
serveis socials

14Butlletí núm. 177

a b r i l  2 0 0 5

Els serveis socials a l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès

Què són els serveis socials?

Els serveis socials abasten el conjunt de les accions que, mitjançant la intervenció de personal preparat i
amb el suport d’equipaments i recursos adequats, promouen els mitjans per prevenir la marginació i també
a promoure la prestació de suport personal, d’informació, d’atenció i d’ajut a tots els ciutadans i col·lectius,
especialment a aquelles persones o a aquelles famílies que per raó de dificultats de desenvolupament i
d’integració en la societat, de manca d’autonomia personal, de disminucions físiques, psíquiques o sensorials,
de problemes familiars o de marginació social, són creditores de l’esforç col·lectiu  i solidari.

Objectius dels serveis socials

El seu objectiu marc és promoure el Benestar Social, aconseguint l’autonomia personal i familiar dels grups,
dinamitzant les relacions interpersonals i socials, millorant la qualitat de vida, promovent la participació,
fomentant la cohesió social, prevenint i atenent les situacions de marginació i exclusió (personals, de grup
i de territori), fomentant la resolució comunitària de les necessitats i els problemes i atenent les necessitats
derivades de la dependència i la manca de recursos bàsics.

Els serveis social municipals
s’estructuren en:

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ SOCIAL
PRIMÀRIA
El seu àmbit d’actuació és el terme municipal
de Vilafranca del Penedès.
Són el punt d’accés immediat al Sistema Català
de Serveis Socials, és el primer nivell i més
proper a la persona i els àmbits familiars i socials.
Són serveis que s’adrecen a totes les persones
del municipi.
Formen un conjunt de serveis adreçats a conèixer,
prevenir, intervenir en persones i famílies i grups
socials, especialment si es troben en situació de
vulnerabilitat, risc o exclusió social.

• Servei dels Equips Bàsics d’Atenció Social
Primària (EBASP)
Equips tècnics formats per treballadores socials,
educadors/res, treballadores familiars que reben
i analitzen les demandes, informen, orienten i
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assessoren, donen suport a persones, famílies i grups,
detecten i prevenen situacions de risc social o exclusió,
tramiten serveis, prestacions i ajuts econòmics, fan
treball social comunitari i deriven a serveis socials
d’atenció especialitzada.

Des de l’EBASP es gestionen les prestacions municipals
següents:
• Prestacions  atenció domiciliària a persones amb
dependència
- Servei d’ajuda domiciliària :
Ajut a la persona: és un servei per a les persones que
necessiten una ajuda externa, per fer alguna de les
activitats bàsiques de la vida diària higiene personal,
compra, gestions, fer menjar, etc). La professional que
presta aquests tipus d’ajuts és la treballadora familiar
que es desplaça al domicili de la persona necessitada.
Ajut a la llar: és un servei per a persones que necessiten
ajuda externa per a realitzar tasques de neteja domèstica
(neteja a fons i manteniment de la llar, ordre i
manteniment de la roba).
- Servei de Telealarma: mitjançant la tecnologia adequada
s’ofereix una atenció ràpida i permanent (durant les 24
hores), la persona usuària ha de tenir línia telefònica i
està connectat a una central de control que facilita
l’ajut mitjançant professionals preparats a les necessitats
detectades.

• Programa de Rehabilitació social d’habitatges.
Programa coordinat amb els serveis de Foment de la
Ocupació i d’Habitatge de l’Ajuntament de Vilafranca.
És un recurs de l’atenció social primària, en el que
mitjançant un conveni amb els propietaris d’habitatges
particulars es fa una de cessió temporal per a ús social
d’aquests pisos. Les famílies i persones que temporalment
utilitzen aquests habitatges estan en tractament social
a l’EBASP i el principal objectiu de la intervenció social
és constituir-se en un recurs transitori perquè la família
trobi un habitatge estable.
Professional: educador social

• Servei d’atenció a infància en situacions de risc i
vulnerabilitat social:
Centre Obert
Atén infants d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys
que pateixen situacions de risc social.
És un recurs de l’atenció social primària per atendre i
intervenir directament amb infants i les seves famílies
amb dificultats socials importants, amb els que
mitjançant la intervenció de les professionals que hi
treballen, en coordinació amb els professionals de
l’EBASP puguin millorar els aprenentatges personals
dels infants, les habilitats educatives dels progenitors/res
 i així com de les condicions socials que facilitin el seu
correcte desenvolupament.
Professionals: educadores socials
Lloc del Centre Obert - Plaça Dr. Bonet
Atenció als infants: de dilluns a dijous de 17 a 19 h

• Prestacions d’atenció a dones en situació de violència
domèstica
Casa d’acollida d’urgències:
Casa d’estada, de manera urgent i temporal, per a les
dones i els seus fills És un recurs transitori vers un lloc
d’ubicació més segur i estable.
Atenció psicològica individual  i grupal
Servei de telealarma:
Gestió del recurs de telealarma de protecció  i atenció
per a les víctimes, amb cobertura durant les 24 h,
conectat a una central d’atenció que activa els dispositius
personals i materials en situació de necessitat.

Atenció Social de l’Ebasp
Lloc: C/ Santa Maria, núm. 2, baixos
Cal concertar cita prèvia al telèfon
93 892 03 58 o personalment
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10:00 a
14:00 h
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SOCIALISTA (PSC-ICV): L’ajuntament ha de
continuar treballant per oferir, conjuntament
amb la Generalitat, uns serveis socials
universals, on hi hagi suficients recursos per
a tothom. Un serveis que puguin donar suport
a les famílies quan, per determinades causes,
ho necessitin; a les persones amb disminucions;
a la gent gran amb diferents recursos en funció
de les seves necessitats... aconseguint que
ningú quedi exclòs per raons socials i
econòmiques dels serveis que afavoreixen
l’autonomia personal i una vida amb dignitat.

