
El nou equipament dedicat a la gent gran de Vilafranca,
que substituirà la Clínica del Carme i la Residència
Sant Francesc, estarà en funcionament l’any vinent.
L’Alcalde de Vilafranca Marcel Esteve acompanyat pels
regidors de Serveis Socials, Urbanisme i Gent Gran,
Ramon Xena, Josep Colomé i Patro Recober, va visitar
a mitjans de juliol les obres de construcció de la nova
Residència Sociosanitària per a la gent gran al sector
de nova urbanització Molí d’en Rovira Sud. A la visita
hi va ser present també Josep Abelló president del
Consorci Hospitalari de Catalunya, l’entitat que junt
amb l’Ajuntament de Vilafranca conforma el Consorci
Sociosanitari de Vilafranca, que és l’entitat que impulsa
la construcció del centre. Els tècnics que dirigeixen
l’obra així com representants de l’empresa constructora
Dragados van confirmar a l’alcalde que les obres podrien
estar llestes al mes de març i que el centre
podria entrar en funcionament el proper
estiu.
La residència, que es construeix en un
solar tocant a la carretera de Vilanova i
al costat de la rotonda d’accés al barri
de la Girada té un pressupost de més de
9 milions d’euros i aglutinarà les places
que actualment ofereixen la Clínica del
Carme i la residència Sant Francesc,
actualment 205 en total, i n’ampliarà el
nombre un 25% fins arribar a les 250.
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serveis socials

Posarà a disposició també 30 places més d’hospital de
dia, destinades a aquelles persones grans que, tot i
dormir a casa seva, s’han de sotmetre a tractaments de
rehabilitació.
Unes 160 persones treballaran en aquest nou edifici
tot absorbint els treballadors de la Clínica del Carme,
que desapareixerà com a centre assistencial i al seu
lloc s’hi faran pisos, i de la Residència Sant Francesc,
que passarà a ser residència social de gent gran.
L’alcalde Marcel Esteve va destacar que el centre
sociosanitari serà el primer equipament important que
tindrà el barri Molí d’en Rovira i va destacar que els
creixements que experimenta Vilafranca van acompanyats
d’increments en els serveis. Esteve va dir que el nou
equipament permetrà donar un servei de primera qualitat
a la gent gran de Vilafranca.

La nova Residència Sociosanitària al Molí d’en Rovira podria ser una realitat
a mitjans de l’any que ve

Aquesta imatge virtual podrà ser una realitat d’aquí a un any quan entri en funcionament la residència.

El nou centre aglutinarà les places que actualment ofereixen la Clínica del Carme i la residència Sant Francesc, actualment 205 en total, i n’ampliarà el nombre un 25% fins arribar a les 250.
Posarà a disposició també 30 places més d’hospital de dia.
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Vilafranca commemora els 25 anys
d’ajuntaments democràtics

Aquest mes d’abril es va celebrar el 25è aniversari de
la constitució dels primers ajuntaments democràtics
després del franquisme. Aquests 25 anys han estat un
període fascinant que ha permès construir una nova
societat més justa, més lliure i més solidària, amb
l’esforç de tothom. L’Ajuntament de Vilafranca va
commemorar aquest aniversari amb un acte institucional
que va consistir en una conferència de Fèlix Sogas,

El president del Parlament i el conseller
en cap de la Generalitat, a Vilafranca

Vilafranca ha rebut durant aquests mesos la visita de
dues de la màximes autoritat del nostre país. D’una
banda, a finals de gener va ser a Vilafranca el president
del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, el qual va
pronunciar al Saló de Sessions de la Casa de la Vila el

primer alcalde de Vilafranca l’any 1979 després de la
recuperació de la democràcia, que va fer una valoració
del procés històric de la consolidació democràtica, dels
serveis públics, de la transformació de la societat i de
la ciutat i dels reptes de futur. A l’acte es va fer un
homenatge als alcaldes i als prop d’un centenar de
regidors i regidores que han participat en els diferents
consistoris de Vilafranca d’aquesta etapa democràtica.
L’acte va acabar amb la “fotografia de família” a les
escales del vestíbul de la Casa de la Vila, amb els tres
alcaldes que a tingut Vilafranca en primer terme.

pregó dels Barbuts, que cada any organitza l’Associació
de Barbuts de l’Alt Penedès PABA.
També va ser a la Vila el dia 22 de maig el conseller en
cap de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, el
qual va presidir la Mostra de Balls de Diables Centenaris
amb Parlament de Catalunya.
Tots dos van ser rebuts a la Casa de la Vila on van signar
al llibre d’honor de l’Ajuntament.
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Els alcaldes de l’Arc Metropolità es
reuneixen a Vilafranca

