
 
 
SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L'AJUNTAMENT, I D’ELECCIÓ D’ ALCALDE. 
DIA 14 DE JUNY DE 2003 
 
 
Vilafranca del Penedès, 14 de juny de 2003 
 
Essent les 12 hores del dia esmentat, al saló de sessions de la Casa de la Vila i prèvia 
convocatòria, es reuneixen els regidors i regidores de l'ajuntament de Vilafranca del 
Penedès electes en les darreres eleccions municipals que van tenir lloc el proppassat dia 25 
de maig de 2003, per tal de celebrar la sessió constitutiva de la nova corporació municipal 
i procedir a l'elecció de l'alcalde, tal com estableixen els articles 195 i 196 de la Llei 
Orgànica del Règim Electoral General. 
 
Assisteixen a la sessió la totalitat dels vint-i-un regidors i regidores electes, que són les 
persones següents, expressant-se en cada cas les sigles de la candidatura per la qual han 
estat elegits: 
 
- Àngela Agramunt i Andreu (PSC-PM-Iii) 
- Joan Aguado i Masdeu (PSC-PM-Iii) 
- Francisco Álvarez i Vázquez (PSC-PM-Iii) 
- Otger Amatller i Gutiérrez (CUP) 
- Àssen Cámara i Pérez (CiU) 
- Pep Colomer i Ferrer (PSC-PM-Iii) 
- Marcel Esteve i Robert (PSC-PM-Iii) 
- Josep Maria Figueras i Pagès (CiU) 
- Fernando García i González (CiU) 
- Anna Girona i Alaiza (PSC-PM-Iii) 
- Mònica Gispert i Puig (ERC) 
- Joan Pareta i Papiol (PSC-PM-Iii) 
- Josep Ramon i Sogas (PP) 
- Patrocinio Recober i Caballé (PSC-PM-Iii) 
- Pere Regull i Riba (CiU) 
- Joan Ríos i Rallé (ERC) 
- Francisco M. Romero i Gamarra (PSC-PM-Iii) 
- Aureli Ruíz i Milà (CiU) 
- Lourdes Sánchez i López (PSC-PM-Iii) 
- Emília Torres i Miralles (CiU) 
- Ramon Nonat Xena i Pareta (ERC) 
 
Es troba també present, i actua com a secretari, el de la corporació, Francesc Giralt i 
Fernàndez. 
 
En primer terme, es constitueix la mesa d'edat que ha de presidir aquesta sessió 
constitutiva, formada per Fernando García i González com a regidor de més edat i per 
Otger Amatller i Gutiérrez com a regidor de menys edat, actuant com a secretari de la 
mesa Francesc Giralt i Fernàndez. Després d’explicar-se per part del secretari les 
principals disposicions normatives que regulen l'acte, la mesa comprova les credencials 



lliurades per la Junta Electoral de Zona i aportades pels regidors i les regidores electes, 
constatant que s'han aportat la totalitat de les credencials i que són correctes. 
 
Tot seguit, i davant la mesa d'edat, els vint-i-un regidors i regidores electes prenen 
possessió del seu càrrec, preguntant-se'ls-hi si prometen o juren acatament a la 
Constitució, d'acord amb la fórmula prevista en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril. 
 
Els regidors i les regidores expressen el seu acatament sota la fórmula "sí, ho prometo", 
tret de Josep Ramon i Sogas (PP) que empra l’expressió “sí, ho juro”. Han fet constar que 
prometien per imperatiu legal els regidors Josep M. Figueras, Pere Regull i Emília Torres, 
tots tres de CiU. 
 
D’altra banda, s’han utilitzat les següents fórmules diferenciades d’expressar l’acatament 
preceptiu de la Constitució: 
 
La regidora Mònica Gispert (ERC), manifesta que “per imperatiu legal prometo, sense 
renunciar al dret a l’autodeterminació, i avui públicament em comprometo a treballar amb 
esforç, honestedat i il·lusió a favor de totes les persones de Vilafranca”. 
 
El regidor Joan Ríos (ERC) expressa que “per imperatiu legal prometo, malgrat les meves 
creences, una Constitució contrària als meus ideals com a ciutadà d’un país propi, sense 
renunciar al dret a la independència, donant la meva paraula pública de treballar amb 
sinceritat i il·lusió per tot el poble de Vilafranca”. 
 