ERC: Els Serveis Socials han de treballar per
a la millora de la qualitat de vida de les persones
en situació de risc i prevenir les situacions de
marginació. En aquest sentit, ERC considera
que s’ha de tenir especial atenció en l’àmbit
de les dependències, ampliant i consolidant
els serveis d’atenció domiciliària, així com
promoure l’ampliació de places de centre de
dia i d’hospital de dia. Recursos necessaris per
tal d’afavorir que les persones grans es puguin
mantenir, el màxim temps possible, en el seu
entorn social i familiar.

CIU: Creiem que un dels serveis bàsics que ha
d’oferir l’Ajuntament són els serveis socials.
“El primer són les persones”. Aquesta frase
era i és el principal objectiu que el nostre grup,
Convergència i Unió, té amb Vilafranca. Fins
ara són molts els exemples del treball que hem
fet: mocions a favor dels pensionistes, rebaixes
fiscals, accions per la compatibilitat del SOVI
amb la pensió de viudetat, etc. Primer són les
persones, i el nostre grup, CiU, s’ha compromès.

PP: Els Serveis Socials han de tenir
l’organització i pressupost per donar resposta
a les necessitats bàsiques de les persones que
es trobin amb dificultats. En tot cas, l’increment
de demandes d’ajut per l’arribada de persones
nouvingudes no ha de comportar que es deixi
a d’altres que siguin originàries d’aquí sense
rebre assistència, encara que això comporti la
necessitat d’ampliar el pressupost d’aquest
servei.

CUP: A l’hora d’establir els serveis, les
administracions s’haurien de basar en el caràcter
públic i universal d’aquests, evitant-ne la seva
privatització i prioritzant els beneficis socials
i  la qualitat dels serveis. Les polítiques socials
i els serveis municipals han de definir-se en el
marc d’un pla integral, que afronti les
mancances i que faci front a les actuals
deficiències socials de la vila tenint en compte
el creixement urbanístic i demogràfic que
planteja l’actual equip de govern.

L’opinió dels grups municipals

SASAI (Servei d’Acollida Suport i Assessorament
a l’Immigrant). Servei que atén a persones immigrades
estrangeres nouvingudes a la ciutat de Vilafranca del
Penedès, amb escàs coneixement dels recursos bàsics
que afavoreixin el seu desenvolupament personal social
i relacional.

LA CASA PETITA. Espai de trobada i acolliment
adreçat a pares, mares, familiars i cuidadores/rs d’infants
de 0 a 3 anys Els seus objectius principals són ser un
espai de joc i educació, de relació, de suport i ajut amb
la finalitat d’aconseguir uns aprenentatges i relacions
adequades entre adults i infants per afavorir el
desenvolupament òptim d’aquest darrers.

• Els Serveis Socials també gestionen la promoció de
persones amb discapacitats. Treball amb grups de
persones afectades per discapacitats físiques, psíquiques
o sensorials per a la seva promoció i desenvolupament.
Es porten a terme tasques de promoció i suport de
GAM’S (Grups d’ajuda mútua ) de persones afectades
i familiars.
Pla d’accessibilitat, adaptabilitat i mobilitat a la ciutat
de Vilafranca. Anualment, es planifiquen i duen a terme
actuacions municipals  que permeten la millora i
l’acompliment de la totalitat del Pla d’accessibilitat,
adaptabilitat i mobilitat a Vilafranca.

La població vilafranquina, participa en els serveis socials
a través de:
- Consell municipal de la gent gran
- Consell municipal de persones amb discapacitat
- Consell municipal de serveis socials
Són òrgans establerts de participació i comunicació
amb entitats de la ciutat per compartir i donar comptes
de les actuacions que es porten a terme per aconseguir
els objectius de les principals tasques que tenen
encomanades.

Altres serveis integrats dins dels serveis
socials municipals
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GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-ICV)

Vilafranca, en camí d’aconseguir l’estació de trens regionals del Penedès

Estem en un moment apassionant per Vilafranca. Un temps de gran transformació urbanística amb el
cobriment de les vies del tren com a referent i un temps ple d’oportunitats de futur per als nostres
ciutadans i ciutadanes. L’estació de regionals és aquesta gran oportunitat que ens ha de permetre fer
un pas de gegant en progrés i en qualitat de vida. Aquesta infrastructura ens ha de permetre arribar a
Barcelona en 20 minuts i també millorar el desplaçament des del Penedès cap a d’altres capitals com
Tarragona i Lleida. L’estació de regionals és una aposta pel transport públic i la mobilitat des del nostre
territori.

Aprofitem el pas de l’AVE per Vilafranca per fer possible l’estació de regionals del Penedès.
Amb el pas de la línia de l’AVE per Vilafranca ja hem aconseguit cobrir definitivament les vies del tren
que fins ara havien separat els barris de la vila. Ara, amb l’objectiu d’utilitzar les vies d’ample europeu
per fer circular trens regionals i així aconseguir un major grau d’explotació d’aquestes línies, la construcció
d’una estació de trens regionals a Vilafranca pot ser viable. Hem d’aprofitar aquesta oportunitat que ens
permet millorar les comunicacions cap a la resta de ciutats del país tot posicionant Vilafranca com un
dels nodes més importants de comunicacions de Catalunya.

