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DES DE L’ALCALDIA

Ús racional del cotxe

Tots sabem que la circulació és un dels problemes que vivim amb més intensitat. A
més de ser un tema en què  tothom hi entén (com el futbol), ens resulta fàcil de veure-
hi solucions que, després, a l’hora de contrastar-les, resulta que no són tan apropiades
com ens havíem imaginat.

Dic això perquè parlant d’aquest tema hem de partir de la base que mai, ni aquí ni
enlloc, ningú trobarà la “pedra filosofal” perquè quedi tot ben resolt. De la mateixa
manera que la humanitat no ha pogut eradicar determinats problemes que venen des
de l’inici (robatoris, agressions, litigis derivats de la propietat, conflictes entre veïnat...)
i tots tenim clar que mai es podran eliminar del tot, en el tema de la circulació passa
una cosa semblant per no dir exactament igual. Sempre hi haurà qui aparcarà malament,
qui deixarà el cotxe sobre la vorera (sempre és per un moment) i qui farà una infracció...

Aquesta lògica no ha de portar, però, al negativisme de dir que com que passarà
igualment no cal fer res. Tot el contrari, ha de ser un element per esperonar-nos a
posar en marxa accions per intentar eixamplar al màxim el nombre d’adeptes a fer les

coses ben fetes. Que els que ho fan
malament siguin una minoria, que quedin
com una minoria ridícula que se senti
avergonyida davant la gran majoria que té
una actitud cívica.

I d’això és del que es tracta. De l’actitud
cívica. Es poden posar totes les multes que
es vulguin, però sense la convicció cívica
que les coses s’han de fer d’una determi-
nada manera i no per por a la multa, no
farem res.

Això és el que es pretén amb la
campanya sobre l’ús racional del cotxe que
s’ha realitzat des de l’Ajuntament de
Vilafranca, aprofitant també l’embranzida
de la Diada Europea sense cotxes que va
tenir lloc el passat dia 22 de setembre. Una
campanya per sensibilitzar a la ciutadania
a utilitzar aquesta eina, aquest instrument
tan necessari avui que és el cotxe, d’una
manera adequada. Es tracta de fer-lo ser-
vir quan faci falta, però no quan no sigui
necessari; i quan ens posem de
conductors/es que prevalgui el sentit de
la responsabilitat cívica per respectar el/
la vianant (que ho som tots, també qui
condueix).

Fem un esforç per millorar la circulació. Podem posar tots els
guàrdies que convinguin el carrer fins a l’absurd de tenir-ne un a cada cantonada. Però
si no hi ha una actitud favorable i decidida per part de tothom en el sentit de fer servir
el cotxe amb responsabilitat i civisme, ben poca cosa hi farem.

Espero que després de la campanya puguem constatar que hem millorat. Que
Vilafranca, com en moltes altres ocasions, sigui un exemple de civisme.... també a
l’hora de conduir.

Joan Aguado Masdeu

Alcalde de Vilafranca del Penedès
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L’AJUNTAMENT INFORMAEl contingut d’aquest núm. del butlletí municipal
«L’Ajuntament Informa» ha estat supervisat per
la Junta de Portaveus, que, segons acord del
setembre de 1987, es constituí en òrgan de revisió
del contingut del butlletí municipal.

Any 2001, Novembre/Desembre
Imprès a Gràfiques del Foix, SL
Dipòsit Legal: B-14.660/81

SERVEIS MUNICIPALS

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

PORTADA

Vilafranca, cada dia millor.

  1.Des de l’alcaldia.

  2.Horaris de visita i d’atenció al públic

dels/les regidors/res delegats/des

de l’Ajuntament.

 3. Acords del Ple Municipal Ordinari

celebrat el dia 25 de setembre de

2001.

  4.Acords del Ple Municipal Ordinari

celebrat el dia 16 de d’octubre

2001.

  6.Acords del Ple Municipal Ordinari

celebrat el dia 20 de novembre

2001.

  8.La Policia Local, al servei de la

ciutadania.

10.Els grups municipals diuen.

12.Surten a licitació els projectes de

nova urbanització de les avingudes

de Barcelona i Tarragona.

13.Es confirma que  el pas de l’AVE

farà possible el soterrament i

cobriment de totes les vies a

Vilafranca.

14.Inaugurat el Centre de Tecnologies

Vilafranca Virtual.

15.Vilafranca disposarà de sòl per a

640 habitatges en el sector Molí

d’en Rovira Sud. Vilafranca compta

amb un renovat Mercat de Sant

Salvador.

16.Campanya cívica per a l’us

racional del cotxe.

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

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

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

ÀREA DE SERVEIS CIUTADANS

Promoció Econòmica, Policia local, Circulació i Aparcaments, Participació
en el Fòrum de les Cultures 2004, Jordi Cuyàs i Soler, 2n Tinent d’Alcalde, Coor-
dinador de l’Àrea, dilluns (hores a convenir).
Governació i Cementiri, Celina Guijo i Lobato, dimarts de 12 a 14 h. i altres hores
a convenir.
Urbanisme i Habitatge, Josep Soler i Barceló, 5t Tinent d’Alcalde, dijous de 12 a
14 h. (hores a convenir).
 Lourdes Bohé i Medialdea (adjunta), hores a convenir.
Comerç, Turisme i Mercats, Joan Pareta i Papiol, 6è Tinent d’Alcalde, dimecres
de 12 a 14 h. (hores a convenir).
Foment de l’Ocupació i Foment de les Noves Tecnologies, Francisco Romero
i Gamarra, hores a convenir.
Vies públiques, Parcs i jardins i Edificis municipals, Àngela Agramunt i Andreu,
dilluns, de 13 a 14 h. (hores a convenir).