Els alcaldes de les set ciutats que el 18 de setembre
de 2002 van signar la Declaració de Vilafranca: Mataró,
Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del
Penedès i Vilanova i la Geltrú, van reunir-se el passat
mes d’abril a Vilafranca per fer un pas més en el seu
objectiu de reactivar la segona corona de l’àrea
metropolitana de Barcelona. Després de presentar la
pàgina web en què expliquen la seva voluntat de convertir-
se en pont d’enllaç entre Barcelona i la Catalunya

interior, van posar sobre la taula un projecte per començar
a materialitzar el creixement en xarxa que proposen per
mantenir la identitat davant la gran Barcelona: el quart
cinturó ferroviari.
L’objectiu de la reunió va ser començar a ordenar el
contingut del projecte que els va unir sota la Declaració
de Vilafranca per reclamar un espai propi al voltant de
la gran Barcelona. El primer projecte en què han
començat a treballar és el quart cinturó ferroviari, que
ha de permetre la interconnexió de les set ciutats
implicades.

s’hi ha sumat celebrant sengles actes de reconeixement
al Saló de Sessions de la Casa de la Vila amb la presència
de l’alcalde Marcel Esteve, del regidor d’Esports Joan
Recasens, d’altres membres del consistori i d’una nodrida
representació de les juntes directives, de les comissions
organitzadores dels actes d’aniversari i de socis i
simpatitzants d’ambdós clubs.

Centenari del FC Vilafranca i
cinquantenari de l’At. Club Vilafranca

Aquest any 2004 dos clubs de futbol de la Vila han
complert aniversaris significatius dins el seu dilatat
historial. El FC Vilafranca compleix cent anys i l’Atlètic
Club Vilafranca en fa cinquanta. L’Ajuntament de la Vila
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els grups municipals diuen

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

+ Festa + Vilafranca
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya creiem fermament en el desenvolupament de l’activitat cultural pròpia, per això hi apostem seriosament. I una part
bàsica d’aquesta activitat és la festa. Mitjançant el Servei de Cultura estem desenvolupant i ampliant el Cicle Festiu de Vilafranca.
Ja fa temps s’està treballant obertament i molt positivament en la redacció del protocol de la Festa Major, una eina bàsica cara el present i immediat futur de la nostra gran festa
local. Un bon exemple de participació ciutadana.
Amb la nova Cavalcada del Reis Vilafranca gaudirà de l’espectacle que com a capital de comarca li pertoca. Nou projecte, nova aposta, nova festa. Un moment màgic per celebrar.
Cal que sigui molt especial, uns instants únics, pels infants i pels grans.
Immediatament després de les festes de Nadal, les Festes de Sant Raimon, la festa de les entitats de Vilafranca. També s’està elaborant un protocol de funcionament intern. Amb
la participació de ciutadans i ciutadanes de la nostra vila, representatius de les entitats, el veritable motor d’aquestes festes, assegurarem activar aquestes dates tradicionals i alhora
innovadores.
Treballem activament per aconseguir un Carnaval de marca pròpia vilafranquina. S’han constituït dues comissions de treball, la que organitzarà la Rua de Carnaval (amb entitats de
Vilafranca i grups participants) i la comissió que coordinarà tota la resta d’actes propis d’aquesta festa (la figura del rei carnestoltes, carnaval infantil, enterrament de la sardina
,etc.), també amb la participació activa de diverses entitats.
Volem recuperar, encara més, la cantata de les Caramelles, a la setmana santa, una diada de cants tradicionals amb participació ciutadana activa. I per Sant Jordi, a les tradicionals
parades de llibres i roses hi afegim els actes festius (ballada de sardanes, teatre, concerts, etc.) per arrodonir aquesta diada tan nostre. Impulsarem encara més la Rambla de Sant
Francesc com a centre neuràlgic d’aquesta celebració. La gent és a la rambla. La rambla és festa.
Estem del tot convençuts que les Fires de Maig ens encomanen aires de festa. Exposicions, castells, teatre i concerts envolten la principal activitat comercial, i al juny la festa més
emblemàtica és Sant Joan . De segur caldria afegir-hi algun impuls per tal que aquesta sigui una celebració més activa, més participativa i més assenyalada. Hi afegirem foc i disbauxa,
ball i gresca.
Enguany però la novetat ha estat Calima, el Festival de les Músiques a Vilafranca, una proposta innovadora, aglutinadora, oberta i esperançadora. L’inici d’una altra festa que ha de
ser referent del nostre calendari festiu.
La festa és cultura. La cultura és vida.
Vilafranca és festiva. Gaudim-ne i fem-la nostre. La festa és de tots.