L’estació de regionals estarà connectada amb el centre de Vilafranca a través d’una segona parada de
rodalies RENFE.
L’estació de regionals ha d’oferir les millors condicions de mobilitat perquè sigui interessant pels operadors
que gestionin els trens regionals i així permetre la parada d’un major nombre de trens. Hem de tenir en
compte que l’estació de regionals ha d’oferir els seus serveis a un conjunt de població el més gran
possible que podria incloure les comarques del Penedès històric: part de l’Anoia, l’Alt i el Baix Penedès
i el Garraf. No serà sols l’estació “de Vilafranca” sinó també “del Penedès”. Raons de mobilitat ens
porten a proposar l’estació de regionals a les afores de l’actual nucli urbà de la vila i evitar així saturar
encara més la circulació de vehicles pel centre de Vilafranca. Situem l’estació de regionals a prop de la
nova carretera C15 (via que uneix Manresa, Igualada, Vilafranca i Vilanova) i dins de l’àrea del futur
creixement urbà de Vilafranca (en direcció al municipi de La Granada).

No és viable tècnicament situar una estació de regionals al centre de la vila.
Els trens que circularan seran d’ample europeu i aquests necessiten de dobles vies que permetin aturar-
se als trens sense obstaculitzar el pas d’altres que van en sentit oposat. Això és impossible d’ubicar a
l’actual estació. No hi ha espai físic si tenim en compte que també s’han d’incloure les vies de rodalies
RENFE i, el que és més important, hem de permetre aturar-se els trens sense penalitzar el pas en sentit
oposat.

Hem de fer realitat l’estació de regionals i aconseguir que s’aturin el nombre màxim de trens.
El grup municipal Socialista (PSC-ICV) està convençut que amb aquesta infrastructura Vilafranca i el
conjunt del Penedès guanyarà en mobilitat i qualitat de serveis públics tot situant la nostra ciutat entre
les 10 ciutats amb més pes específic del nostre país. Això vol dir guanyar un pes específic que d’altres
ciutats ens estan disputant i que no podem deixar perdre. Ens juguem ser protagonistes del futur immediat
del nostre país i ser un pol d’atracció d’empreses d’alt valor afegit tot conservant la nostra personalitat.
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Estació de trens regionals
SÍ, però volem la millor PER VILAFRANCA.

Darrerament s’està parlant molt sobre la possibilitat de tenir una nova estació de trens regionals a
Vilafranca, és a dir, trens que facin trajectes relativament llargs i que connectaran Vilafranca amb ciutats
com Tarragona, Barcelona i, posteriorment, Lleida, Sabadell, Girona, etc., utilitzant la línia del TGV que
s’està construint. Això permetria que els vilafranquins poguéssim, per exemple, anar a Barcelona en un
temps molt menor a l’actual.
Evidentment, aquesta hipòtesi és en relació a l’actual estació de Vilafranca, situada a prop del centre
de la vila. Si l’estació no es fa en la situació actual, o sigui lluny del centre urbà, a les afores de la vila,
de manera que no s’hi pogués accedir a peu, ja no podem dir que el temps de trajecte seria menor a
l’actual, ja que estem comparant peres amb pomes, i les expectatives que es contemplen desapareixen.

Què demanem a l’Estació?

� • Que s’hi pugui accedir fàcilment a peu.

Per a la gent de Vilafranca, només amb una estació al centre s’hi podrà anar a peu, mentre que a una
estació situada a fora caldrà anar-hi amb algun tipus de transport.

� • Que la gent de la comarca tingui un accés fàcil, també

Les vies d’accés des de les carreteres N-340 i C-15, i des de l’autopista AP-7, són fàcils a través de
l’Avinguda de Barcelona i la carretera de Vilanova cap a l’estació actual.

� • Que hi hagi aparcament suficient.

Amb la cobertura de les vies, les possibilitats d’aparcament semblen molt superiors a les actuals, i
segurament suficients per a les necessitats que es preveuen.

� • Que tingui una connexió fàcil amb altres mitjans de transport.

En l’estació al centre conviurien el serveis de rodalies i el serveis de trens regionals. L’estació d’autobusos
està a pocs metres de l’estació. Evidentment, una estació a fora no tindria aquestes facilitats.

� • Que afavoreixi el comerç i el turisme de Vilafranca.

Una estació al centre afavoriria el comerç de la vila, i augmentaria les possibilitats d’atracció del turisme.
Hi ha molts estudis que diuen que les estacions al centre dinamitzen comercialment les viles o ciutats
on es troben, mentre que a les afores no incideixen pràcticament gens en el comerç dels nuclis urbans
propers.

Per tot això, i molt més, el grup de Convergència i Unió creu que cal lluitar per aconseguir la millor
estació per Vilafranca. Volem una estació pensada per als vilafranquins, que afavoreixi a Vilafranca.
Tècnicament i econòmicament és viable una estació al centre de la vila, i seria imperdonable que el
nostre Ajuntament no lluités per aconseguir el millor per Vilafranca. Ara és el moment de fer-ho.
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Fins fa relativament poc ERC ha estat a l’oposició del consistori vilafranquí i el seu model de fer política
sempre ha estat molt clar: la defensa dels ciutadans i ciutadanes perquè puguin gaudir d’una ciutat on
s’hi pugui viure amb tranquil·litat, harmonia i amb el màxim de serveis possibles a disposició de tots
els habitants de Vilafranca.

Moltes vegades, per aconseguir petits avenços que consideràvem necessaris, vèiem la necessitat d’establir
pactes amb l’equip de govern i també, com no, amb altres grups municipals a l’oposició. S’arribava a
acords i les mocions es negociaven. Sempre buscant el benefici per a Vilafranca.