ÀREA DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ

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

Plans transversals:
Pla d’Infància: Anna Girona i Alaiza, hores a convenir.
Pla per la Igualtat: Àngela Agramunt i Andreu, dilluns, dimecres i dijous de 10 a
13 h..
Pla Vila Jove: Marcel Esteve i Robert, hores a convenir.

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

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I HISENDA

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

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat
el dia 25 de setembre de 2001

Aprovada per unanimitat
una nova ordenança

de circulació

Vilafranca ja disposa d’una nova
ordenança municipal de circulació de
vehicles i vianants. El regidor de Circulació,
Jordi Cuyàs va recordar que fins ara només
hi havia una ordenança que regulava les
infraccions i les sancions. La nova ordenança
regularà la mobilitat de vehicles i de perso-
nes, de tal manera que es disposarà d’un
marc normatiu complet que evitarà
possibles apreciacions subjectives. D’altra
banda, l’Ordenança permetrà a la Policia
Local intervenir en aspectes concrets com
per exemple els contenidors de runa
instal·lats a la via pública. L’Ordenança
s’adapta als canvis que ha experimentat la
vila, i així es tracten assumptes com les illes
de vianants, la circulació de patinets, etc.
Segons Jordi Cuyàs, les sancions que
s’aplicaran s’ajustaran a les recomanacions
de la Generalitat. Les quanties de les mul-
tes, establertes i arrodonides en euros, en
alguns casos (sobretot en els d’estacio-
nament prohibit causant molèsties)
s’incrementen significativament, tot i que no
es tracta de recaptar més sinó de sancionar
els conductors que infringeixen les normes,
que són una minoria. El regidor va anunciar
que la Policia Local faria un esforç per vigi-
lar i reprimir les infraccions.

Antoni Alsina (PPC) es va mostrar fa-
vorable a l’Ordenança, perquè és completa
i dóna cobertura a les llacunes fins ara
existents. Va valorar positivament la possible
remissió de les sancions a canvi de cursos
de formació o mesures similars, tal com fa
temps ja va proposar el Partit Popular.

Ramon Xena (ERC) afirma que tractant-
se d’una aprovació inicial, hi donarà suport,
reservant-se el dret a proposar esmenes
durant el període d’informació pública. Es
tracta no tant de recaptar multes, sinó de que

es compleixin les normes de convivència,
aquesta Ordenança i totes les Ordenances
en general. Per Xena, s’han de combatre
pràctiques com l’estacionament damunt les
voreres, l’existència de plaques de guals
sense satisfer la taxa corresponent i el tall
injustificat i no controlat de la circulació amb
motiu d’obres. Josep M. Marrugat (CiU)
també es va mostrar favorable a l’aprovació
inicial, sens perjudici de presentar esmenes
en el període d’exposició pública. Va afirmar
que seria difícil fer complir tot el contingut
de l’Ordenança, encara que caldria fer un
esforç seriós en aquest sentit. Marrugat va
recordar que en els darrers temps algunes
infraccions estan augmentant, i que s’havia
d’intentar que el nombre baixés, de tal ma-
nera que la finalitat de la norma no fos
l’increment dels ingressos.

Nou Reglament del Mercat
de Sant Salvador

Amb la unanimitat també de tots els
grups municipals, es va aprovar inicialment
el Reglament del mercat municipal de Sant
Salvador, un cop executades les obres de
remodelació que han afectat tant l’aspecte
físic o estructural com el règim
d’adjudicacions i el nombre dels llocs de
venda. Entre d’altres termes, el reglament
preveu que la concessió atorgada a
Mercadona, SA per a la instal·lació d’un
supermercat, com les llicències per a
l’explotació de llocs de venda, extingiran de
ple dret la seva vigència el dia 30 de setembre
de 2026, excepte en el cas de les llicències
de llocs amb accés directe des de l’exterior,
en què l’extinció es produirà el dia 13 d’abril
de 2012.

Moció arran dels
atemptats als EEUU

L’Ajuntament de Vilafranca es va adherir
a la condemna internacional pels atemptats
soferts per les ciutats de Nova York i Was-
hington, als Estats Units, alhora que
s’expressava el suport al manifest
“Justícia, no venjança” d’Amnistia Inter-
nacional com a mostra de solidaritat amb
les víctimes i perquè es faci justícia d’acord
amb la llei i el respecte als Drets Humans.
Tots els grups municipals van coincidir en
les seves intervencions que els responsables
dels atemptats han de respondre davant la

justícia, sense moure’s per sentiments de
venjança.

Altres acords

Es va aprovar l’aixecament parcial de la
suspensió de l’atorgament de llicències
urbanístiques en aquelles finques amb
condicions urbanístiques determinades per
dos vials, respecte a dues finques en què
s’ha comprovat l’acord de suspensió no
procedia.

No es va admetre a tràmit el recurs de
reposició presentat contra l’acord del ple
municipal de 10 d’octubre de 2000,
aprovatori d’un Estudi de Detall que afec-
ta l’immoble de l’avinguda de Tarragona
núm. 4.

Es va aprovar la delegació en la
Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i
Garraf de l’exercici de les competències en
matèria de sanejament i de control
d’aigües residuals, així com el Reglament
regulador dels abocaments d’aigües
residuals de la Mancomunitat Intermunicipal
del Penedès i Garraf.