Nova etapa de progrés per a Vilafranca
L’alcalde Marcel Esteve i el seu nou equip ja han complert els primers cent dies de govern. L’equip de govern compleix dia a
dia amb il·lusió i responsabilitat el seu compromís amb els vilafranquins i vilafranquines: s’ha signat amb el Ministeri el conveni
per al cobriment i soterrament de les vies del tren, s’ha fet realitat una nova llar d’infants a la Girada, s’ha presentat un pla
per construir més de 450 habitatges de protecció oficial per als propers anys...; i ja s’estan planificant la resta de projectes i
actuacions com l’auditori, la millora de la plaça Milà i Fontanals, la rehabilitació del Museu del Vi, la residència sociosanitària
al Molí d’en Rovira, l’ampliació de la plantilla de la Policia Local, la implantació de la finestreta única... I això només és el
començament del nostre alcalde. Tal i com defensa en Marcel Esteve, en aquest camí la nostra eina fonamental serà el diàleg.
Diàleg amb tothom sense excepcions, amb les altres formacions polítiques, amb els ciutadans i ciutadanes, amb les entitats,
associacions, agents socials i econòmics, etc. Un fet palès d’aquest diàleg és l’acord de govern amb ERC enriquint i ampliant
així el nostre projecte de ciutat per a Vilafranca que ja compartim des de fa anys amb la gent d’ICV i independents. Aquesta
és la nostra premissa de govern i no entendrem ni entrarem en una forma de fer política basada en la confrontació constant i
en la crítica destructiva. Aquest nou equip vol posar Vilafranca a l’avantguarda de les ciutats modernes, obertes i dinàmiques
fugint d’un model de vila caracteritzat per l’immobilisme ranci i estancat i contribuir així al model territorial que es planteja
des del nou govern tripartit de la Generalitat tot defensant la identitat pròpia dels municipis que integren el Penedès. Volem
compartir el nostre projecte amb tots els vilafranquins i vilafranquines treballant tots plegats per Vilafranca.
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GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

El poble ha de tenir veu
Des de la CUP hem volgut apropar-nos a la societat civil i a les entitats i col·lectius de la Vila en defensa d’un model de democràcia participativa i plural. D’aquesta
manera, la nostra tasca política ha anat orientada a sensibilitzar el consistori vilafranquí sobre diverses problemàtiques socials força oblidades. Des de la CUP
hem entrat als Plens diverses mocions emmarcades en l’objectiu de la justícia i la igualtat, per intentar afavorir els diferents col·lectius socials que han patit una
manca de suport real per part de l’Ajuntament.
En la nostra curta trajectòria política municipal, hem tingut clar que la nostra acció política ha d’anar estretament lligada al teixit social, cultural i associatiu de
la vila. És per això, que hem anat establint vies de diàleg directe amb diversos grups i col·lectius socials. És el cas, per exemple, del col·lectiu de sords o el col·lectiu
amb dificultats auditives, que ens van fer arribar les seves demandes, i després d’un treball conjunt, hem elaborat un pla d’acció pro comunitat sorda en forma
de moció. Un altre cas seria el de la moció que vam presentar per tal d’assolir la normalització, la visibilitat i igualtat social i legal dels col·lectius homosexual i
transsexual; i en aquesta ocasió, va ser la CUP qui es va posar en contacte amb JAHVA, el col·lectiu de gais i lesbianes de la nostra vila, per tal de conèixer les
seves reivindicacions.
També hem escoltat i hem treballat conjuntament amb altres ciutadans de la via que ens han exposat els seus projectes i preocupacions. Hem treballat amb ells
les propostes per fer més participatiu el reglament de l’ajuntament, provocant que els veïns tinguin veu directe als plens, fomentant les consultes populars ... per
tal d’avançar cap a la democràcia directe. En l’àmbit de la cultura hem prioritzat les propostes que tenen com a objectiu vetllar per l’ús social de la llengua catalana
i la preservació del nostre patrimoni cultural, aquesta última a través d’una proposta relacionada amb la preservació del patrimoni arqueològic de la vila. El Pla
General i la xarxa de carrils bici també han estat una prioritat en l’àmbit d’urbanisme i medi ambient, compartint propostes i neguits amb ciutadans i professionals
dels sectors.
Així doncs, des de la CUP tenim el ferm convenciment que només podem desenvolupar una veritable acció política, social i cultural a través d’una aproximació i
un treball conjunt amb les persones i col·lectius del nostre entorn, tenint clar que els vilafranquins i vilafranquines hem de ser subjectes de dret i no simples
receptors passius de serveis: el poble és sempre qui ha de tenir la veu! I això només serà possible bastint un projecte d’Unitat Popular.

