reposició
de paviments. Amb això es vol aconseguir que les
empreses de serveis o particulars que han de fer una

rasa, tinguin un model clar de com
refer-la, mantenint la homogeneïtat
del carrer.

8- Constitució de Comissions
de Seguiment específiques per
les obres de l’AVE. L’Ajuntament
proposarà, en el marc del Consell de
Medi Ambient, la constitució de
dues comissions de seguiment de
les obres de l’AVE amb la
participació tècnics municipals i de
membres d’entitats, una per a les
obres en zona urbana i l’altra per a
la zona no urbanitzable.

9- Contractació urgent de
tres policies locals. L’Ajuntament,
davant la impossibilitat de cobrir
formalment tota la plantilla de la

Policia Local durant l’any passat, ha posat en marxa la
contractació de tres policies interins, amb la voluntat
de que durant aquest any es pugui ampliar la plantilla
en sis agents més. Així mateix i per estar més a prop
de la ciutadania, es posa en marxa un nou telèfon
d’administració i atenció al públic (93 892 52 36), en
horari de 10 a 14 h. i de 15 a 20 h. per atendre sol.licituds
de tràmits i d’informació no urgents i un telèfon de
protecció civil (93 892 44 33). Properament també estarà
operatiu el web de la Policia Local a Internet pel qual es
podran sol.licitar tràmits i enviar queixes i preguntes a
la Policia Local.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Alcalde de Vilafranca, Joan Aguado i el regidor ade
Participació Ciutadana, Marcel Esteve han presentat el
Pla per la Convivència, un nou pla transversal que im-
pulsa l’Ajuntament. Convivència vol dir viure plegats.
La convivència ciutadana té en la solidaritat el principi
bàsic, i unes normes que es poden formular en termes
de dret i de deure. Les ciutats creixen i adquireixen el
seu caràcter amb aquelles estructures que millor els
serveixen en els diversos camps de vida ciutadana, en
una dialèctica que pot ser molt enriquidora entre les
actuacions nascudes del teixit social i les actuacions
dissenyades per l’administració pública de la ciutat.

Ara és el moment perquè Vilafranca continuï
avançant en la seva pròpia realització de la qualitat de
vida ciutadana. Vilafranca és reconeguda com una ciutat
cívica i emprenedora, dinàmica i que sap conservar la
seva memòria. Ara més que mai cal que avancem en
aquestes qualitats que constitueixen i construeixen la
cultura, la qualitat de vida de la ciutat.

El pla per la convivència vol ser un instrument per a
dissenyar i impulsar les actuacions en matèria  del
civisme i ciutadania. Un instrument que crea espais de
consens i de participació. Un instrument per a la
integració de tothom en el marc del respecte dels
principis i valors democràtics. Un instrument que po-
tencia la convivència basada en els drets i deures dels
individus davant la col·lectivitat.

Objectius estratègics del pla

• Fomentar les actituds de  respecte i d’urbanitat en-
tre els veïns i veïnes per potenciar la bona convivència
entre tothom.

• Afavorir la integració de les persones nouvingudes
en el marc del respecte dels principis i valors
democràtics i l’assumpció d’aquests valors com a bàsics
en la integració a la nostra societat.

• Potenciar els espais de participació i diàleg amb
tots els col·lectius i agents socials per garantir una major
cohesió de la nostra societat.

• Afavorir el consens polític i l’acord social amb
l’objectiu de promoure polítiques de convivència que
garanteixin la igualtat d’oportunitats i la qualitat de vida
de que avui gaudim.

Objectius específics

• Coneixement diagnòstic de la realitat per a impul-
sar les línies estratègiques d’actuació del Pla.

L’Ajuntament de Vilafranca presenta
el Pla per la Convivència

• Coordinació tècnica entre els diferents
departaments municipals per tal que les actuacions
vagin en la mateixa direcció i tinguin el màxim de
coherència.

• Posada en marxa d’una comissió de participació
ciutadana per tal de coordinar i consensuar  les accions
a desenvolupar.

• Confecció d’una guia d’acollida amb l’objectiu
d’ajudar en especial a les persones nouvingudes  en el
procés d’incorporació a la societat catalana. Es pretén,
a més de donar a conèixer la ubicació dels serveis, el
coneixement de les normes de convivència, la
possibilitat d’aprenentatge de la llengua, els drets i
deures, etc.
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El nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM 2002), aprovat
provisionalment per l’Ajuntament i que ha
estat tramès a la Generalitat de Catalunya
per a la seva aprovació definitiva, és una
revisió i actualització del Pla aprovat pel
consistori l’any 1981, el qual ha estat vigent
els darrers 20 anys a Vilafranca. El balanç
de l’aplicació del pla del 1981 ha permès
entre d’altres:

• Reduir les densitats edificatòries.
• Crear nous espais verds (parc de

Sant Julià, parc de Sant Salvador, parc del
Poble Nou, parc de la Pelegrina... a més d’
altres espais lliures a tots els barris (places
de la Verema, de Vilanova, de la Sardana...)