Tots els grups municipals van aprovar
una moció en què expressaven el suport a
la campanya “Adéu a les armes–
Campanya per al control de les armes
lleugeres”, que duen a terme les
organitzacions no governamentals Amnistia
Internacional, Greenpeace, Intermón i
Metges sense Fronteres, amb la col·laboració
de nombroses entitats i associacions i
exigien transparència en la producció i
exportació espanyola d’armament; un
estricte control d’aquestes armes i la
promoció de la regulació i el control de la
demanda d’armes lleugeres a països
concrets, així com l’intercanvi o destrucció
d’aquestes armes lleugeres a determinats
països.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia el grup
del PPC va preguntar sobre el tancament del
complex aquàtic durant un mes
aproximadament per realitzar tasques de
neteja i manteniment i sobre la supressió de
l’aparcament durant les obres que es fan a
les voreres del carrer Gelida. El grup d’ERC
va qüestionar el canvi de sentit de la
circulació al carrer del Sol. Els tres aspectes
van ser contestats pels regidors delegats de
l’equip de govern en cada matèria.
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PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat
el dia 16 d’octubre de 2001

Es construirà un nou centre
sociosanitari per a la

gent gran al barri
Molí d’en Rovira

A banda de l’aprovació de les Ordenances
Fiscals, l’altre tema destacat del ple d’octubre
va ser la llum verda definitiva i per unanimitat
a la construcció d’un nou centre d’atenció
sociosanitària per a la gent gran a Vilafranca.
Fent una mica d’història, la regidora de
Serveis Socials Celina Guijo va recordar
que en el seu dia es va remodelar l’edifici
del carrer de Sant Pere (gestionat per la
fundació Hospital Comarcal) per ubicar-hi un
centre amb quaranta llits nous, però
finalment la Generalitat es féu enrere dels
compromisos adquirits i pretenia que els llits
creats s’ocupessin amb places procedents
de la clínica del Carme. Posteriorment s’ha
estat negociant i s’ha arribat a l’acord de
construir un nou i important centre en uns
terrenys actualment de propietat municipal
situats en el sector Molí d’en Rovira Sud. El
nou centre, que actuarà en règim de concert
amb la Generalitat, serà construït i gestionat
per un nou consorci creat per l’Ajuntament i
pel Consorci Hospitalari de Catalunya,
consorci nou al qual l’Ajuntament hi aportarà
els terrenys necessaris i un total de cent
milions de pessetes. D’altra banda, s’ha
arribat també a un acord amb la clínica del
Carme, el qual comporta la requalificació
urbanística de la finca que ocupa el centre
als carrers Jaume Balmes-Pere el Gran-Sant
Pere.

Igualment en nom de l’equip de govern
l’alcalde Joan Aguado afegí que el nou
centre el gestionarà un consorci en el qual
l’Ajuntament hi participarà directament junt
amb el Consorci Hospitalari de Catalunya.
Es calcula que la construcció del nou centre
requerirà dos anys de temps, i mentrestant
el nou consorci gestionarà els dos centres
actuals (el de la fundació Hospital Comarcal
i el de la Clínica del Carme), el personal dels
quals serà absorbit pel nou consorci.

Així doncs, es va aprovar, d’una banda,

subscriure un conveni amb el Departament
de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat,
i amb el Servei Català de la Salut, sobre
promoció del desenvolupament de l’atenció
sociosanitària a Vilafranca; un altre conveni
amb el Consorci Hospitalari de Catalunya
(CHC), per a la creació d’un nou consorci que
construirà i gestionarà el nou centre
sociosanitari a Vilafranca amb 250 places de
llarga estada i 30 places d’hospital de dia; i,
finalment, un conveni amb la societat Cíni-
ca del Carmen SA i amb la Sra. Anna Mª
Sans Alvarez-Montesinos, consistent en el
cessament no immediat de les activitats de
la clínica i en la modificació de les previsions
del planejament urbanístic que afecten les
finques sobre les quals la clínica s’aixeca.

Antoni Alsina (PPC) va dir que, malgrat
que el seu grup municipal no està
representat en el patronat de la fundació
Hospital Comarcal, l’operació és bona per a
Vilafranca i la comarca i hi donaria suport.

Ramon Xena (ERC) es mostra favora-
ble a la proposta, ja que la construcció del
nou centre és positiva: va dir que s’hauria
d’analitzar què passa amb l’aval que
l’Ajuntament va concedir en el seu dia a la
fundació privada per a formalitzar l’operació
de crèdit que permetia fer front a les obres
de remodelació.

Josep Mª Marrugat (CiU) va afirmar que
el seu grup havia fet un seguiment del
complex procés, i que donava suport a la
proposta, perquè és important gaudir d’un
centre d’aquestes característiques. Josep
Mª Marrugat va recordar que s’havien
mantingut els seus principis inicials
consistents en què s’havien de guanyar
noves places de caràcter sociosanitari a
Vilafranca.

Per poder construir el nou centre al sec-
tor Molí d’en Rovira Sud, es van aprovar
també un seguit de modificacions de caire
urbanístic. La primera d’elles fa referència a
diversos articles de la Normativa urbanísti-
ca del Pla General, per a la creació del nou
ús d’equipament geriàtric, amb unes
condicions específiques d’edificabilitat, així
com per tal de permetre la possibilitat que
l’ús d’equipament pugui no ésser únicament
de domini públic, sinó de caràcter patrimo-
nial. Una altra modificació feia referència la
requalificació dels solars per a la ubicació
d’aquest nou equipament, en l’àmbit del Pla
parcial del sector Molí d’en Rovira Sud, de
manera que passaran d’equipament social i
equipament docent a equipament geriàtric.
La darrera modificació feia referència a la fin-
ca que actualment ocupa la Clínica del
Carme, als carrers Jaume Balmes, Pere el
Gran i Sant Pere, la qual serà requalificada
per tal de permetre l’ús residencial i així faci-

litar el trasllat cap al nou centre al sector Molí
d’en Rovira Sud.