Dedicació exclusiva i càrrecs de confiança
L’acord de govern PSC-IC i ERC a l’Ajuntament de Vilafranca, pactat el febrer passat, de moment únicament s’ha traduït en un increment en
el nombre de regidors amb dedicació plena i exclusiva i de càrrecs de confiança, i en la creació de la figura del regidor en cap.
Així, els regidors amb dedicació plena i exclusiva són en l’actualitat vuit. Des del PP pensem que són massa i que per al bon govern de la vila
no se’n necessiten tants. Hem de tenir en compte que en legislatures anteriors no havien passat de quatre i no concorren circumstàncies
especials que justifiquin que es dobli el seu nombre. Per això cal pensar, o bé que abans hi havia un alcalde i uns regidors amb una gran
capacitat de treball, o bé els actuals no es veuen amb cor de desenvolupar la seva feina.
A més, a banda de doblar-se el nombre de regidors amb dedicació plena i exclusiva, s’ha nomenat un nou càrrec de confiança, la Cap de
Gabinet. El PP va votar en contra de cobrir aquesta plaça perquè entenem que les seves tasques efectives ja estan cobertes per la secretaria
personal de l’Alcalde, el Cap de Premsa i el de Protocol, i es produiran duplicitats.
Finalment, respecte a la figura del regidor en cap, considerem que tampoc era necessària. Devem ser segurament l’únic o dels pocs que tenen
aquesta figura. I a més, i encara és més sorprenent, cobra més que el mateix Alcalde.
Des de l’Equip de Govern es va justificar l’increment en el nombre de regidors de dedicació plena i exclusiva, el cobriment de la plaça de Cap
de Gabinet i la creació de la figura del regidor en cap argumentant que la seva feina comportaria un augment dels ingressos, via subvencions
i inversions. De moment, i desgraciadament, sembla que les seves previsions no s’estan complint i això que les Administracions on s’han de
demanar són del mateix color polític (Administració Central, Govern de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal
de l’Alt Penedès...). No s’ha aconseguit la subvenció amb l’import que es demanava per a la construcció de l’auditori, encara no se sap res
sobre quan es construiran els nous jutjats o si es trasllada l’Estació Enològica al Centre de Referència del Parc Àgora, i finalment, respecte al
Museu, sembla que hagin llençat la tovallola.

El grup municipal de Convergècia i Unió no ha fet arribar
cap escrit per ser publicat en aquesta secció.
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Memòria de la Sindicatura de Greuges de 2003. La Síndica de
Greuges, Glòria Valeri, va presenta al ple la memòria
corresponent a 2003. Va destacar que en alguns casos  en
què s’ha donat la raó al ciutadà i s’ha demanat una rectificació
municipal, l’Ajuntament ha trigat massa temps en respondre.
Hi ha alguns assumptes encallats, i això no ajuda a prestigiar
la institució. Glòria Valeri va destacar la col·laboració que té
de regidors i tècnics, i va assenyalar que la qüestió de la
ubicació física ha millorat, per bé que encara s’hi hauria de
fer alguna correcció.

Nomenament de Joan Recassens. Es va donar compte d’un
decret de l’alcaldia de 17 de març es nomenava Joan Recasens
regidor d’Esports i del Pla d’Infància, representant de
l’Ajuntament en el Consell Esportiu de l’Alt Penedès i se li
reconeixia el règim de dedicació exclusiva a l’Ajuntament.

Donar compte de decret sobre càrrecs de confiança. Es va
compte d’un decret de l’alcaldia de 17 de març pel qual es
ratificava el nomenament, com a secretària de l’alcaldia, i es
nomenava la Cap del Gabinet d’Alcaldia.

Junta d’accionistes de l’Empresa d’Aigües. Es van aprovar els
compte de 2003 de l’empresa amb uns beneficis nets de
147.655,58 euros.
Aprovat amb els vots a favor dels grups Socialista, de CIU,
d’ERC i del PP i l’abstenció de la CUP.

Junta de socis de la Societat d’Habitatge. Es van aprovar els
compte de 2003 de l’empresa amb unes pèrdues de 58.111,24
euros.
Aprovat amb els vots a favor dels grups Socialista, de CIU,
d’ERC i del PP i l’abstenció de la CUP.

Junta de socis de Sovipar, S.L. Es van aprovar els compte de
2003 de l’empresa amb unes pèrdues de 18.664,51 euros.
Aprovat amb els vots a favor dels grups Socialista, de CIU i
d’ERC i les abstencions dels grups de la CUP i del PP.

Junta de socis de Sercom, SL. Es van aprovar els compte de
2003 de l’empresa amb unes pèrdues de 79.621,68 euros.
Aprovat amb els vots a favor dels grups Socialista, de CIU,
d’ERC i i del PP i l’abstenció del grup de la CUP.