Ramon N. Xena (ERC) manifesta que “per imperatiu legal prometo, malgrat les meves 
creences, una Constitució que va contra qualsevol principi de pau, doncs garanteix 
mitjançant les armes la unitat d’Espanya.  Per imperatiu legal prometo sense renunciar al 
dret a l’autodeterminació dins d’una Europa que respecti els drets d’homes i pobles amb 
criteris de solidaritat, igualtat i sense discriminació per religió, raça o d’altres”. 
 
Finalment, Otger Amatller (CUP) diu que “per imperatiu legal prometo, i juro treballar i 
defensar les llibertats nacionals i la justícia social no tan sols a Vilafranca, sinó arreu dels 
Països Catalans”. 
 
Finalitzat aquest tràmit i requisit de promesa o jurament, i després d'haver pres possessió 
del càrrec tots els regidors i regidores, la mesa declara solemnement que resta constituïda 
la nova corporació municipal, en haver concorregut a la sessió la totalitat dels electes. 
 
A continuació, es passa a l'elecció del nou alcalde-president de l'ajuntament, essent 
possibles candidats al càrrec d'acord amb la llei els regidors que van encapçalar les seves 
corresponents llistes, és a dir, els senyors Joan Aguado i Masdeu (Partit dels Socialistes de 
Catalunya), Pere Regull i Riba (Convergència i Unió), Ramon N. Xena i Pareta (Esquerra 
Republicana de Catalunya), Josep Ramon i Sogas (Partit Popular) i Otger Amatller i 
Gutiérrez (Candidatura d’Unitat Popular). 
 
Els vint-i-un regidors i regidores electes emeten el seu vot de forma secreta. Realitzat 
l'escrutini públic dels vots per la mesa, Joan Aguado i Masdeu obté deu vots, Pere Regull i 
Riba sis vots,  Ramon N. Xena i Pareta tres vots, Josep Ramon i Sogas un vot i Otger 
Amatller i Gutiérrez un vot. En conseqüència, la mesa anuncia que resta proclamat alcalde 



electe de Vilafranca Joan Aguado i Masdeu, en no haver  obtingut cap candidat la majoria 
absoluta i encapçalar la llista que va obtenir més sufragis populars. 
 
L'alcalde electe, Joan Aguado i Masdeu, promet davant la mesa i davant del consistori el 
seu acatament a la Constitució, d'acord amb la fórmula del Reial Decret 707/1979, i pren 
possessió del seu càrrec, lliurant-se-li la vara de comandament pròpia de l’alcalde. 
 
Seguidament, prenen la paraula els representants de les cinc candidatures amb presència al 
consistori. 
 
Otger Amatller (CUP) destaca que la seva candidatura ha estat votada per més de 1.100 
persones, i que el fet de votar el candidat de la CUP per a l’elecció d’alcalde és un vot 
coherent per principis ideològics. El vot popular obtingut per la CUP no es podia posar al 
servei d’altres formacions polítiques. La CUP va plantejar un programa amb forts principis 
ideològics i amb propostes alternatives, per la qual cosa no hagués estat coherent un vot 
diferent de l’emès. 
 
Josep Ramon (PP) explica el vot del PP a favor d’ell mateix per respecte a l’electorat que 
ha confiat en les tesis d’aquest partit i pel fet de no haver-se assolit acords amb altres 
formacions. El PP farà una oposició constructiva, sense rebutjar donar suport al govern 
municipal o a altres grups quan plantegin iniciatives positives. També ofereix fer les 
gestions que calguin en assumptes importants per a Vilafranca que depenguin del govern 
de l’Estat, com és el cas del soterrament i cobriment del ferrocarril. 
 