Totes tres modificacions van ser
aprovades per unanimitat.

Ordenances Fiscals
per al 2002

Amb 15 vots a favor de PSC i d’ERC, 5 en
contra (CiU) i 1 abstenció (PPC) es van
aprovar les modificacions de les Ordenances
Fiscals que regulen els impostos, taxes i
preus públics que s’aplicaran a Vilafranca
l’any 2002. El regidor d’Hisenda Joan
Pareta va dir que, en general, els tributs
s’incrementarien un 3,7%, equivalent a l’IPC
enregistrat des d’agost de 2000 a agost de
2001, que és el criteri seguit des de fa molts
anys. Pel que fa a les taxes s’incrementaven
per damunt del 3,7% general, hi ha la taxa
per recollida d’escombraries, la qual després
de les converses mantingudes amb els grups
d’ERC i del PP s’incrementaria en un 10%,
increment lògic tenint en compte que els
requeriments en matèria de recollida selec-
tiva són cada vegada més exigents, amb el
consegüent increment dels costos que s’han
de suportar. També s’incrementarà per
damunt del 3,7% (malgrat que no s’arriben
a compensar tots els costos generats) la taxa
per retirada de vehicles de la via pública
(serveis de grua), perquè es tracta d’una taxa
deficitària i no és just que tothom hagi de
subvencionar els costos ocasionats per les
persones que infringeixen les
reglamentacions en matèria de trànsit.
Finalment, Joan Pareta va comentar que,
després de les converses adients s’ha arribat

Terrenys del sector Molí d’en Rovira Sud.

El solar de la Clínica del Carme es requalifica i
acollirà habitatges.
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PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat
el dia 16 d’octubre de 2001

a un acord global en matèria d’ordenances
fiscals amb el grup d’ERC, i que s’havien
recollit alguns suggeriments plantejats pel
grup del PPC.

El grup de CiU va presentar un total de
10 esmenes a les ordenances. El regidor
Gabriel Albertí va presentar en primer lloc
una esmena, formulada in voce, en el sentit
que en general les quanties a satisfer
s’incrementin no un 3,7%, sinó un 3,3%, que
és el darrer IPC interanual conegut (mes de
setembre de 2001) corresponent a
Catalunya. En resum les esmenes
proposaven l’anul·lació d’una nova
ordenança per assistència a activitats
culturals; la congelació de la taxa per
recollida d’escombraries, pel seu desacord
amb l’estudi de costos; moderar l’augment
de la taxa per retirada de vehicles; que el
preu per aparcar a les zones blaves
s’augmenti un 3,3%; minorar l’augment
tarifari per assistència a les llars d’infants,
que s’igualessin les tarifes que s’abonen pels
nens i nenes més petits i pels més grans,
així com que es pogués acompanyar el nen
o nena a la llar a partir de les 7,30 hores; la
congelació de l’impost de vehicles; rebuig a
la nova fórmula de càlcul de l’impost sobre
construccions i obres per a les obres majors;
reducció del coeficient d’increment de l’IAE
i eliminar l’increment dels índex de situació;
reducció de l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys fins al 25%.

Encetant el torn d’intervencions sobre les
esmenes de CiU, Antoni Alsina (PPC) va
anunciar que per coherència amb el sentit
del seu vot sobre el dictamen s’abstindrà.

Ramon Xena (ERC) va anunciar el seu
grup votaria en contra de totes les esmenes,
més i quan no havien estat en cap moment
objecte de negociació.

Joan Pareta (PSC) va afirmar que els
criteris de CiU expressats en les esmenes
eren incoherents, ja que no és raonable que
l’assistència a determinats cursos o activitats
lúdiques o culturals sigui gratuïta; la
recaptació per la taxa de recollida
d’escombraries no cobreix els costos del
servei; el servei de retirada de vehicles (grua)
és deficitari, i no és lògic subvencionar els
infractors; l’augment en matèria de zones
blaves és del 3,7% i no per sobre; quant a
les tarifes per assistència a les llars d’infants,
el 80 o el 90% de les famílies s’adscriuran al
tram inferior i estaran subjectes a un
increment moderat; quant a l’impost sobre
vehicles, la recaptació creix perquè hi ha més
vehicles, però això provoca també una de-
manda de serveis amb el cost corresponent;
pel que fa a l’impost de construccions i obres,
es tracta de calcular el cost de les obres
d’acord amb mòduls objectius establerts pel

Els grups municipals del PSC, de CiU i
d’ERC van proposar al ple, d’acord amb la
proposta de les entitats municipalistes ACM
i FMC, una moció, en la qual, rebutjaven
contundentment al projecte de llei
d’estabilitat pressupostària que restringeix
de manera desproporcionada la capacitat de
gestió dels municipis, posant en perill els
programes d’inversió pública local per als
propers anys. En conseqüència, s’instava al
Govern de l’Estat la retirada d’aquest projecte
de llei.

La moció va ser aprovada pels grups
proposants de la moció i va registrar el
vot en contra del grup del PPC.

Jordi Cuyàs (PSC) va dir que la llei és
inoportuna en el temps, perquè atesa la
situació econòmica actual les
Administracions han d’adoptar un paper
actiu, per a la qual cosa necessiten disposar
de crèdit i d’unes bones finances.

Ramon Xena (ERC) va recordar que
Vilafranca haurà d’endegar obres importants
relacionades amb l’eix de la via del tren i va
afirmar que, si cal, s’ha de poder endeutar.

Raimon Gusi (CiU) va dir que el projecte
condicionava l’autonomia política i financera
de Catalunya i dels ens locals i que la Llei (i
els futurs reglaments) no estaven pensats
per als actuals moments econòmics.