• Obtenir nous equipaments
públics (Hospital Comarcal de l’Alt
Penedès, estació d’autobusos, Institut Milà
i Fontanals, Arxiu Històric...., així com
noves instal·lacions esportives en són els
exemples més destacats.

• Rehabilitar edificis per destinar-los
a equipaments (l’Escorxador, la Casa de
la Festa Major, el Teatre Cal Bolet, la
Fassina, l’Alberg de joventut...)

• Rehabilitar d’habitatges per
revitalitzar el Centre-Vila.

• Obtenir una millor xarxa viària per
donar servei a les noves necessitats (la
variant de la N-340, el  Balcó de Les Clotes,
l’avinguda del Pla del Diable, l’avinguda
de la Pelegrina, l’avinguda de Catalunya...

• Potenciar la qualitat del comerç i els
serveis en base a tancar a la circulació el
Centre-Vila i convertir-lo en lloc de
passeig.

• Posar en marxa aparcaments com
correspon a una capital de comarca activa
i amb gran atractiu per als qui venen de
fóra (plaça del Penedès, Cal Rondina, plaça

POUM 2002: la garantia d’un
desenvolupament moderat i de qualitat

del Gas, Sant Julià, carrer Eugeni d’Ors... i
els d’iniciativa privada.

• Crear zones industrials d’una ma-
nera ordenada, sense molestar les zones
habitades, que han servit per crear
empreses i llocs de treball per a tothom.

• Facilitar que es construeixi
habitatge de tota mena, i facilitar-hi
l’accés a tots els nivells de la població.

La qualitat de vida de Vilafranca ha
augmentat de manera notable amb el Pla
General que ha estat vigent durant els
darrers anys. Ha estat un model de ciutat
que compagina la creació d’activitats
econòmiques i de llocs de treball amb
el foment de l’habitatge, de manera que
sigui possible alhora treballar i viure a
Vilafranca. Aquest objectiu s’ha acomplert
perquè Vilafranca ha crescut d’una
forma harmònica, equilibrada, amb
respecte al seu nucli antic i elevant
el nivell de qualitat de tots els barris,
amb una política de presència
d’equipaments generals en tots els àmbits
de la ciutat.

Línies mestres del nou
POUM

A partir de l’experiència positiva acu-
mulada en 20 anys de vigència del Pla
General, i per respondre a les noves
necessitats que planteja el futur, a
l’evolució de la tecnologia i al respecte
mediambental, el nou Pla General (POUM
2002), recentment aprovat, contempla les
línies mestres que han estat vigents en els
darrers anys i alhora fixa un model de
ciutat que aposta per un
desenvolupament moderat i de qualitat.

Aquestes línies mestres són les
següents:

• Vilafranca, més capital
El POUM situa Vilafranca com una

ciutat amb vocació de capital, no
només de la comarca de l’Alt Penedès sinó

d’un territori més ampli i amb voluntat de
participar plenament i activa en les
decisions que afecten el territori de
Catalunya. Vol ser una ciutat de primera
línia dintre de les ciutats mitjanes del país.

• Creixement moderat
Qualsevol Pla General ha de preveure

un creixement si una ciutat vol continuar
progressant. L’estancament és, a la
pràctica, anar endarrera, una involució
condemna les futures generacions a bus-
car feina fóra de Vilafranca. El creixement,
però, ha de ser assumible, que faci possible
respectar les arrels d’identitat pròpies, que
es pugui controlar. Per això cal que sigui
un creixement moderat. En aquest sentit,
el pla manté els mateixos creixements
previstos en el Pla de 1981.

• No s’incrementa el sòl urba-
nitzable

El POUM és un exemple de respecte a
l’entorn i de protecció del patrimoni natu-
ral. Preserva el paisatge i protegeix les
zones no urbanitzables, proposa mesures
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Pla Parcial
SANT JULIÀ

Pla Parcial
DOMENYS I

Sòl Urbanitzable Delimitat
DOMENYS III

Sòl Urbanitzable NO Delimitat
DOMENYS 4

Sòl Urbanitzable Delimitat
LA PELEGRINA

Sòl Urbanitzable Delimitat
CAMÍ I CARRETERA DE MOJA

El PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
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Sòl Urbanitzable NO Delimitat
L’OM

Sòl Urbanitzable Delimitat
LES BASSETES

Sòl Urbanitzable Delimitat
PORROIG

Pla Parcial
ELS CIRERERS

Sòl Urbanitzable Delimitat
MARGES ALTS

Pla Parcial
MELIÓ RESIDENCIAL

Sòl Urbanitzable Delimitat
MAS RABASSA

Pla Parcial
MOLÍ D’EN ROVIRA SUD

Pla Parcial
LA GIRADA 2

MUNICIPAL APROVAT PROVISIONALMENT
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de potenciació de les rieres i els camins,
afavoreix el transport públic i la mobilitat,
fa propostes d’energies alternatives, crea
carrils-bici... I el més important, no
planteja un consum de sòl per
urbanitzar. Com a dada significativa: si
el sòl no urbanitzable (és a dir, on no es
pot construir) representava el 63,98% del
terme municipal en el Pla vigent fins ara,
en el nou POUM és del 62,34%. És a dir,
només possibilita ampliar la zona
urbanitzable en un 1,64% en un horitzó
de 35 anys.