Abans dels plens el ritme era frenètic. Evidentment, si es volia aprovar una moció calia arribar al consens.
De fet, la política és també l’art de negociar, i per aconseguir guanys s’han d’assumir concessions. És
ben sabut que el bon acord entre dues parts és aquell en el qual ningú dels dos hi guanya, i sovint tots
dos hi surten perdent, però de ben segur s’avança.

Una vegada som dins el govern municipal, ens ha sorprès el poc o nul diàleg de l’oposició. A les comissions
informatives poques coses es pregunten o es debaten. Uns quants dies abans del ple municipal ens
assabentem de les mocions i ja sabem que ningú ens dirà absolutament res, tot es parlarà al plenari.
Fins i tot, amb anterioritat, alguna de les mocions es dóna a conèixer a l’opinió pública mitjançant les
ja massa habituals rodes de premsa. Hi ha mocions presentades que fan referència a temes en els que
l’equip de govern ja hi està treballant, altres a aspectes on l’ajuntament no hi té competència, ja que
són d’àmbit supramunicipal.

Arriba el dia del ple municipal i, per descomptat, o no s’aprova cap moció o bé aquestes s’esmenen en
funció dels criteris de l’equip de govern.

És evident que alguna cosa està fallant. Volem creure que, quan un grup municipal presenta una moció,
ho fa pensant en el benefici per a Vilafranca, però quan l’equip de govern la rebutja o l’esmena, també
ho fa amb aquest únic propòsit. Segurament ningú està en disposició d’afirmar que només les seves
propostes són les més beneficioses. Però falla el debat polític, perquè no hi ha negociació.

Des d’ERC creiem que qui presenta una moció hauria de donar el primer pas, perquè és l’inductor de
la proposta i el qui té interès que aquesta s’aprovi. Nosaltres estem oberts al diàleg, sempre ha estat
així, amb tothom. Mai ningú podrà negar la nostra obertura a una proposta de negociació, diàleg i consens.

Ara però, des que som part del govern, i prèviament a la presentació d’una proposta concreta/moció, és
tònica general que cap dels grups a l’oposició truqui a la nostra porta, ens demani el nostre parer, ens
pregunti les nostres opcions. Normalment mai no s’arriba a cap acord perquè no hi ha cap contacte previ.
Darrerament ha estat massa habitual assabentar-nos dels arguments polítics d’aquesta oposició mitjançant
els mitjans de comunicació.

Cal canviar aquesta directriu. Parlant la gent s’entén.

L’art de parlar



opinió del grup municipal

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

20Butlletí núm. 177

a b r i l  2 0 0 5

www.vilafranca.org/pp           pp@vilafranca.org

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

Trens regionals

El passat dia 31 de març va tenir lloc el debat que havia demanat el PP, relatiu a la possibilitat tècnica
de que els trens regionals que vagin en un futur per la línia del AVE puguin  parar en l’actual estació, o
si bé és millor ubicar una estació de trens regionals  al costat de la futura base de manteniment.

Fa uns mesos el PP va fer una proposta tècnica que de portar-se a terme permetria la parada dels trens
regionals en l’actual estació. La idea és construir uns desviaments (diagonals) a l’entrada i sortida de
la nostra Vila que connectessin les vies d’ample de l’AVE amb les vies d’ample convencional en uns punts
en què les dues estiguessin a un nivell semblant. És  necessari, a més, que la via convencional entre
els dos punts de connexió a l’entrada i sortida  de Vilafranca sigui mixta, és a dir, que en comptes de
dos rails en tinguessin tres. En un costat de la via hi hauria un rail i en l’altre dos de forma  que fos
possible el pas de trens d’ample convencional i d’ample europeu. Si és fes ara que s’està construint la
via de l’AVE, el cost seria poc.

En el debat Xavier Flores, de la Generalitat de Catalunya, va defensar que aquesta proposta no era viable
perquè segons ell presentava cinc dificultats, que des del PP pensem que no son tals.

La primera dificultat és la suposada poca experiència que és té en les vies mixtes. Ens estranya que
s’argüeixi aquesta dificultat quan la pròpia Generalitat de Catalunya està promovent actualment la
construcció de vies mixtes en altres llocs com és en direcció al port de Barcelona per afavorir el transport
de mercaderies.

La segona dificultat al·legada és que  els desviaments  (diagonals) que permetrien el pas dels trens
regionals des de les vies d’alta velocitat a les d’ample convencional, suposadament, no es poden utilitzar
pel pas normal dels trens. Això no és cert, i el mateix Sr. Flores va reconèixer que no hi ha cap normativa
que ho estableixi així. Va dir que és un paràmetre de qualitat de la línia d’alta velocitat que s’ha establert
suposadament per part del Ministeri de Foment. Ens estranya que sigui així ja que els desviaments
(diagonals) fan possible la direcció del trànsit ferroviari. A mes, en altres països amb més anys d’experiència
en l’alta velocitat hi ha desviaments en les línies d’alta velocitat, depenent del trànsit ferroviari.

La tercera dificultat al·legada és que el material mòbil contractat per ara suposadament no es bitensió,
característica tècnica necessària que han de reunir els trens per passar d’una línia d’alta velocitat a una
altra de convencional. Del debat es va desprendre que hi ha una segona partida contractada destinada
a trens regionals que seran de bitensió per la qual cosa és possible obviar aquesta dificultat.

La quarta dificultat al·legada és que la nostra proposta comporta la construcció d’uns salts de moltó a
l’entrada i sortida de la nostra Vila, i això no és cert. S’haurien de fer si el nombre de trens regionals
que paressin fossin moltíssims i aquest no és el cas.