Antoni Alsina (PPC) va anunciar el seu
vot en contra, perquè l’estabilitat
pressupostària és una exigència de la Unió
Europea i en la mesura que hi hagi menys
dèficit hi haurà més ocupació i creixement.

Altres acords

Es va nomenar a la Sra. Carme Vicente
Soler en representació de l’Associació de
Veïns del barri de La Girada, per formar part,
en qualitat de vocal, del Consell per la
Igualtat.

Amb l’abstenció del grup de CiU es va
aprovar un expedient de modificació de
crèdits del pressupost de l’entitat
d’enguany en que les partides més
importants econòmicament són l’aportació
a les despeses d’urbanització del sector
Melió Residencial (finançada amb venda de
parcel·les) i la permuta de terrenys per locals
a la Girada. També es preveuen dotacions
per a contenidors soterrats i per cablejar les
dependències de la Policia Local, i s’ajusten
partides de personal, de manteniment de
vies públiques i d’acabament de les obres
del mercat de Sant Salvador.

Es va aprovar una modificació del

Col·legi d’Arquitectes, de manera que el
pressupost de les obres a efectes de
liquidació s’acosti una mica més a la realitat;
respecte de l’IAE, l’augment de recaptació
d’enguany ha estat excepcional i és fruit
d’unes compensacions de l’Estat
corresponents a diversos anys que s’han
abonat de cop; la proposta de CiU pel que fa
a l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys faria baixar les bases de forma bru-
tal i desproporcionada; i l’augment general
del 3,7% previst respon al criteri tradicional
seguit des de fa anys (IPC estatal interanual
d’agost a agost), i no és coherent canviar de
criteri cada any segons les circumstàncies
puntuals.

Sotmeses a votació les esmenes
presentades pel grup de CiU, totes elles
van ser rebutjades amb 5 vots a favor
(CiU), 15 en contra (PSC i ERC) i 1
abstenció (PPC).

Quant al dictamen final pròpiament dit,
Antoni Alsina (PPC) va anunciar l’abstenció
del seu grup, perquè malgrat les
discrepàncies que puguin existir, s’havien
recollit alguns dels seus suggeriments.

Ramon Xena (ERC) va comentar que el
seu grup sempre s’ha proposat que els
tributs no augmentessin per damunt de l’IPC,
i que això s’havia aconseguit. D’altra banda,
ERC ha vist recollides en el dictamen final
aportacions seves, com per exemple la
moderació de l’increment de la taxa per
recollida d’escombraries (del 15% al 10%),
malgrat que hi haurà millores (recollida de
la brossa inorgànica tots els dies de la
setmana, supressió de certs contenidors a
la plaça de Sant Joan, rentat més freqüent
de contenidors, recollida manual al centre,
etc.).

Gabriel Albertí (CiU) anuncia el vot
contrari del seu grup, més i quan les seves
propostes s’han rebutjat. S’hauria d’haver
anat a un increment del 3,3% equivalent a la
inflació actual, i cal tenir en compte que l’any
vinent l’augment del creixement econòmic
es moderarà, i totes les Administracions
haurien de prendre postures positives de
moderació de la pressió fiscal.

Pel grup del PSC, Joan Pareta va dir que
a parer seu, és positiu optar per ajustar les
Ordenances a l’evolució de l’IPC tot
mantenint i millorant els serveis, i no serveix
l’exemple d’altres administracions que, si bé
abaixen una mica els impostos, ho fan a
costa de retallar serveis i prestacions.

Contra el projecte de llei
d’estabilitat pressupostària
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Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat
el dia 20 de novembre de 2001

Isabel Torrents, nova
regidora

PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat
el dia 16 d’octubre de 2001

pressupost de Patronat d’Esports per in-
corporar una subvenció rebuda.

Es va aprovar una moció d’adhesió a la
petició que l’Ajuntament d’Olèrdola ha
realitzat a la Generalitat de Catalunya, en el
sentit que s’adoptin mesures efectives i
definitives per reduir la sinistralitat a la
carretera C-15, al seu pas pel municipi
d’Olèrdola.

Lluís Vilalta deixa
el consistori

company, si bé Lluís Vilalta continuaria
treballant dins del seu partit i mantenint
algunes responsabilitats i representacions
del grup municipal.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia el grup
del PPC es va interessat per la vigilància i la
seguretat de l’Hospital Comarcal i per la
neteja del pas soterrat per a vianants que
comunica la rambla de Sant Francesc amb
la plaça del Penedès. El grup de CiU es va
interessar per les llistes d’espera al servei
d’urgències de l’Hospital Comarcal, per les
curses que realitzen vehicles a la rotonda de
la carretera de Sant Martí, els caps de
setmana, per la situació de les negociacions
amb els treballadors per signar el nou
conveni col.lectiu i per la ubicació de dos
quadres situats al Saló de Sessions.

Tots els aspectes van ser contestats pels
diferents regidors i regidores responsables
en cadascun.

Prèviament, a l’apartat de precs i pregun-
tes, es va donar lectura a un escrit presentat
pel regidor d’ERC, Lluís Vilalta, renunciant
a la seva condició de regidor de l’Ajuntament.
El mateix Lluís Vilalta va prendre la paraula
per afirmar que havia estat un honor per a
ell haver estat regidor durant tots aquests
anys en companyia dels membres dels
quatre grups municipals. Es va mostrar
orgullós d’haver estat regidor en nom d’ERC,
juntament amb Ramon Xena. Malgrat que
sempre queda un regust estrany en aquestes
circumstàncies, el canvi resultava convenient
i es va declarar satisfet pel fet que pugui
accedir al consistori com a regidora Isabel
Torrents.