• Equilibri habitatge-activitat
econòmica

El Pla continua plantejant que cal
aconseguir un equilibri entre el creixement
de l’activitat econòmica i el demogràfic.
Hi ha previsió de sòl industrial per ubi-
car-hi  noves activitats econòmiques per
crear riquesa i llocs de treball. Cal procu-
rar que el nombre de persones que hagi
de marxar de Vilafranca per raons de feina,
per anar a treballar, sigui el menor possible.
Vilafranca és la menys “ciutat dormitori”
de la Regió Metropolitana i ho ha de con-
tinuar sent.

• Vilafranca venç la barrera de la
via del tren

El POUM fa una aposta decidida per
l’eix del ferrocarril com una nova
centralitat a Vilafranca. El soterra-
ment i cobriment de les vies obre
unes possibilitats immenses per ge-
nerar al seu entorn activitats econò-
miques, comercials i d’equipaments per
tal que Vilafranca faci un pas més
enllà en el seu radi d’influència terri-
torial que històricament ha exercit.

És un projecte que Vilafranca necessita
per ser una ciutat homogènia i equilibra-
da i per poder vèncer la barrera que la via
del tren ha suposat pel seu creixement
harmònic. El soterrament i cobriment de
les vies farà possible la connexió entre
els barris del Poble Nou, la Girada, el Molí
d’en Rovira i la Barceloneta.

• Racionalització de la xarxa viària

El Pla contempla l’ampliació de la xarxa
viària per fer possible una bona connexió
interna i també un trànsit dels vehicles
de pas perquè no hagin d’entrar a la ciutat.
El tancament de l’anella externa de
circumval·lació i la proposta de nous
aparcaments en són l’exemple més clar.
Les noves vies de comunicació es
projecten de manera coherent amb la
ciutat consolidada i d’acord amb els
creixements previstos.

• Més equipaments per a
Vilafranca

A banda del sòl que es guanyarà amb
el cobriment de la via del tren, sobre el
qual s’hi podran construir aparcaments,
espais lliures i altres usos de caràcter
públic. El Pla preveu sòl per a nous
equipaments (noves escoles de primària
i de secundària, llars d’infants, ampliació
de l’hospital quan faci falta, equipaments
culturals i esportius, residències i centres
per gent gran... ).

• Trasllat d’indústries i  més
habitatge per a tothom
El Pla també proporciona les pautes per a
millorar les zones residencials. A més
d’oferir nou sòl residencial en zones
industrials en desús (antiga Cinzano, antic
Pinsos Cia, etc.) i reconvertir instal·lacions

industrials que estan al mig de la ciutat (la
Farinera, cal Berger...) per usos
residencials.

El nou Pla evita que es creïn zones
suburbanes o marginals a les noves zones
residencials, concebudes en base a la
sostenibilitat, on es preveu una tipologia
d’habitatges diversa, assegurant que un
20% sigui de protecció oficial, amb
àmplies dotacions d’espais verds i
equipaments que facilitin el seu encaix
amb la Vilafranca actual.

• Vilafranca, ciutat de serveis

El nou Pla General planteja l’impuls de
l’activitat econòmica, preveient la
implantació de noves activitats
industrials que siguin sostenibles, com-
patibles amb el territori i creïn llocs de
treball. Vilafranca també ha de ser una
ciutat de serveis, enfortint el comerç com
un element fonamental a través
d’instruments d’ordenació i d’infraes-
tructures urbanes de suport. El nou Pla
aporta una millora urbana a l’entorn del
carrer del Comerç, amb la creació de
Vinòpolis, la Ciutat del Vi, per tal de
potenciar l’economia terciària del sector
vitivinícola, amb la fita de convertir
Vilafranca en un referent de primer ordre
en l’àmbit europeu.

• Qualitat de vida
El Pla posa les bases perquè Vilafranca

continuï estant en primera línia de les
ciutats pel que fa a qualitat de vida, a
serveis de què es disposa, a potenciació
de la cultura i de l’esport, a gaudir d’una
bona salut i l’educació, a conservar el
patrimoni històric... Amb les dotacions
previstes amb el nou pla Vilafranca passa
a ser una ciutat que disposa de 15 m2
d’equipament per habitant i de 50m2
per habitant de zona verda, al nivell
de les ciutats europees més avançades.