Ordenança reguladora del taxi. Es va aprovar inicialment
l’Ordenança municipal reguladora del servei de taxi de Vilafranca
del Penedès que preveu el manteniment inicial del nombre
de llicències amb possible modificació, adjudicació de les
llicències per concurs, possibilitat d’atorgar llicències a
persones físiques i jurídiques, certificats d’aptitud, lliure
transmissibilitat de les llicències, drets dels usuaris, implantació

obligatòria l’any 2005 dels taxímetres, règim sancionador,
etc.
Aprovat per unanimitat.

Ordenança sobre energia solar. Es va aprovar inicialment
l’Ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de
captació d’energia solar per a usos tèrmics en les edificacions
de Vilafranca, sotmetre-la a informació pública i endegar una
campanya d’educació ambiental i publicitària per difondre la
tecnologia solar tèrmica i el contingut de l’ordenança entre
la ciutadania de Vilafranca en un termini prudencial.

Moció sobre ampliació del servei de Policia Local. Es va rebutjar
una moció que reclamava entre d’altres més presència policial
al centre els caps de setmana i l’augment de la plantilla de
la Policia Local.
Rebutjada amb els vots a favor de CiU i PP i els vots en contra
del grups Socialista, d’ERC i de la CUP.

Moció sobre el Pla de Gestió de l’Aigua. Es va rebutjar una
moció que demanava que l’empresa municipal Aigües de
Vilafranca elabori el Pla local de gestió de l’aigua.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups de CiU, PP i CUP
i els vots en contra dels grups Socialista i d’ERC.

Moció sobre les pensions de viduïtat i SOVI. Es va aprovar una
moció del grup de CIU que donava suport a qualsevol iniciativa
que es presenti al Congrés dels Diputats referent a la
compatibilitat de les pensions de viduïtat i el SOVI.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre el desequilibri fiscal. Es va aprovar una moció
presentada pels grups d’ERC, Socialista, de CiU i de la CUP,
per la qual l’Ajuntament de Vilafranca s’adhereix i dóna suport
institucional al col·lectiu que s’anomena Col·lectiu per a la
Correcció del Desequilibri que impulsa una campanya de
reducció del dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre el domini “cat”. Es va aprovar la moció presentada
pels grups d’ERC, Socialista, de CiU i de la CUP per la qual
l’Ajuntament s’adhereix al manifest de suport al domini
d’Internet .cat que promou l’associació d’entitats PuntCAT i
la substitució del domini de denominació espanyola .es de la
plana Web de l’Ajuntament de Vilafranca, per un genèric (.org,
.net, .info....) fins que no es compti amb un domini propi
d’àmbit català.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre el dia del municipi. Es va aprovar una moció de
tots els grups municipals que proposava al Govern de la Gene-

Acords del Ple municipal ordinari
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ralitat que declari el 19 d’abril com a Dia del Municipi.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre Israel i Palestina. Es va aprovar la moció
presentada pels grups Socialista, d’ERC, de CiU i de la CUP
per la qual l’Ajuntament manifesta la profunda inquietud
davant de l’empitjorament de la situació d’Israel i Palestina
a causa del deteriorament de les condicions de vida ja
desastroses dels palestins, després de la decisió sobre la
construcció del “mur de la separació” i reafirma la ferma
condemna de tot acte de violència, terrorisme i totes les
formes de destrucció
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre serveis a la gent gran. Es va aprovar una moció
presentada inicialment per grup de la CUP per la qual

l’Ajuntament continuarà prestant un servei d’informació i
assessorament per a la gent gran, per tal d’orientar aquest
col·lectiu cap a un model de jubilació activa en les diferents
activitats i assistències, treballant en la millora i la potenciació
d’aquests serveis, i estudiant seriosament quina és la seva
ubicació física més idònia.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre democràcia participativa. Es va aprovar una moció
presentada pel grup de la CUP per la qual  s’acordava realitzar
una campanya informativa sobre el funcionament dels plens
municipals i de la política vilafranquina, remarcant especialment
aquells aspectes en els quals la ciutadania, ja sigui individual
com col·lectivament, té la possibilitat de participar-hi
directament.
Aprovada per unanimitat.

Inventari de patrimoni.  Es va aprovar l’Inventari de
l’Ajuntament i els dels seus organismes autònoms, corresponent
a l’exercici 2003, després d’haver procedit a la rectificació
i comprovació dels béns i drets que formen part del mateix.

Ordenança d’establiments de pública concurrència. Es va
aprovar inicialment l’ordenança adaptant-la a la nova legislació
del Parlament de protecció contra la contaminació acústica,
i establir la regulació adient pel que fa als establiments on
s’exerceix la prostitució i als anomenats “locutoris”. Es
considera també convenient regular les llicències provisionals
i temporals, exigir la tramitació prèvia d’un Pla especial
urbanístic per als establiments de cabuda superior a 500
persones, prohibir la nova instal·lació d’establiments de classe
C (musicals) a menys de 100 metres d’altres establiments de
la mateixa classe, etc.
Aprovat amb els vots a favor dels grups Socialista d’ERC, del
PP i de la CUP i les abstencions de CIU.