L’alcalde Joan Aguado va agrair la seva
actitud de col·laboració i de treball i va
demanar que constés en acta l’agraïment
explícit per la seva actitud. Joan Aguado
va afirmar que es trobaria a faltar la seva
presència i les seves reflexions.

Els portaveus de CiU i del PPC, Josep
Mª Marrugat i Antoni Alsina
respectivament, van desitjar-li i van desta-
car la seva actitud i les bones relacions que
en tot moment havien tingut amb ell.

Finalment, el portaveu d’ERC Ramon
Xena va afirmar que trobaria a faltar el seu

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

Després de la dimissió del càrrec de regi-
dor presentada pel regidor d’ERC Lluís
Vilalta en l’anterior ple, el ple municipal va
començar amb la presa de possessió de la
nova regidora d’ERC, Isabel Torrents, la
qual va utilitzar la fórmula de l’imperatiu le-
gal a l’hora de prometre el càrrec. L’alcalde
Joan Aguado va donar-li la benvinguda,
es mostrà convençut del seu treball pel bé
de Vilafranca i es felicità per l’ampliació del
nombre de dones del consistori.

Compra de Cal Mencia
i urbanització de les

avingudes de Barcelona
i de Tarragona

Es va aprovar la modificació del
pressupost d’enguany en la qual es
transferien diners ja pressupostats per a la
compra de l’edifici Cal Mencia (carrer dels
Ferrers) a la Societat Municipal de
l’Habitatge, la qual portarà a terme la com-
pra i la rehabilitació de l’immoble. D’altra

Isabel Torrents, en el moment de prometre el càrrec de
regidora.
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banda, se suplementava la partida destina-
da a la urbanització de les avingudes de Bar-
celona i de Tarragona, inversió aquesta que
inicialment havia de ser plurianual. Per al
finançament d’aquestes obres
d’urbanització, es comptava amb una
subvenció de la Diputació, i s’havia
considerat adient licitar les obres en la seva
totalitat, per evitar que coincideixin amb les
obres del tren d’alta velocitat i per a permetre
que es presentin al concurs tant empreses
petites com grans.

El grup de CiU es va abstenir perquè va
votar en contra del pressupost i, des del seu
punt de vista, en aquesta modificació
s’observaven algunes modificacions
repetides any rere any.

Vilafranca, ciutat amiga
dels animals

Amb l’acord de tots els grups municipals
es va aprovar una moció presentada pel grup
d’ERC amb una esmena puntual del PSC,
per la qual es declarava Vilafranca del
Penedès Ciutat Amiga dels Animals, s’ apro-
vava la introducció de manera transversal
en els diferents departaments de la gestió
municipal, de bases i criteris per a una
adaptació progressiva de les accions,
propostes i dotacions pressupostàries per
afavorir la defensa dels drets dels animals i
el seu benestar a Vilafranca i proposar al
Consell de Medi Ambient la constitució d’una
comissió de treball per a estudiar, analitzar i
proposar accions en totes aquelles
temàtiques i matèries referents a la
problemàtica animal.

Sobre la violència contra les
dones

Una altra moció presentada pel grup
d’ERC, després de la introducció d’unes
esmenes puntuals plantejades pel PSC,
demanava que, davant la celebració el dia
25 de novembre del Dia Internacional con-
tra la Violència vers les Dones, es divulgui la
problemàtica des dels mitjans de
comunicació municipals, que es continuï
portant a terme una campanya de
sensibilització a la ciutadania per a la
prevenció de la violència, demanar i
promoure la creació de jutjats especialitzats
en violència de gènere, es vetlli pel
compliment del protocol d’actuació integral
per coordinar els diferents serveis i
administracions implicades, es garanteixi la

seguretat de les dones objecte de
maltractaments i les seves filles i fills i es doti
les associacions implicades en la lluita i
eradicació de la violència de gènere dels re-
cursos econòmics necessaris per realitzar el
seu treball i col·laborar amb elles per tal de
facilitar la coordinació dels serveis.

Moció pels talls de
subministrament de

FECSA-ENDESA

Davant dels continuats i prolongats talls
en el subministrament d’electricitat a
Vilafranca i en altres municipis de l’Alt
Penedès, el grup del PSC va presentar una
moció, en la qual s’instava, una vegada més,
a l’empresa FECSA-ENDESA per tal que de
forma urgent dugui a terme les inversions i
adopti les mesures tècniques necessàries per
solventar definitivament aquests talls de
subministrament elèctric, s’instava al
Departament d’Indústria de la Generalitat a
canviar radicalment la seva actitud política
més propera als interessos de les empreses
d’energia que a les exigències ciutadanes per
un servei de qualitat, tot reclamant una polí-
tica activa de suport a les demandes dels
ajuntaments, col.lectius i veïns de la comar-
ca en relació a aquest tema.

La moció va ser aprovada amb els vots a
favor de PSC, ERC i PP i el vot en contra de
CiU, el qual considerava que el punt que feia
referència a la Generalitat suposava una cen-
sura velada a la política del Departament
d’Indústria.

Altres acords

Es van aprovar les tarifes que hauran de
satisfer les persones usuàries del servei
públic de subministrament d’aigua i del
servei de clavegueram per a l’any 2002,
aprovades pel Consell d’Administració de
l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca,
SA. L’augment tarifari és del 3,7%. El grup
de CiU va votar en contra en discrepància
amb aquest increment, tal com va fer en les
ordenances fiscals.

Es va aprovar la revisió del padró muni-
cipal d’habitants amb referència al dia 1
de gener de 2001, pel qual, la població del
municipi a 1-1-2001 era de  31.178 habitants,
15.409  homes i  15.769  dones. Durant l’any
2000 la població de Vilafranca va augmentar
en 958 persones.