URBANISME

SÒL NO URBANITZABLE 1.224,99 Ha
62,34 %

SÒL URBANITZABLE 306,03 Ha
En desenvolupament (Plans Parcials) 126,11 Ha
Sector Urbanitzable Delimitat 113,92 Ha
Sector Urbanitzable No Delimitat 66,00 Ha

15,58 %

SÒL URBÀ 433,98 Ha
Sense PAU 396,20 Ha
PAU 37,78 Ha

22,08 %

El SÒL NO URBANITZABLE RESPECTE AL POUM
DE 1982 SOLAMENT DISMINUEIX UN 1,64%.
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A continuació s’exposen algunes dades significatives dels pressupostos del 2003 que poden ser d’interès per tenir una visió més
exacte del seu contingut:
Els Pressupostos per al 2003 varen ser aprovats pel Ple de l’Ajuntament el dia 17 de desembre de 2002. Hi van haver 13 vots a favor
dels grup municipals socialista, 7 en contra dels grups municipals de CiU i ERC, i 1abstenció del grup municipal del PP.
Els pressupostos aprovats van ser elaborats per l’equip de govern i s’hi van incorporar les aportacions fetes pel veïnat en les assemblees
fetes a tots els barris de la Vila i, després d’un diàleg amb tots els grups municipals, diverses aportacions presentades pels altres
grups municipals.
La comparança entre els pressupostos del 2003 i els de l’any anterior, pel fa al total aprovat és el següent:
Pressupost consolidat 2003 ......................................................................................................  28.224.353,75 Euros
Pressupost consolidat 2002 ......................................................................................................  25.618.118,92 Euros
Com es pot observar hi ha un increment del 10,1%
Els ingressos de procedència municipal venen donats pels impostos, taxes i preus públics que paguem els ciutadans i ciutadanes de
Vilafranca. Enguany l’Ajuntament ha incrementat en general un 3,6% aquests conceptes (amb alguna excepció com les Llars Infants
on es va produir una rebaixa), igual que el nivell d’inflació interanual en el moment que es va prendre aquest acord. Per tant, es
manté el poder adquisitiu amb la qual cosa no s’incrementa la pressió fiscal.
L’increment dels ingressos en les partides pressupostàries, per sobre d’aquest percentatge, es deu als nous contribuents que
s’incorporen, tant pel que fa als nous immobles que s’han construït com per l’augment de l’activitat econòmica.
Les subvencions a fons perdut que es reben d’altres administracions suposen una important font d’ingressos per fer front a les
despeses corrents, amb un total de 1.180.223 euros, continguts en el capítol IV d’Ingressos.
Pel que fa a les aportacions per Inversions, les subvencions previstes en el capítol VII d’Ingressos són de 757.542,00 euros.
El Pressupost del 2003 segueix la mateixa tendència dels darrers anys pel que fa a la contenció de la despesa corrent, si bé enguany
hi ha una colla de partides del capítol II (despeses de funcionament) que han reduït la previsió fins a 5%. Altres estan congelades
i les que suposen serveis exteriors i de caràcter social tenen un increment de l’IPC.
En el capítol I, que fa referència al personal, s’aplica l’increment salarial i els conceptes que preveu el Conveni Col·lectiu signat amb
el personal de l’Ajuntament. Cal dir que enguany hi ha un increment important dels conceptes salarials (el capítol I augmenta un
12,8%) com a conseqüència, també, de l’aplicació de la Valoració de llocs de treball que s’ha aprovat recentment.
Pel que fa a la plantilla només es preveuen dues places noves de Policia Local.
S’incrementen les partides destinades a atencions de caràcter social i també les que fan referència al manteniment de la via
pública.
La càrrega financera, és a dir, els interessos i les amortitzacions de crèdits concertats, està a un nivell molt acceptable i amb moltes
possibilitats d’afrontar el repte del finançament pel cobriment de la via del tren.
Cal dir també que la despesa aplicada al pressupost en concepte d’interessos i amortització de crèdits ha passat dels 2.395.614,52
euros de l’any 2002 als 2.247.800,58 euros de 2003, amb una baixada important del cost que això representa.

El Pressupost Municipal de 2003, al detall
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El pressupost consolidat
La integració de tots els pressupostos més el general de l’Ajuntament (o de l’entitat) constitueix el PRESSUPOST

CONSOLIDAT. Per a l’any 2002 és el següent, distribuït per capítols amb el detall d’alguns dels conceptes més significatius:

INGRESSOS

CAPÍTOL CONCEPTES IMPORTS EUROS

I IMPOSTOS DIRECTES .................................................................................................................................... 9.917.717,00
Impost Béns Immobles ..........................................................................................................5.067.600,00
Impost sobre vehicles ............................................................................................................1.780.000,00
Impost sobre la plusvàlua dels terrenys ..................................................................................967.117,00
Impost sobre Activitats Econòmiques ..................................................................................2.103.000,00

II IMPOSTOS INDIRECTES ................................................................................................................................... 660.006,00
Impost sobre construccions