Finalment el senyor Flores va dir que la parada a l’actual estació comportaria tres minuts més que si
és fes a les afores i que aquest fet  dificultaria que els operadors ferroviaris acordessin parar a la nostra
Vila. Nosaltres pensem que la decisió de fer parar els trens regionals a Vilafranca vindrà determinada
pel nombre passatges que faran servir aquest servei i no pel fet que es tardin tres minuts més.
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opinió del grup municipal
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GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

De què ens serveix la llei de política lingüística, si no es fa complir? De què ens serveix que l’Ajuntament
de Vilafranca aprovi una moció per adherir-se al manifest de la CAL “per un augment de l’ús social de
la llengua catalana als municipis”, si després l’ignora? De què ens serveix tenir un equip de govern
suposadament catalanista amb una regidoria de política lingüística, si no és valent a l’hora d’afrontar i
portar a terme polítiques per la defensa de la nostra llengua? Per què l’equip de govern (PSC-IC i ERC)
posa pals a les rodes a les propostes de la CUP per normalitzar el català a les fires  de Vilafranca?

En el darrer ple municipal  la CUP vàrem presentar una moció en la qual es pretenia fer un pas endavant
per a normalitzar l’ús del català en totes les fires que es realitzen a Vilafranca. En la moció, es demanava
que es fes complir la llei de política lingüística als expositors que participen en les nostres fires, i
proposava una sèrie de mesures a adoptar per tal d’aconseguir-ho.

Lamentablement, l’equip de govern (PSC-IC i ERC) va esmenar aquest punt de la moció (anul·lant-lo
completament) i aquesta només va quedar amb una declaració de bones intencions respecte l’ús del
català a les fires, però sense cap mena de solució ni eina concreta per aconseguir el propòsit que
reclamem. Les raons? El regidor de política lingüística d’ERC, Joan Ríos, afirmava que no era necessari
fer un protocol per garantir l’ús del català. No cal fixar-s’hi gaire per veure que
la presència del català en els darrers dos anys a les Fires de Maig o dels enamorats és minsa, i que no
s’està complint la llei de política lingüística.

D’altra banda, al Febrer de 2004 (i ja fa més d’un any), la CUP vàrem presentar una moció per fer complir
la llei de política lingüística als establiments de la vila, la qual es va aprovar amb els vots a favor de tots
els grups municipals (menys el PP). És cert que a partir de la moció s’han fet passos al respecte, com
el porta a porta pels establiments de Vilafranca informant de la campanya “preu x preu”, o incloure, dins
del reglament municipal dels establiments de pública concurrència, un apartat en què es faci necessària,
per a la llicència d´obertura d´un nou establiment, l’obligació d’ésser retolat almenys en català. Però com
pot ser que encara avui s’obrin nous establiments que no compleixen la llei de política lingüística? Com
aconsegueixen la llicència d’obertura?

Per tots és conegut que la llengua catalana està vivint uns moments difícils i que presenta clars símptomes
de retrocés en el seu ús social, i és clar que l’hem de defensar tant des del carrer com des de les
institucions perquè mai arribi a desaparèixer. Des del nostre Ajuntament es poden fer grans passos per
aconseguir normalitzar l’ús social de la nostra llengua. Es tenen mitjans i eines per a fer-ho, i des de la
CUP estem lluitant i lluitarem per aconseguir-ho. Però serà l’equip de govern prou valent, conscient i
capaç de fer-ho?

L’actitud que està tenint el PSC-PSOE vers la nostra llengua no ens ha sorprès, perquè ells mai han sigut
els grans defensors dels nostres drets lingüístics, però què passa amb IC o amb ERC? Aquest és el preu
que han de pagar pel pacte de govern? O és que (tal i com estem comprovant darrerament) pel simple
fet que la proposta sigui de la CUP, mai hi estaran a favor, tot i anar en contra de les seves pròpies idees,
només per la por a perdre protagonisme polític?

Sobre la normalització del català a les Fires de Vilafranca
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15 / febrer/ 2005
Acords del Ple municipal ordinari

Modificació puntual del pla parcial la Girada 2.  Es va
aprovar una modificació del pla parcial per tal que els
solars qualificats com a equipaments educatius i socials
passin a tenir una qualificació genèrica d’equipaments
i així facilitar que es pugui cedir a la Generalitat per a
la construcció dels equipaments educatius que estan
projectats a la Girada.
Aprovat per unanimitat.

Te x t  r e f ó s  d e l  P r o g r a m a  d ’ O r i e n t a c i ó  p e r  a l s
Equipaments Comercials.  Es va aprovar el text refós del
POEC que, respecte al text aprovat inicialment pel ple,
incorpora algunes precisions proposades per la
Generalitat.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), de CiU i d’ERC) el vot en contra del grup de
la CUP i l’abstenció del PP.

Venda d’un solar municipal per a habitatge social. Es
va aprovar la venda a la Societat Urbanística
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA),
un percentatge del 59% d’una finca de propietat
municipal situada al sector Molí d’en Rovira Sud, amb
la finalitat de promoure la construcció d’un edifici
destinat a habitatges protegits (HPO). La promoció
d’habitatge protegit serà realitzada per un ens, participat
per REGESA i per la Societat Municipal d’Habitatge de
Vilafranca del Penedès, SL, dependent de l’Ajuntament.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), de CIU, d’ERC i de la CUP i amb l’abstenció
del grup del PP.

Ampliació de capital  de la  Societat  Municipal
d’Habitatge.  El Ple, constituït en junta extraordinària
de socis de la societat, va acordar capitalitzar la societat
amb terrenys del sector Molí d’en Rovira Sud, per tal
que juntament amb REGESA, hi pugui endegar una
promoció d’habitatge protegit.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), de CIU, d’ERC i de la CUP i amb l’abstenció
del grup del PP.