Ramon N. Xena (ERC) afirma que els resultats electorals potser no han cobert totes les 
expectatives, però van obrir noves possibilitats. ERC va anunciar sempre que en aquest ple 
es votaria a si mateixa, i això és el que ha fet. L’assemblea de militants, candidats i 
simpatitzants va decidir rebutjar la possibilitat de formar part del govern municipal 
juntament amb el PSC, i va optar per treballar per Vilafranca i per les persones. ERC 
aportarà idees, programa i experiència, i intentarà que es pugui complir la part del seu 
programa electoral que sigui possible. ERC dóna una importància capital a la cultura i al 
benestar de les persones, i a altres assumptes com el Pla General i la cobertura de les vies 
del tren. L’objectiu és treballar amb il·lusió per Vilafranca, dialogant amb tots els grups i 
mirant d’arribar a acords per no posar pals a les rodes en projectes importants. 
 
Pere Regull (CiU) agraeix la confiança dels ciutadans que han donat suport a la 
candidatura de CiU i al seu programa electoral. CiU actuarà tenint en compte els interessos 
de Vilafranca, i intentarà assolir objectius com l’ampliació dels serveis de l’hospital, més 
llars d’infants, cobriment del tren en correctes condicions, etc. Són aspectes en els que 
segurament tothom hi està d’acord, però també s’ha de ponderar que hi ha moltes maneres 
d’entendre la política. En aquest sentit, manifesta no compartir pràctiques com 
l’eternització dels càrrecs, el control des del govern dels mitjans públics de comunicació, 
etc. 
 
Per a Pere Regull, el consistori és plural i s’hi podrà debatre àmpliament la política 
municipal. Hi ha d’haver un govern que governi, però també una oposició que controli, 
fiscalitzi i faci propostes d’actuació. CiU assumirà un paper d’oposició, però defensant 
sempre els interessos de Vilafranca, per la qual cosa donarà suport quan convingui als 



interessos del municipi a les iniciatives de l’equip de govern. Ara bé, si es produeixen 
situacions d’arrogància, de prepotència, d’amiguisme o similars també seran denunciades. 
 
Marcel Esteve (PSC-PM-Iii) destaca la importància de l’acte d’avui, ja que expressa la 
voluntat del poble de Vilafranca. És el setè consistori que es constitueix en l'etapa 
democràtica, i el de Vilafranca sempre ha estat un consistori en el qual ha imperat el 
respecte i la convivència. Cal treballar per Vilafranca, comptant amb la col·laboració de 
tots els grups i de la ciutadania. Cal respectar la voluntat dels ciutadans que han donat 
suport a la candidatura que ha obtingut més vots, però sempre des de la convicció que s’ha 
de governar per a tothom, en una línia de solidaritat i de progrés. El grup de govern és 
plural (PSC, Iniciativa i independents), i ha estat clarament la força més votada, per la qual 
cosa ha de governar des de la convivència i el diàleg. S’ha de fer front  als grans reptes de 
la vila amb ganes, il·lusió, dinamisme i innovació. Està convençut que compta amb un bon 
programa de govern, amb un bon equip i amb un bon alcalde que serà com fins ara 
l’alcalde tots. 
 
Tot seguit, i d’acord amb el costum tradicional, l'alcalde electe Joan Aguado i Masdeu 
pronuncia el seu discurs de presa de possessió. 
 
Joan Aguado  agraeix a tots els representants de les candidatures les seves paraules  i a 
totes les persones presents la seva assistència. S’ha produït un acte transcendental per a la 
democràcia com són les eleccions. El poble s’ha pronunciat lliurement i, com a 
conseqüència, s’ha format aquest consistori, en el qual cap grup disposa de la majoria 
absoluta. Ha de governar el grup més nombrós (el socialista que ell encapçala), amb 
il·lusió, ganes i voluntat de treball. 
 
Joan Aguado afirma que treballarà perquè es compleixi el seu programa electoral, però 
que governarà per al conjunt de Vilafranca perquè l’alcaldia ha de ser de tothom, raó per la 
qual estarà obert als suggeriments de tots els grups municipals i de la ciutadania. 
 
El moment històric és important, i les perspectives són positives per tal que amb la 
col·laboració de tothom Vilafranca se situi en el lloc que li correspon des de tots els punts 
de vista: economia, urbanisme, qualitat de vida de les persones, etc. Cal avançar en una 
Vilafranca de progrés, llibertat, solidaritat i igualtat d’oportunitats. 
 