III TAXES I ALTRES INGRESSOS ....................................................................................................................... 7.895.941,68
Recollida i tractament d’escombraries .................................................................................1.500.000,00
Intervenció en les activitats i instal·lacions .............................................................................250.000,00
Cementiri ....................................................................................................................................150.000,00
Ocupació del sòl de la via pública ............................................................................................370.000,00
Ocupació terrenys d’ús públic amb tanques. ............................................................................75.000,00
Mercats municipals ...................................................................................................................113.000,00
Parades mercats, atraccions .....................................................................................................267.000,00
Entrada vehicles (guals) ............................................................................................................283.000,00
Llars d’infants ............................................................................................................................169.870,00
Casals d’infants i alberg de joventut ..........................................................................................56.484,00
Multes 1 .......................................................................................................................................361.000,00
Retirada vehicles de la via pública .............................................................................................70.000,00
Ocupació de terrenys amb taules i cadires ...............................................................................21.500,00
Venda de publicacions .............................................................................................................    36.000,00
Participació en Fires ..................................................................................................................174.378,00
Entrades i serveis Teatre Cal Bolet .............................................................................................25.156,00
Publicitat serveis de comunicació i altres ingressos ..............................................................201.717,00
Subministrament d’aigua,clavegueram i altres serveis ......................................................3.710.050,68

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS ..................................................................................................................... 5.881.855,00
Aportació de l’Estat ................................................................................................................4.670.000,00
Subvencions Generalitat ...........................................................................................................665.896,00
Subvencions Diputació de Barcelona ......................................................................................147.350,00
Subvencions Unió Europea ......................................................................................................388.276,00

V INGRESSOS PATRIMONIALS ........................................................................................................................... 531.260,07
Interessos bancaris i lloguers, cànons i explotacions

VI INVERSIONS REALS ......................................................................................................................................... 603.068,00
Venda de terrenys i altre patrimoni

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ....................................................................................................................... 330.556,66
Subvencions de l’Estat ..............................................................................................................703.200,00
Subvencions Generalitat de Catalunya .......................................................................................5.000,00
Subvencions Diputació de Barcelona ........................................................................................48.000,00

VIII ACTIUS FINANCERS .................................................................................................................................................. 18,00
Fiances, bestretes i reintegraments

IX PASSIUS FINANCERS .................................................................................................................................... 1.976.946,00
Operacions de crèdit per Inversions

TOTAL INGRESSOS PRESSUPOST CONSOLIDAT ........................................................................................................... 28.224.353,75

1  Es refereix a les multes de circulació i també altres per infraccions de les Ordenances Municipals.
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El mateix Pressupost expressat per serveis és el següent:

EL PRESSUPOST PER SERVEIS

ÒRGANS DE GOVERN .................................................................... 368.938,63 ..................................................................... 435.860,00

ADMINISTRACIÓ GENERAL ........................................................ 1.616.366,41 .................................................................. 1.944.147,00

INFORMÀTICA ................................................................................. 314.740,26 ..................................................................... 311.384,00

POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL ........................................... 1.401.986,81 ................................................................... 1561.244,00

SERVEIS SOCIALS .......................................................................... 861.204,78 .................................................................. 1.010.564,00

ECONOMIA I PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ2 ............................... 1.047.025,87 ..................................................................... 962.964,00

SALUT I MEDI AMBIENT ................................................................ 228.778,28 ..................................................................... 461.155,00

EDUCACIÓ I OM. TORRAS I BAGES ........................................... 1.269.989,55 .................................................................. 1.306.300,00

URBANISME I SOCIETAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE ............. 793.307,98 .................................................................. 1.503.929,00

VIES PÚBLIQUES ......................................................................... 2.687.584,59 .................................................................. 3.096.522,00

ENLLUMENAT VIES PÚBLIQUES................................................... 469.805,16 ..................................................................... 505.000,00

CONSERVACIÓ I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS3 ....................  737.366,41 ..................................................................... 592.111,00

PARCS I JARDINS............................................................................ 351.733,67 ..................................................................... 389.174,00

RECOLLIDA I TRACTAMENT D’ESCOMBRARIES ...................... 1.420.001,61 .................................................................. 1.398.630,00

CEMENTIRI ......................................................................................... 73.299,64 ..................................................................... 108.708,00

CULTURA, LLEURE I TEATRE CAL BOLET.................................. 1.057.184,31 .................................................................. 1.234.426,00

ESPORTS.........................................................................................  888.712,40 ..................................................................... 982.079,00

PLA VILA JOVE................................................................................ 170.320,16 ..................................................................... 188.275,00

PROMOCIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES................................... 90.008,36 ..................................................................... 128.857,00

COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I RADIO I TV ............................ 1.014.397,17 .................................................................. 1.067.165,00

SERVEI DE TRANSPORT URBÀ ....................................................... 60.947,65 ........................................................................63.140,00

MERCATS I CONSUM ..................................................................... 170.086,65 ..................................................................... 187.973,00

COMERÇ, TURISME I FIRES ........................................................... 414.209,80 ..................................................................... 493.620,00

EMPRESA D’AIGÜES I DEPURACIÓ ........................................... 3.512.088,44 .................................................................. 3.766.147,75

TRANSFERÈNCIA A D’ALTRES ADMINISTRACIONS ................... 386.812,90 ..................................................................... 394.166,00

SEGURETAT SOCIAL I DESPESES DE PERSONAL4 ................... 1.947.925,68 .................................................................. 2.046.850,00

INTERESSOS I AMORTITZACIONS DE CRÈDITS5 ..................... 2.263.295,75 .................................................................. 2.137.963,00

TOTAL.......................................................................................... 25.618.108,92 ................................................................ 28.224.353,75

2  Per l’any 2002 hi havia l’Escola-Taller que s’ha acabat. En aquests moments n’hi  ha una altra
concedida després de l’aprovació del Pressupost. Per tant, no hi consta en l’aprovació inicial.
3  L’any 2002 hi havia millores en alguns edificis que ja estan fets.
4 En aquest concepte hi figura la Seguretat Social de tot el personal, excepte el dels Patronats i Societats
que estan inclosos en els totals de cada Ens.
5  Els crèdits de les Societats estan integrats en els totals de les pròpies societats.