Es va modificar l’acord de cessió dels
terrenys on està edificat el nou Hospital
de Vilafranca en el sentit de designar com

a ens cessionari el Servei Català de la Salut.
El ple es va donar per assabentat de la

sanció imposada per la Comissió de Govern
a una treballadora consistent en
l’acomiadament disciplinari.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia van
intervenir el grup d’ERC interessant-se per
l’obra escultòrica que s’està elaborant en
homenatge al president Lluís Companys, el
grup del PPC interessant-se pel tall de la
circulació al carrer Ferran en els horaris
d’entrada i de sortida de l’escola i pels
problemes de trànsit de la cruïlla del carrer
Martorell amb la carretera de Guardiola. Els
tres aspectes van ser respostos pels regidors
de l’equip de govern responsables en cada
tema.
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El benestar i la qualitat de vida de la nostra societat
depèn en bona mesura del grau de seguretat que es
pugui assolir. Les administracions públiques tenen el
deure de crear les condicions i els mecanismes oportuns
amb l’objectiu de preservar l’ordre públic i garantir en
tot moment el compliment dels drets del ciutadà i de la
llei vigent. Tan sols fent complir aquestes premisses
bàsiques  es pot fer efectiva l’autèntica convivència
ciutadana que tots desitgem.

Paral·lelament a una tasca educativa, informativa i
de conscienciació col·lectiva, les administracions
públiques han d’articular aquells cossos de seguretat
que salvaguardin l’harmonia col·lectiva fent respectar
la llei. La legislació vigent atorga en matèria de seguretat
ciutadana molt poques competències als ajuntaments.
La Policia Local té com a principal missió controlar
l’estricte compliment de totes les ordenances
municipals, exercint una funció dissuassòria i, si cal,
sancionadora en els casos en què aquestes es
transgredeixin i, en determinades circumstàncies, fins
i tot repressiva.

S’ha de tenir ben present, però, que les tasques de
seguretat ciutadana pertoquen per llei als cossos de
seguretat de l’Estat i de la Generalitat. A la nostra co-
marca, en no estar desplegada la policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra (no està previst el seu
desplegament fins a l’any 2010), les competències en
matèria de seguretat ciutadana pertoquen a la Guàrdia
Civil. L’Alcalde de Vilafranca Joan Aguado ha mostrat
en repetides ocasions, tant a la conselleria d’Interior de
la Generalitat com a la Delegació del Govern a
Catalunya, la seva inquietud pel retard i per l’excessiu
període d’impàs que hi haurà fins l’any 2010 pel que fa
a la presència dels Mossos a la comarca de l’Alt
Penedès. Actualment a la comarca les competències
en seguretat ciutadana recauen en la Guàrdia Civil, un
cos que pel que fa a la caserna de Vilafranca, i malgrat
l’esforç dels seus agents, està mancat de efectius i
mitjans suficients. A banda de la reducció d’efectius, la
retirada progressiva de la Guàrdia Civil en favor dels
Mossos d’Esquadra està provocant que no hi hagi
agents que escullin destinació a Vilafranca, de manera
que mai no arriben a cobrir-se les places disponibles.

L’ajuntament ha mostrat també repetides vegades
la seva inquietud pel fet que els dèficits d’efectius fins
al desplegament final dels Mossos a l’Alt Penedès,
puguin produir un increment dels problemes de
seguretat ciutadana en els propers anys. Així les coses,
Joan l’alcalde ha reclamat a la Generalitat que acceleri
el desplegament dels Mossos d’Esquadra a l’Alt
Penedès. Per la seva banda, la Generalitat s’ha
compromès a traslladar al Ministeri de l’Interior la de-
manda de l’alcalde que es cobreixin al més aviat
possible les places vacants de la Guàrdia Civil a la ca-

La Policia Local, al servei de la ciutadania

serna de Vilafranca. Aquesta és una petició que Joan
Aguado ha fet en diverses ocasions a la delegada del
Govern a Catalunya Julia García Valdecasas.

Per l’Ajuntament, l’incompliment de les
competències de seguretat ciutadana tant de l’Estat com
de la Generalitat no ha de fer recaure aquesta
responsabilitat en la Policia Local de Vilafranca. La
Policia Local en un moment donat pot fer tasques de
suport, però s’han de tenir present que té com a princi-
pal missió l’acompliment de les ordenances municipals.
Tot i el seu esforç i dedicació, els agents de la Policia
Local necessiten la col·laboració de la ciutadania per
garantir cotes més altes de convivència i de benestar.
Amb la corresponsabilitat de tots ho podrem
aconseguir.

Nova ordenança de circulació

Justament a partir de principis de 2002, la Policia
Local tindrà una nova eina per garantir la convivència
ciutadana, sobretot a l’hora de compatibilitzar l’ús de
la via pública per part dels vianants i dels vehicles. És
l’ordenança de circulació de vehicles i vianants. Fins
ara només hi havia una ordenança que regulava les
infraccions i les sancions. La nova ordenança regularà
la mobilitat de vehicles i de persones, de tal manera
que la Policia Local disposarà d’un marc normatiu
complet que evitarà possibles apreciacions subjectives
a l’hora d’aplicar-lo. D’altra banda, l’Ordenança
permetrà a la Policia Local intervenir en aspectes
concrets relatius a l’ús de la via pública com per exemple
els contenidors de runa instal·lats a la via pública.
L’Ordenança s’adapta als canvis que ha experimentat
la vila, i així es tracten assumptes que evolucionen com
les illes de vianants (que es va ampliant
progressivament en els darrers anys) o més novedosos
com la circulació de patinets. Les sancions que es deri-
ven de la nova ordenança s’ajusten a les recomanacions
de la Generalitat. Les quanties de les multes, establertes
i arrodonides en euros, en alguns casos (sobretot en
els d’estacionament prohibit causant molèsties)
s’incrementaran significativament, tot i que no es tracta
de recaptar més sinó de sancionar els conductors que

L’Ajuntament ha adoptat el compromís d’anar dotant de més mitjans la Policia Local.
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infringeixen les normes, que són una minoria envers la majoria que les
respecta.