Programa d’orientació per als equipaments comercials (POEC).
Es va aprovar provisionalment el Programa d’orientació per
als equipaments comercials (POEC) de Vilafranca.
Aprovat amb els vots a favor dels grups Socialista, de CiU i
d’ERC i les abstencions del PP i la CUP.

Concessió a les autoescoles. Es va aprovar el projecte  de
remodelació de la zona de pràctiques de conducció de
Vilafranca, amb un pressupost de 234.583,52 euros a càrrec
de la Federació Provincial d’Autoescoles de Barcelona. La
zona de domini públic objecte de concessió resta fixada en

un total de 7.370 m2 de superfície i es manté la vigència de
la concessió, la qual finalitzarà el 7 de maig de 2013, amb
reversió llavors de tots els béns a favor de l’Ajuntament.
Aprovat per unanimitat.

Any de l’educació per l’esport. Es va aprovar l’adhesió a la
campanya del Consell Català de l’Esport en el marc de la
iniciativa del Parlament Europeu de declarar l’any 2004 “Any
Europeu de l’Educació per mitjà de l’Esport”.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre Carta Arqueològica de Vilafranca. Es va aprovar
una esmena a la totalitat dels grups Socialista i d’ERC a una
moció presentada pel grup de la CUP i que incorporava també
esmenes dels grups de la CUP i de CIU, per la qual s’Incorpora
la Carta Arqueològica de Vilafranca del Penedès dins el POUM
i s’elaborarà un protocol d’actuació per tal de protegir el
patrimoni històric de les finques afectades per la carta
arqueològica per tal de garantir que la finca sigui revisada i
catalogada per tècnics/ques arqueòlegs/gues abans de concedir
una llicència d’obres.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre el préstec de les biblioteques. Es va aprovar una
moció de la CUP que incorporava esmenes dels grups Socialista
i d’ERC pel qual el ple de l’Ajuntament de Vilafranca dóna
suport al manifest del COBDC (Col·legi oficial de Bibliotecaris-
 Documentalistes de Catalunya) que es posiciona en contra
de l’expedient informatiu que la Comissió Europea ha obert
a l’Estat Espanyol sobre l’aplicació de la Directiva 92/100 en
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relació al préstec de documents que els serveis d’informació
públics ofereixen als ciutadans, ja que aquest procés obre la
porta a la possibilitat que el préstec d’obres que es porta a
terme en biblioteques, arxius i centres de documentació
públics es vegi sotmès al pagament d’una remuneració.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre la Franja de Ponent i el català. Es va aprovar una
moció del grup de la CUP, després d’introduir-hi esmenes
puntuals presentades pels grups Socialista i d’ERC, per la
qual l’Ajuntament s’adhereix a la campanya de recollida de
llibres en català per a la Franja de Ponent, facilitant la donació
de llibres de les escoles municipals, instituts, empreses,
entitats per tal d’enviar-los a la Xarxa d’Entitats i Casals de
la Franja de Ponent.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre la federació de patinatge. Es va aprovar una moció
per la qual es manifestava ple suport al reconeixement de les
seleccions catalanes de patinatge (Hoquei, Hoquei Línia,
Patinatge Artístic i Patinatge de Velocitat).
Aprovada amb els vots a favor dels grups Socialista, de CIU,
d’ERC i de la CUP i el vot en contra del PP.

Moció sobre la situació al Sàhara Occidental. Es va aprovar
una moció per la qual l’Ajuntament manifesta el recolzament
al Poble Sahrauí a exercir el seu dret d’autodeterminació i
independència, mitjançant un referèndum lliure, democràtic
i transparent i el recolzament al Pla de Pau per la lliure
determinació del Poble del Sàhara Occidental, com a fórmula
viable i nou marc de solucions pacífiques al conflicte.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre el civisme. Es va aprovar una moció signada per

tots els grups municipals per la qual s’acorda fomentar el
tracte respectuós amb les persones i l’entorn, l’ús correcte
dels béns públics, el mobiliari urbà i els equipaments
comunitaris, vetllar per aconseguir una ciutat més amable i
acollidora i treballar conjuntament per reconduir aquelles
actituds contràries al civisme i a la convivència ciutadana.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre el PAUM. Va ser rebutjada una moció que instava
que es complís l’acord pres en el Ple del 18 de novembre del
2003 i que l’Equip de Govern iniciés l’elaboració del Pla
d’Actuació Urbanística Municipal, a partir del diàleg amb tots
els grups municipals representats a l’Ajuntament i de la
participació ciutadana.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups de CiU, del PP i
de la CUP i vots en contra dels grups Socialista i d’ERC.