ANY 2002 ANY 2003



20

HISENDA

INVERSIONS 2003

Aquestes són les realitzacions previstes dins del Capítol d’Inversions dels
Pressupostos de l’any 2003:

Compra de terreny per aparcament al Balcó de Les Clotes ......................229.800,00
Arranjament de l’antiga travessia N-340 6 ...................................................703.200,00
Art al carrer ......................................................................................................21.000,00
Arranjament de rotondes .............................................................................150.000,00
Antena per repetidor de TV a Sant Pau .........................................................40.000,00
Aparcament c/ Guardiola (Pl. Segadors) .....................................................150.303,00
Urbanització del ptge. Alcover .......................................................................69.350,00
Ampliació de voreres ......................................................................................87.000,00
Millores a la plaça de Vilanova ......................................................................30.050,00
Reposició de voreres a l’av. Catalunya ..........................................................54.090,00
Adequació, reasfaltat i senyalització de la via pública ...............................180.000,00
Reposició del sauló al parc Tívoli ....................................................................6.600,00
Supressió de barreres arquitectòniques .......................................................13.000,00
Millores en l’enllumenat de la via pública7 ...................................................45.000,00
Manteniment de rieres....................................................................................28.848,00
Vehicle furgoneta per a Serveis Socials ..........................................................3.600,00
Vehicle per als Serveis Tècnics ......................................................................10.217,00
Vehicle tractor per a la Unitat de Serveis ........................................................5.500,00
Mobiliari d’oficina ...........................................................................................12.000,00
Mobiliari per a l’arxiu de Serveis Tècnics .....................................................24.040,00
Mobiliari per a la sala actes de Vilafranca Virtual ........................................48.000,00
Estris per la Unitat de Serveis ..........................................................................6.000,00
Instal·lació pel control del tancament de vehicles........................................14.000,00
Mobiliari de vies públiques i jardineria .......................................................100.000,00
Adquisició de contenidors de brossa ............................................................50.000,00
Instal·lació de contenidors de brossa soterrats ............................................70.000,00
Desenvolupament informàtic .......................................................................100.000,00
Material tècnic per al SIG ...............................................................................11.100,00
Ampliació dels punts d’accés a Internet ..........................................................5.830,00
Redacció del projecte de nova Llar d’Infants ...............................................  21.000,00
Redacció del projecte d’adequació de l’Escola d’Art–Arsenal .....................21.000,00
Material per a la Policia Local ........................................................................10.000,00
Edició d’un llibre sobre la Festa Major8 .........................................................57.000,00
Millores als centres escolars ..........................................................................61.000,00
Millores als equipaments culturals ................................................................30.000,00
Construcció de nínxols al cementiri ..............................................................83.700,00
Escola Taller (partida oberta) ..................................................................................6,00
Obres als mercats municipals ........................................................................24.000,00
Equipaments de ràdio i televisió....................................................................48.080,00
Aportació al Patronat de Comerç i Turisme ....................................................1.850,00
Coberta de la pista poliesportiva (2ª fase) ...................................................117.100,00
Millores a les instal·lacions esportives ..........................................................92.071,00
Espai per entrenament al camp futbol Espirall .............................................36.000,00
Inversions en millores de xarxa i subministrament d’aigua .....................686.735,09
Inversions de la Societat de l’Habitatge ......................................................689.746,00

TOTAL..........................................................................................................4.247.816,09

6  Es financia per aportació del Ministeri de Foment.
7  Hi ha una aportació de 5.000 euros per part de la Generalitat de Catalunya.
8  Es financia per una subvenció de 48.000 euros de la Diputació de Barcelona.

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

Aquestes inversions venen finançades
pels conceptes següents, els quals
estan inclosos en el pressupost d’in-
gressos:

SUBVENCIONS  A FONS PERDUT

Diputació de Barcelona: Edició
llibre Festa Major................. 48.000,00

Generalitat de Catalunya: Actuacions
enllumenat públic .................. 5.000,00

Ministeri de Foment: Arranjament
antiga travessia N-340 ...... 703.200,00

PRÉSTECS A LLARG TERMINI

Caixa de Catalunya
Conveni amb Diputació de Barcelona
amb interès subvencionat ..................
......................................... 1.600.812,00

FONS PROPIS
......................................... 1.890.804,09

TOTAL FINANÇAMENT
INVERSIONS ................... 4.247.816,09
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URBANISME