Patrons del Patronat de la fundació “Museu de
Vilafranca-Museu del Vi.   Es va acordar nomenar patrons
i patrones del Patronat de la fundació “Museu de
Vilafranca-Museu del Vi, fundació privada”, en
representació de l’Ajuntament de Vilafranca i per un

període de quatre anys Josep Mestres i Mercadé (a
proposta del grup SOCIALISTA PSC-ICV), Josep M.
Figueras i Pagès (a proposta del grup municipal de CIU),
Josep Quelart i Bou (a proposta del grup municipal
d’ERC), Josep Ramon i Sogas (a proposta del grup
municipal del PP), Maria Bruna Álvarez i Mora (a proposta
del grup municipal de la CUP), Jordi Valls i Pedrol,
Maria Pilar Tarrada i Gol i Joan Mascaró i Fuentes.
Aprovat per unanimitat.

Comissió Tècnica de Nomenclàtor.  Es va acordar
procedir a la creació d’una Comissió Tècnica de
Nomenclàtor de Vilafranca del Penedès, amb les funcions
de fer un estudi sobre la història i procedència dels
noms de les vies públiques de Vilafranca, efectuar
propostes de noms per a les futures vies públiques dels
nous barris i sectors de la Vila, així com estudiar les
propostes que formuli qualsevol persona, entitat pública
o privada, associació, etc., així com el propi Ajuntament.
Seran membres d’aquesta comissió Rosa M. Senabre,
Raimon Soler, Joan Solé Bordes, Lluís Tetas, Josep A.
Cuscó, Gabriel Senabre i Jaume Bricullé.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre el control d’armes.  Tots els grups
municipals van presentar una moció per tal que
l’Ajuntament s’adhereixi a la campanya “Armes sota
control”, alhora que demani al Govern espanyol i al
Parlament europeu que desenvolupi i reforci els controls
regionals d’armes.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre els camps de concentració.  Tots els grups
municipals van presentar una moció en la qual, arran
de la commemoració aquest any 2005 del 60è aniversari
de l’alliberament dels camps de concentració i d’extermini
del nazisme, on van ser internats i assassinats, entre
altres, republicans espanyols i catalans procedents de
l’exili, entre ells alguns vilafranquins, l’Ajuntament de
Vilafranca acordava el rebuig unànime d’aquell horror
dels camps d’extermini nazis i de la tragèdia de
l’Holocaust i expressava la ferma voluntat de treballar
per la defensa dels Drets Humans, per una cultura de
pau, de llibertat, de democràcia, i per un món més just
i solidari, com també contra la xenofòbia, la intolerància,
el feixisme i els crims contra la humanitat.
Aprovat per unanimitat.
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Moció sobre presons a la comarca.  El grup de CIU va
presentar una moció en què demanava que l’Ajuntament
expressés el seu rebuig a la instal·lació d’equipaments
penitenciaris a la comarca de l’Alt Penedès. El grup
d’ERC va presentar una esmena a la totalitat en què
demanava al Govern de la Generalitat que les futures
infrastructures i obres que s’hagin d’executar a l’Alt
Penedès (en aquest cas les instal·lacions penitenciaries)
tinguin com a marc de referència el futur Pla Director
de l’Alt Penedès, les conclusions de l’estudi paisatgístic
d’aquesta comarca.
Sotmesa a votació l’esmena a la totalitat, va ser aprovada
amb els vots a favor dels grups d’ERC, SOCIALISTA
(PSC-ICV) i de la CUP i les abstencions dels grups de
CiU i del PP.

Moció sobre la participació ciutadana.  El grup de CIU
va presentar una moció en què demanava que els diversos
grups municipals puguin fer un seguiment aprofundit
del procés de participació ciutadana endegat amb motiu
de la remodelació de la rambla de Nostra Senyora i que,
quan els diversos grups municipals hagin analitzat les
dades i escoltat els plantejaments que proposi l’equip
d’experts que treballa en el procés de participació
ciutadana, es convoqués una reunió especial per exposar
les propostes finals de cada grup municipal.
Els grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC van presentar
una esmena en què es precisava que, una vegada
finalitzat el procés de participació ciutadana, els diferents
grups municipals es convocaran a una sessió informativa
monogràfica amb l’objectiu de conèixer les diverses
propostes presentades durant el procés de participació
i validar així el projecte definitiu.
Sotmesa l’esmena a votació, van ser aprovades amb els
vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV), d’ERC,
del PP i de la CUP i en contra del grup de CiU. A la
vista d’aquesta situació, CiU va retirar la seva moció.

Moció sobre la implicació ciutadana en assumptes
locals.  El grup de CiU va presentar una moció en la
qual proposava instar la direcció de Vilafranca TV a
retransmetre en directe la celebració dels plens de
l’Ajuntament així com que setmanalment, fer un programa
on cada grup municipal pugui expressar la seva opinió
sobre els temes de la vila.
Els grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC van presentar
una esmena en la qual es proposava transmetre a la
direcció de Vilafranca TV que estudiï la possibilitat que,
setmanalment, es pugui fer una notícia de l’entrevista
realitzada al programa “El Contrapunt” (Ràdio Vilafranca),
on els diferents representants dels grups municipals
expressen la seva opinió sobre els temes de la vila.
L’esmena es va aprovar amb els vots a favor dels grups
SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC) i els vots en contra
dels grups de CiU, del PP i de la CUP.

Moció sobre el pas de la Girada al Poble Nou.  El grup
de CiU va presentar una moció en la qual instava l’equip

de govern que negociï amb el GIF o amb qui correspongui
la millora de l’accés dels vianants entre la Girada i el
Poble Nou habilitat amb motiu de les obres de la via.
Des de l’equip de govern es va contestar que ja s’havien
pres mesures de millora i que no es prendria cap mesura
que comporti un perill per a la seguretat de les persones.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups de CiU i del
PP, els vots en contra dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV) i d’ERC i l’abstenció del grup de la CUP.