Moció sobre devolució a Catalunya de documents. Es va aprovar
una esmena a la totalitat dels grups Socialista i d’ERC a una
moció de CIU la qual mostrava el rebuig a la decisió presa
pel Patronat del Archivo General de la Guerra Civil, pel qual
es denega la devolució a Catalunya de documents originals
que legítimament corresponen a la Generalitat i a altres
institucions i donava suport a totes les actuacions tendents
a la devolució dels arxius que pugui emprendre la Generalitat
de Catalunya i altres institucions.

Moció sobre càrrecs de confiança. Es va rebutjar una moció
presentada pel grup de PP que demanava procedir a la
supressió de les places reservades a funcionaris  eventuals
i de confiança  de Coordinador/a de Cultura i de Coordinador/a
en matèria de Policia i Seguretat.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups del PP, de CIU i de
la CUP i els vots en contra dels grups Socialista i d’ERC.

Delegació de competències en matèria tributària. Es va aprovar
delegar en la Diputació de Barcelona les funcions de gestió,
recaptació i inspecció de tributs com l’IBI, l’IAE, l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana, l’Impost sobre
Construccions, instal·lacions i obres, Contribucions especials,
així com diverses taxes.
Aprovat amb els vots a favor dels grups Socialista i d’ERC, el
vot en contra del grup del PP i les abstencions de CiU i CUP.

Modificació de crèdits del pressupost. Es van aprovar modifi-

cacions del pressupost entre les quals hi ha la inclusió de
partides per a la reforma de l’Edifici dels Trinitaris per acollir
l’Escola Arts i Oficis (69.000 euros), la reforma de l’Escorxador
per acollir el Servei de Cultura (108.000 euros), òrgans de
govern (113.520 euros) i transferència per a obres al Patronat
del Teatre Cal Bolet (36.000).
Aprovat amb els vots a favor dels grups Socialista i d’ERC, el
vot en contra de CiU i les abstencions de PP i CUP.

Modificació de crèdits del Patronat de Cal Bolet. Es van aprovar
modificacions del pressupost del Patronat del Teatre Cal Bolet
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entre les quals hi ha la inclusió d’una partida per a la
remodelació del teatre de 36.000 euros aportada per
l’Ajuntament.
Aprovat amb els vots a favor dels grups Socialista, de CIU,
d’ERC i del PP i el vot en contra de la CUP.

Modificació de la plantilla i relació de llocs de treball. Es va
aprovar la modificació de la plantilla del personal de
l’Ajuntament amb la  creació d’una plaça de Cap de Servei
de Procediments Sancionadors, tres places d’Educador/a de
Llar i 2 places d’Auxiliar d’Educador/a de Llar.
Aprovat per unanimitat.
Es va rebutjar amb els vots a favor dels grups del PP, de CIU
i de la CUP i els vots en contra dels grups Socialista i d’ERC
una esmena en aquest punt del grup del PP que plantejava
suprimir les places de Coordinador/a de Cultura i de
Coordinador/a en matèria de Policia i Seguretat.

Junta de socis de Sercom, S.L. Es va acordar augmentar el
capital social de la societat. L’augment del capital social es
portarà a terme amb noves aportacions dineràries que realitzarà
 l’Ajuntament de Vilafranca (soci únic), i es farà per la creació
de noves participacions socials que seran subscrites i
desmborsades íntegrament i totalment per l’Ajuntament.
Aprovat per unanimitat.

Pla de millora urbana PAU 21 (antiga Pinsos CIA). Es va aprovar
provisionalment el Pla de millora urbana del PAU núm. 21
del Pla d’ordenació urbanística municipal, delimitat pel
ferrocarril, l’avinguda de la Pelegrina i els carrers de Subirats
i de Manuel Barba i Roca, presentat per Construcciones Reyal,
S.A., que preveu un sostre edificable màxim de 41.944 m2,
un màxim d’habitatge de 419, un 20% del quals serà habitatge
protegit.
Aprovat amb els vots a favor dels grups Socialista, d’ERC i
del  PP i els vots en contra dels grups de CiU i de la CUP.

Conveni en matèria d’habitatge social. Es va aprovar un
conveni amb la Fundació Família i Benestar Social que
permetrà la construcció d’habitatge protegit de lloguer a la
Girada, amb la possibilitat d’accés en alguns casos de persones
amb problemes de psicomotricitat. Les adjudicacions es faran
de comú acord entre la fundació i l’Ajuntament.
Aprovat per unanimitat.

Canal múltiple de televisió digital. Es va acordar expressar la
voluntat de l’Ajuntament de Vilafranca de gestionar directament
(mitjançant alguna de les formes de gestió directa previstes
per la llei), de forma compartida amb els municipis que
correspongui, un programa del canal múltiple de televisió
digital.
Aprovat per unanimitat.