Hi ha diferents assumptes importants en què a parer de l’alcalde s’hi haurà d’intervenir 
decididament: 
 
- Vilafranca ha de ser una capital que compti, no només a nivell de comarca, sinó de 
Catalunya i de la Regió Metropolitana. Cal ser presents en els àmbits adients (ciutats de la 
segona corona metropolitana, eix Diagonal, etc.), sense renunciar a les especificitats de 
Vilafranca i de la comarca. 
 
- Existeix ja un model de ciutat marcat pel nou Pla d’ordenació urbanística, i cal seguir les 
seves previsions. S’ha d’apostar per un desenvolupament sostenible que eviti el consum 
excessiu de sòl, i també per l’equilibri territorial, de manera que es garanteixi una ubicació 
correcta tant per a la residència com per a la indústria, i la generació d’ocupació. La 
indústria ha de ser diversificada i compatible amb el nostre entorn, i s’ha de poder garantir 
un nivell adient de comerç i de serveis. 



 
- Vilafranca ha de comptar amb més serveis, equipaments, infraestructures i qualitat de 
vida. En aquest sentit, hi ha un projecte clau com és el soterrament i la cobertura del 
ferrocarril que ha de gestionar-se correctament, per a la qual cosa demana la col·laboració 
de tothom. 
 
- S’han de millorar les comunicacions: tren, xarxa viària externa, xarxa viària interna, nous 
aparcaments (un d’ells sobre la nova llosa del ferrocarril), etc.  
 
- S’han de treballar i d’acabar de definir projectes nous com Vinòpolis, aconseguir que 
Vilafranca i el Penedès siguin una referència de qualitat i aconseguir també que Vilafranca 
estigui en primera línia de les noves tecnologies, les quals han de ser accessibles per a 
tothom. També cal continuar treballant ens els camps de la formació, de l’ocupació i de la 
inserció. 
 
- S’ha de fer un treball intens per les persones, vetllant per una atenció adient, per la 
cohesió social i per la millora de la qualitat de vida: atenció a la infància (llars d’infants, 
etc.) i a la joventut (accés a l’habitatge en condicions adequades, bàsicament); garantir la 
integració plena de la dona en la vida social, laboral i política; atenció a la gent gran i a les 
persones amb disminucions. Els serveis han de funcionar correctament i amb eficàcia: 
llars d’infants, nou centre d’educació primària i nou centre de secundària, museu de 
Vilafranca, auditori, sanitat, esports, via pública, seguretat ciutadana, etc. 
 
- Malgrat que és un assumpte complex, s’ha d’avançar en la important qüestió de la 
participació ciutadana: promoció de la participació, civisme, voluntariat, participació en 
entitats, etc. 
 
Joan Aguado destaca que en les darreres eleccions municipals en els municipis grans i 
mitjans s’ha produït un fenòmen semblant al de Vilafranca, amb una reducció de vots per 
als partits majoritaris de govern. Malgrat que el grup que encapçala no disposa de la 
majoria absoluta, cal un govern municipal fort, estable i amb capacitat de fer front a tots 
els reptes. Ell va proposar formar un govern majoritari de progrés amb ERC, i l’oferta ha 
estat rebutjada, si bé es tracta d’una proposició que continua vigent i de la qual se’n pot 
tornar a parlar en qualsevol moment. 
 
Joan Aguado afirma que està obert al diàleg amb tots els grups municipals que ho vulguin, 
ja que si ho va fer quan disposava de majoria absoluta lògicament no deixarà de fer-ho ara, 
en la perspectiva d’arribar al màxim possible d’acords puntuals. Tots els grups, les entitats 
i la ciutadania seran escoltats, i fa una crida a la responsabilitat de tothom per posar per 
damunt de tot els interessos de Vilafranca. S’ha de treballar per Vilafranca des de 
l’Ajuntament, el qual ha de continuar essent una escola de democràcia on la pluralitat resti 
garantida. 
 
Acabat el discurs de l'alcalde electe, i després de cantar els assistents l'himne nacional de 
Catalunya "els Segadors", s'aixeca la sessió a les 13 hores, de la qual s'estén aquesta acta 
que signa l’alcalde juntament amb el subscrit secretari, que certifica. 
 
 

 L'alcalde,                               El secretari, 



 
 
 
 

Joan Aguado i Masdeu               Francesc Giralt i Fernàndez 
 
 