Moció sobre la Vall Fosca.  El grup de la CUP va
presentar una moció en la qual proposava demanar a
la Generalitat de Catalunya la paralització immediata
de les obres d’urbanització de Vallfosca Interllacs, a  la
Vall Fosca (Pallars Jussà).
Aprovada amb els vots a favor dels grups de la CUP, de
CiU, d’ERC i del PP i les abstencions del grup
SOCIALISTA (PSC-ICV).

Moció sobre el programari lliure.  El grup de la CUP va
presentar una moció en la qual proposava promoure la
utilització de sistemes operatius i aplicacions lliures
(navegadors, paquets ofimàtics, etc.) en els equips
informàtics de l’Ajuntament i promoure l’ús del programari
lliure entre els ciutadans/nes.
Els grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC van presentar
una esmena en el sentit que això no impliqués substituir
progressivament els sistemes operatius i aplicatius
propietaris dels actuals equips.
La moció amb l’esmena incorporada va ser aprovada
per unanimitat.

Moció sobre despeses d’atencions protocol·làries.  El
grup del PP va presentar una moció en què proposava
instar l’Equip de Govern  perquè  cada mes faci una
relació de les despeses realitzades a càrrec de la partida
pressupostaria d’atencions protocol·làries i representatives
del pressupost de l’any 2005.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups del PP, de
CiU i de la CUP i els vots en contra dels grups
SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC.

Moció sobre despeses de viatges.  El grup del PP va
presentar una moció en què proposava Instar l’Equip
de Govern perquè cada mes faci  una relació de viatges
realitzats a costa  de l’ erari municipal pels  membres
de l’Equip de Govern i pel  personal de l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès.
Rebutjada  amb els vots a favor dels grups del PP, de
CiU i de la CUP i els vots en contra dels grups
SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC.
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Edifici de la Fundació Família i Benestar Social. Es va
autoritzar la fundació privada “Família i Benestar Social”
per tal que pugui constituir una hipoteca sobre el dret
de superfície atorgat sobre les finques de propietat
municipal amb la finalitat de finançar les obres de
construcció d’un edifici d’habitatges socials.
Aprovat per unanimitat.

Conveni per construir habitatges socials a la Girada.
Es va acordar modificar determinades previsions del
conveni aprovat entre l’Ajuntament i l’entitat Llar Unió
Catalònia, SCCL, pel qual s’estableix que el preu total
acordat de venda d’un solar per construir habitatge
social al barri de la Girada serà abonat íntegrament en
el moment d’atorgar-se l’escriptura pública de compra-
venda.
Aprovat per unanimitat.

Nova ordenança de Circulació.  Es va aprovar inicialment
la nova Ordenança de circulació de vehicles i vianants
de Vilafranca del Penedès la qual revisar l’anterior amb
les finalitats d’adaptar-la als canvis normatius dels
darrers anys, corregir algunes disfuncions detectades,
ajustar l’import de determinades sancions i incorporar
expressament certes qüestions relatives a l’ús de la via
pública que es troben relacionades amb la circulació
dels vehicles i dels vianants: obstacles i residus a la via
pública, treballs i oficis al carrer, tanques d’obra i
contenidors de runa, interrupcions de la circulació per
obres, circulació per la via pública de gossos sense lligar
i defecacions d’aquests gossos, etc.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), d’ERC i de la CUP i les abstencions del grup
de CiU.

Liquidació dels pressupostos municipals 2004.  Es va
donar compte de la liquidació dels pressupostos de
l’Ajuntament i de les diferents societats i patronats que
en depenen. El resultat positiu del pressupost de
l’Ajuntament va ser de més d’1,8 milions d’euros, i
també hi ha resultats positius no rellevants en el cas
dels organismes autònoms. El resultat és fruit d’haver
obtingut més ingressos en aspectes de difícil previsió
com l’Impost sobre Construccions i Obres, multes,
participació en tributs de l’Estat, venda de terrenys,
etc.).

15 / març / 2005
Acords del Ple municipal ordinari

Operació de crèdit del programa Crèdit Local.  Es va
aprovar la proposta de conveni de la operació de crèdit
demanada a través de la Diputació de Barcelona a Caixa
Catalunya, programa Crèdit Local, amb un import de
1.672.825,48 ÿ per tal de finançar les inversions del
pressupost de 2005.
Aprovat per unanimitat.

Modificació del pressupost de l’Ajuntament.  Es va
aprovar una modificació del pressupost de l’Ajuntament
d’enguany per tal d’incorporar la subvenció de la
Generalitat per al cobriment del ferrocarril, l’aplicació
del romanent de tresoreria, previsió de desviacions en
el cost del cobriment del ferrocarril, operació de permuta
en finca del carrer Clascar per ampliació del Museu,
adquisició de centraleta telefònica, millora de
dependències municipals per trasllats, previsió
d’amortització del crèdit pel ferrocarril, etc.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV) i d’ERC, les abstencions dels grups de CiU
i de la CUP.

Modificació del pressupost del Patronat d’Esports.  Es
va aprovar una modificació per tal d’incrementar els
serveis externs de consergeria per atendre correctament
totes les instal·lacions.
Aprovat per unanimitat.

Crèdit del Patronat d’Esports.  Es va autoritzar al
Patronat Municipal d’Esports la formalització d’una
operació de crèdit d’import 227.783,59 ÿ amb l’Institut
Català de Finances, destinada finançar la part de l’obra
de reforma de la pista d’atletisme que correspon a
l’Ajuntament.
Aprovat per unanimitat.