Ordenança de protecció i tinença d’animals. Es va aprovar
inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la protecció
dels animals i de la seva tinença per adaptar-se a la normativa
vigent
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre el finançament local. Es va aprovar una moció
dels grups d’ERC, Socialista, de CiU i de la CUP en la qual
s’acordava impulsar, en el procés de revisió del marc estatutari
iniciat pel Parlament de Catalunya, la reforma dels sistema
de finançament actual de les institucions públiques catalanes,
tant les del Govern de la Generalitat com les dels Ens Locals

i demanar al Govern de l’Estat la reforma del sistema de
finançament local en el marc de les seves competències, per
tal que els governs locals tinguin uns recursos suficients.
Aprovada per unanimitat.
Es va rebutjar una esmena del grup del PP que demanava
que el Govern de la Generalitat iniciés un procés de
descentralització a favor dels ajuntaments.

Moció sobre documents plurals. Es va aprovar una moció
presentada pels grups d’ERC i Socialista que  proposava afegir-
se a la campanya «Documents plurals», que propugna la
incorporació als documents nacionals d’identitat, passaports,
permisos de conduir, targetes de resident estranger i tota altra
documentació personal de les llengües espanyoles diferents
del castellà que són oficials.
Aprovada amb els vots a favor dels grups Socialista, de CIU,
d’ERC i del PP i l’abstenció del grup de la CUP.

Moció sobre la llengua catalana a Europa. Es va aprovar una
moció dels grups d’ERC, Socialista i de CiU que acordava la
confirmació i declaració que la llengua catalana ha de ser
considerada “Llengua de la Constitució Europea”.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre el català a la Catalunya Nord. Es va aprovar una
moció dels grups d’ERC i Socialista que, en respecte a les
màximes autoritats acadèmiques, científiques i  lingüístiques,
així com a tota la població de Catalunya Nord, i per extensió
de tots els Països Catalans, rebutja les afirmacions del
President de la Regió Llenguadoc Rosselló, Mr. Frêche, que
va qualificar la llengua catalana com a “patuès”
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre la comunitat amb dificultats auditives. Es va
aprovar una moció del grup de la CUP, esmenada a la totalitat
pels grups Socialista i d’ERC per la qual es demanava que
s’adoptessin una sèrie de mesures per tal d’afavorir i facilitar
la integració del col·lectiu de persones amb dificultats auditives.
Actualment a diferents espais de la Vila podem trobar la
presència de bucles magnètics que faciliten l’audició i està
previst un nou aparell pel Teatre de Cal Bolet que s’instal·larà
un cop acabades les obres i d’acord amb la moció s’estudiaran
millores en espais oberts i a la sala gran del Casal. S’insta al
Museu de Vilafranca, al Consell Comarcal, així com a espais
d’us públic com sales de cinema a donar un pas per tal d’anar
normalitzant les situacions dels col·lectius amb necessitats
concretes.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre la immigració. Es va aprovar una moció de CiU
que demanava al Govern de la Generalitat que treballi per
aconseguir les competències en matèria d’immigració i
reclamava al Govern Central les plenes competències en
matèria d’immigració per poder desenvolupar una política
integral i pròpia que afavoreixi l’arribada d’una immigració
controlada i regulada i la seva posterior integració a Catalunya.
Aprovada amb els vots a favor dels grups de CIU, Socialista,
d’ERC i de la CUP i l’abstenció del PP.
Es va rebutjar una esmena del grup del PP que proposava
reclamar al Govern Central que en matèria d’immigració
desenvolupi una política integral que afavoreixi l’arribada
controlada d’una immigració controlada i regulada i la seva
posterior integració, cedint a la Generalitat de Catalunya
competències en matèria de gestió d’immigració.
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Les persones que desitgin celebrar una cerimònia fúnebre de caràcter laic per acomiadar les despulles
del seu ésser estimat disposen de la possibilitat de fer-ho en tres espais diferents a Vilafranca del
Penedès:
• La sala del Tanatori, c/ Oriol, núms. 27-29 (preparada degudament per a l’ocasió).
• La capella del Cementiri Municipal, c/ Guardiola, s/núm. (preparada degudament per a l’ocasió).
• La sala d’actes de l’Escorxador, c/ Escorxador, núms. 19-21 (només els matins).

La utilització d’aquests espais per celebrar-hi cerimònies fúnebres de caràcter laic s’ha de concertar
prèviament amb els:
Serveis Funeraris de Vilafranca del Penedès, c/ Santa Maria, núm. 3, tel. 93 892 01 05.

CELEBRACIÓ DE CERIMÒNIES FÚNEBRES DE CARÀCTER LAIC A VILAFRANCA DEL PENEDÈS