En el marc de les gestions que s’estan duent a terme
per desenvolupar el nou Pla d’Ordenació Urbanísti-
ca Municipal (POUM), l’Ajuntament de Vilafranca ha
arribat a acords amb diferents empreses i indústries
situades al nucli urbà pel qual es traslladen de la seva
ubicació i es requalifiquen els solars per a usos
residencials, comercials i terciaris. En aquesta línia s’ha
arribat a un acord amb les empreses Farinera
Vilafranquina, als carrers de Santa Clara i del Dos de
Maig, i J.B. Berger, als carrers Dr. Zamenhof i Pere
Alagret, per tal que, a partir de l’aprovació definitiva
del nou Pla General, iniciïn un procés de trasllat fora
del nucli urbà. D’aquesta manera, el veïnat d’aquestes
indústries deixarà de patir els inconvenients de la
proximitat d’aquestes factories. En aquesta línia també
s’ha formalitzat un conveni urbanístic entre
l’Ajuntament de Vilafranca i Azucarera Ebro Agríco-
las Gestión de Patrimonio, propietària dels terrenys
ocupats per l’antiga fàbrica de Pinsos CIA, delimitats
pels carrers Manuel Barba i Roca, Subirats, l’avinguda
de la Pelegrina i la via del tren, pel qual el solar de
40.304 m2, que en l’anterior Pla General estaven
classificats com industrials, es reconvertirà per a usos
residencial i terciari amb una previsió de construcció
d’un màxim de 403 habitatges. Aquesta qualificació com
a residencial ve motivada pel fet que el solar és a tocar
del nucli urbà i que és cap a la zona de llevant (les
Bassetes, la Pelegrina...) cap on el nou pla General
(POUM) orienta el nou creixement residencial de
Vilafranca.

El desenvolupament del nou Pla General facilita el
trasllat d’indústries fora del nucli urbà i l’obtenció de

recursos econòmics per al cobriment de la via
L’acord amb la propietat de la CIA preveu que del

màxim de 403 habitatges, que podrien ser menys si
s’incrementés la superfície destinada a usos comercials
i terciaris, un 20 % del sostre residencial anirà destinat
a habitatge de protecció oficial. Així mateix la propietat
també haurà de cedir el 10 % de l’aprofitament
urbanístic del sector, el qual coincideix amb el sòl
reservat a habitatge social. L’Ajuntament calcula que
en aquest sector podrà promoure uns 80 habitatges
protegits. A banda d’aquestes cessions, en el moment
que es desenvolupi el sector, la propietat haurà de cedir
al municipi un total de 9.287 m2 per a vialitat i 13.601
m2 per a espais verds. Així mateix la propietat es farà
càrrec dels costos d’urbanització del polígon
pressupostats en 1,5 milions d’euros.

El fet de requalificar el solar de l’antiga CIA
d’industrial a residencial comportarà que el municipi
rebi una contraprestació econòmica per les plusvàlues
generades que l’Ajuntament destinarà al projecte de
cobriment i/o reurbanització de l’eix de la via del
tren. L’acord signat preveu que Azucarera Ebro Agrí-
colas aporti 2.440.235 euros al cobriment de la via,
una quantitat que es farà efectiva en un termini màxim
de tres mesos a partir de l’aprovació definitiva del nou
Pla General. Aquest acord està en la línia dels que s’han
signat amb les propietats de l’antiga Cinzano i del
sector anomenat PAU 5A, dos sectors que també
s’han requalificat i que limiten amb la línia del ferroca-
rril, els quals també aportaran respectivament
2.512.128 euros i 2.289.806 euros.

La propietat de l’antiga Pinsos CIA aportarà 2.440.000 euros a les obres de cobriment de la via.
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SERVEIS CIUTADANS

Ja han començat els treballs d’enderrocament dels edificis
inclosos en la Unitat d’Actuació promoguda per l’Ajuntament
de Vilafranca i l’INCASOL per construir un edifici de 8 habitatges
i 2 locals comercials i la urbanització d’un passatge, entre la
plaça de Lluís Via i el carrer dels Ferrers. Aquest passatge de
vianants portarà el nom d’Antoni Sabaté Mill, escriptor, histo-
riador i professor, que va morir el desembre passat després
d’haver estat distingit uns mesos abans amb la Medalla de la
Vila per la corporació.

Aquesta actuació urbanística forma part d’un dels objectius
de l’Ajuntament en el Pla Especial de Reforma Interior (PERI),
que és crear un circuit de vianants des del barri de les Clotes
cap al Centre-Vila. La primera fase d’aquest circuit ja es va
executar connectant el carrer dels Banys amb la plaça de Lluís
Via i ara restava la segona en la qual s’enderroquen els edificis
existents amb façana a la plaça de Lluís Via i al carrer dels Ferrers
i es construeix  un passatge de vianants en planta baixa i un
edifici en forma de porxo amb façana a la plaça de Lluís Via.