Denegació de petició de compatibilitat.  Es va denegar
al treballador municipal Miguel Domínguez Pinto la
sol·licitud de compatibilitat d’activitats privades
presentada.
Aprovat amb els vots a favor dels grups municipals
SOCIALISTA (PSC-ICV), d’ERC i de la CUP i les
abstencions del grup de CiU.

Moció sobre Vilafranca pel Tibet.  Es va presentar una
moció per part dels grups de CiU, d’ERC, SOCIALISTA
(PSC-ICV) i de la CUP, la qual també ha rebut el suport
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de diferents entitats, moltes d’elles aplegades en el
col·lectiu “Solidaritat amb el Tibet” pel qual es donava
suport al “Manifest pel Tibet”. D’acord amb el ROM, i
en representació de les entitats que han promogut el
Manifest pel Tibet, va fer ús de la paraula Albert Carrasco.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre el Català a les Fires.  Es va aprovar una
moció presentada pel grup de la CUP i esmenada pels
grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC, en la qual
proposava que el Patronat de comerç i turisme i el de
política lingüística, treballin conjuntament per a tal
d’aconseguir una major presència del català a les fires,
que des del Servei local de català es doni la informació
necessària als expositors de les fires perquè compleixin
amb la llei de política lingüística i assegurar que la
retolació externa a l’estand i la documentació pròpia
dels expositors, sigui almenys en llengua catalana.
D’acord amb el ROM, va prendre la paraula el
representant de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL), Jaume Claramunt.
L’esmena va ser aprovada amb els vots a favor dels grups
SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC i els vots en contra dels
grups de CiU i de la CUP.
La moció va ser aprovada per unanimitat.

Moció sobre el Casal de la Gent Gran.  El grup de la CUP
va presentar una moció en què proposava que
l’Ajuntament es fes càrrec de les mancances del Casal
de la Gent Gran del carrer Peguera (aire condicionat,
petits desperfectes, conservació del pati, etc.
Els grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC van presentar
una esmena per tal que l’Ajuntament de Vilafranca
traslladi a la Generalitat de Catalunya totes aquelles
propostes de millora que arribin des del Casal d’Avis,
ja que no té sentit que l’Ajuntament hagi d’assumir
despeses que pertoquen a una altra Administració, i
alhora demanar a la Generalitat de Catalunya que
traspassi a l’Ajuntament la gestió dels Casals d’Avis i
proporcioni el finançament adequat.
L’esmena va ser aprovada amb els vots a favor dels grups
SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC i els vots en contra dels
grups de la CUP i de CiU.
La moció va ser aprovada per unanimitat

Moció sobre el Dia de la Dona.  Tots els grups municipals
presents SOCIALISTA (PSC-ICV), ERC, CiU i CUP van
presentar una moció en commemoració del 8 de Març-
Dia de la Dona en la qual manifestaven la necessitat
d’incrementar els recursos††per ampliar els plans d’acció
que contemplin: programes de prevenció contra la
violència, propostes per una educació no sexista,
propostes per combatre les discriminacions a l’àmbit
laboral,  programes específics d’acolliment per a dones
desplaçades, pressupostos suficients per donar el màxim
suport a les polítiques municipals transversals per a la
igualtat d’oportunitats i per els †drets de les dones; i
en la qual l’Ajuntament de Vilafranca renova el compromís

de prioritzar les polítiques integrals de gènere, amb una
política transversal impulsada des del Pla per la Igualtat.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre complements de pensions.  El grup de CiU
va presentar una moció  proposant que l’Ajuntament
insti el Govern de la Generalitat a complementar totes
les pensions de Catalunya amb la quantitat corresponent
al diferencial de l’IPC estatal i de Catalunya i que
l’Ajuntament de Vilafranca apliqués les mesures possibles
per bonificar els pensionistes vilafranquins amb la
quantitat equivalent al 0,4 % de tots els impostos, taxes
i preus públics del 2005 i en anys successius.
Els grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC van presentar
una esmena en la qual es manifestava d’acord amb el
primer aspecte però no en el segon.
L’esmena es va aprovar amb els vots a favor dels grups
SOCIALISTA (PSC-ICV) i ERC), els vots en contra del
grup de CiU i l’abstenció del grup de la CUP
La moció va ser aprovada per unanimitat.

Moció sobre el servei d’ambulatori.  El grup de CiU va
presentar una moció en què demanava que l’Ajuntament
de Vilafranca sol·licités a la Generalitat el desdoblament
de l’actual ambulatori, atorgant una altra àrea bàsica
de salut, i augmentés el personal necessari per atendre
la població.
Els grups SOCIALISTA (PSC-ICV-) i d’ERC van presentar
una esmena a la totalitat en el sentit que l’Ajuntament
de Vilafranca sol·liciti a la Generalitat les xifres exactes
que actualment es disposen al Departament de Salut
sobre l’atenció primària i hospitalària a Vilafranca i insti
a ampliar el servei d’atenció primària, el servei d’atenció
hospitalària i la mateixa coordinació entre l’atenció
primària i hospitalària.
L’esmena a la totalitat es va aprovar amb els vots a favor
dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC, les vots en
contra del grup de CiU i l’abstenció del grup de la CUP.

Moció sobre protecció de sòl agrari.  El grup municipal
de la CUP va presentar una moció demanant que no es
canviés la classificació dels sòls al voltant de la base
de manteniment del TGV i que es mantingués la
classificació de l’actual POUM com a sòl  d’especial
protecció agrària.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups de la CUP i
de CiU i els vots en contra dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV) i d’ERC.

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