El projecte té un pressupost de 484.661,48 euros (uns 80,6
milions de pessetes) i l’empresa constructora, contractada per

Comença l’obertura del passatge d’Antoni Sabaté Mill,
entre el carrer dels Ferrers i la plaça de Lluís Via,

i la construcció d’un edifici de 8 habitatges
l’INCASOL, preveu tenir enllestides les obres a principis de l’any
vinent. Després de l’enderrocament dels edificis existents,
l’empresa constructora preveu iniciar la construcció del nou
edifici i, finalment, urbanitzar el passatge.

La subhasta pública convocada per a l’alienació de la finca
de la plaça del Penedès, núm. 2, que actualment ocupa l’hotel
Pere III ja ha estat adjudicada a la societat mercantil Hoteles del
Penedès, SL, actual explotadora de l’hotel. Aquesta societat
havia presentat la documentació ajustada a les prescripcions

del plec de condicions de la licitació i formulava una proposició
econòmica de 2.300.000 euros (382,6 milions de pessetes), su-
perior al tipus de licitació especificat en el plec de condicions
(2.235.765 euros). Amb la venda de l’edifici, de propietat muni-
cipal, es posa fi a un litigi que ha durat anys i que es va
desbloquejar després que l’Ajuntament, per acord plenari de
17 de desembre passat, va convocar subhasta pública de la
finca de la plaça del Penedès, núm. 2, exclusivament en aque-
lla part de la finca destinada actualment a ús hoteler, ja que una
anterior convocatòria que pretenia alienar aquesta finca junt
amb la del núm. 3 de la plaça del Penedès, havia resultat deser-
ta.

La documentació aportada per la societat Hoteles del
Penedès conté un document explicatiu de les obres, reformes
i instal·lacions que té previst de realitzar en l’edifici amb una
estimació de cost de 330.000 euros i amb un calendari
d’execució de tres anys. L’Ajuntament ja ha donat la seva
conformitat a aquestes obres compromeses en la proposició
de l’adjudicatari, tal com preveu el Plec de Condicions de la
licitació. Així mateix, l’Ajuntament recorda que la finca haurà
de continuar sent destinada a hotel (de tres estrelles com a
mínim) o usos similars.

Els diners obtinguts per la venda de l’edifici, d’acord amb el
sentiment unànime del consistori, seran destinats a la
construcció d’una nova infrastructura cultural.

L’Ajuntament obté 2.300.000 euros de la venda de
l’edifici de l’hotel Pere III, que es destinaran

a una nova infrastructura cultural
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PÀGINA VERDA

En els darrers
anys, ha crescut
la preocupació
pel benestar, els
drets i la pro-
tecció dels a-
nimals. Aquest
benestar però,
ha de ser compa-
tible amb la
seguretat i la
salut de les per-
sones. Diversos
estudis han con-
firmat la gran
quantitat de be-

neficis que pot suposar tenir un animal domèstic
a la família.

A Vilafranca es calcula que poden haver-hi més
de 2.000 famílies que conviuen amb un gos a les
seves llars, tot i que l’Ajuntament disposa d’un
cens de només 1.070 gossos. La dada preocupant
però és el nombre d’animals que s’abandonen
cada any i que els serveis municipals han de
recollir i custodiar.

Els ajuntaments tenen diverses competències
en l’assistència als animals domèstics de
companyia, com ara la recollida d’animals
abandonats i per tant, disposar d’instal·lacions
adequades per al seu manteniment, fomentar les
adopcions, establir un cens, donar llicència quan
s’escau, etc.

És per això, que diversos ajuntaments de la
comarca de l’Alt Penedès, a través de la
Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i del
Garraf, s’han ajuntat per tal de dur a terme un
projecte d’atenció integral a aquests animals.

Així doncs, a partir del dia 20 de febrer ja està
en marxa el Centre d’Atenció d’Animals
domèstics (CAAD).

Es posa en marxa el Centre d’Atenció d’Animals de
Companyia de la Mancomunitat Intermunicipal del

Penedès i del Garraf

Aquest projecte s’emmarca dins el programa
PALADAC de la Diputació de Barcelona, i va més
enllà de la recollida d’animals abandonats, essent
els seus objectius d’abast global per a la tinença
responsable d’animals. La consideració de la
tinença d’animals com un tema relacionat amb
la qualitat de vida, el civisme i la relació entre les
persones i la natura, ha fet necessari un canvi
substancial en l’abordatge d’aquest projecte.

El centre està ubicat al costat de la Deixalleria
de Vilafranca i dona servei a 17 municipis de la
comarca de l’Alt Penedès que s’hi han adherit.

Les activitats bàsiques que s’hi desenvolupen
són la recollida i custòdia d’animals abandonats
o retirats dels seus propietaris, la identificació i
esterilització d’animals recuperats i l’adopció
d’aquests animals. Però paral·lelament es pretén
que s’hi duguin a terme també activitats
educatives i de sensibilització de la població.

Així doncs, aquest nou centre s’ha construït
amb la idea de treballar coordinadament entre
tots els municipis que en formen part, de tal ma-
nera que es creï una xarxa forta i integral d’atenció
als animals i s’aconsegueixi reduir els
abandonaments i els sacrificis.