Obertura parcial de les noves dependències remodelades

D’altra banda i per anar complint el compromís de dotar de més mitjans
el cos, des de finals de setembre ja estan en servei parcialment les
dependències remodelades que la Policia Local té al carrer del Pati del Gall.
En la presentació de les obres, el regidor de la Seguretat Ciutadana i
Circulació, Jordi Cuyàs va destacar que amb la remodelació es posava en
marxa una nova etapa per al cos de la Policia Local, una etapa en què aniria
disposant progressivament de tots els mitjans al seu abast per oferir un
servei de qualitat a la ciutadania. Cuyàs també va fer una crida als integrants
de la Policia Local per tal que corresponguessin a aquest increment de
mitjans amb un esforç per fer complir les ordenances municipals, que és la
principal comesa de cos de seguretat municipal.

Per la seva banda, l’alcalde de Vilafranca, Joan Aguado va recordar que
la remodelació de les dependències de la Policia Local era una antiga
reivindicació, tant dels integrants del cos com de la mateixa ciutadania de
Vilafranca, que finalment havia estat possible. Aguado va desitjar que
aquestes millores servissin per augmentar els mitjans de la Policia Local en
la seva tasca primordial de fer complir les ordenances municipals, la qual
cosa, de ben segur, repercutiria en un augment de la qualitat de vida i del
benestar de tots els ciutadans i ciutadanes. Finalment, l’alcalde va demanar
als agents del cos un esforç d’adaptació a les circumstàncies de la societat
actual i alhora va fer arribar als altres cossos de seguretat l’oferiment de
col·laboració en tot el que sigui possible.

El projecte ha fet totalment accessible les dependències d’accés al públic,
s’han construït serveis sanitaris adaptats en planta baixa i s’han modificat
les portes i el mostrador d’atenció al públic així com el dipòsit de detinguts.
Així, a la planta baixa s’hi situa la recepció, un vestíbul, una sala
d’administració i d’inspecció de guàrdia, un despatx per atestats, una sala
de comandaments, el dipòsit de detinguts, cinc despatxos diversos, el
magatzem i dos serveis sanitaris adaptats. Cal destacar que amb les refor-
mes millorarà ostensiblement tot el que és l’atenció al ciutadà i que el dipòsit
de detingut estarà aïllat de la resta de l’edifici i tindrà un accés propi. D’altra
banda, a la planta superior, que encara està en obres, se situaran els
vestidors, la zona d’armeria i emissores, dues sales polivalents, el menjador
i l’arxiu. Cal destacar que Protecció Civil disposarà d’un espai propi en l’edifici
i que la planta baixa serà polivalent per tal de constituir-se en centre
d’emergències quan sigui necessari. També s’han incrementat les mesures
de seguretat de l’edifici amb la instal·lació d’un circuit tancat de càmeres de
vigilància.

PSC: « L’Ajuntament ha fet un esforç
important en aquest darrer any perquè la
Policia Local pugui treballar en les millors
condicions possibles i així satisfer les
necessitats individuals de cada ciutadà i les
de la convivència col·lectiva. Així mateix,
s’ha reestructurat la presència policial als
barris, establint la figura del Caporal de
Barri, responsable de detectar necessitats,
connectar amb les entitats i proposar les
solucions adients.»

  CiU: «En el ple municipal del mes de
setembre es va aprovar la nova ordenança
de circulació. Dita ordenança contempla
molts aspectes, tant pel que fa a la circulació
dels vehicles com també a la mobilitat dels
vianants. Aquesta aspectes tant són drets
com obligacions que hauran de seguir tots
els ciutadans/es de Vilafranca. Pel Grup
Municipal de CiU aquest aspecte serà el més
delicat, més tenint present que qui haurà
de vetllar pel seu compliment és la Policia
Local que, amb els efectius de què disposa,
serà realment complicat.

D’altra banda, va a dir que l’ordenança
no contempla, ni l’Equip de Govern tampoc,
les mesures que haurà d’emprendre l’Equip
de govern per facilitar-ne el compliment.
Alhora cal dir que amb l’experiència de què
disposem, el Grup Municipal de CiU no creu
que el compliment d’aquesta ordenança si-
gui gaire superior al que es dóna en les
nombroses ordenances de què disposa el
nostre Ajuntament».

ERC: «Per ERC és un gran encert el fet
d’haver adecentat l’edifici de la policia a
Vilafranca. També és car que no és un encert
compartit, per bé que si d’aquí a sis anys
ha de marxar la policia del Pati del Gall,
creiem que una visió de futur hagués estat
fer un edifici nou i no malbaratar el diner
públic.

A banda d’això creiem que, com a
mínim, a la policia té uns locals prou dig-
nes per apropar-se al ciutadà. Caldrà ara
veure què es fa, com es porta i com es
modernitza la policia. El tema de la
modernitat passa per donar eines per fer
complir tot el feix de normes i ordenances
que tenen.

A ERC creiem que s’ha d’ampliar la plan-
tilla de policies i així ho farem avinent per
donar suport als pressupostos».

PPC: «Les dependències policials
existents abans de la remodelació eren
inadequades per tal que la Policia Local
pogués realitzar la seva tasca i així ho va
fer constar el PP en una moció que va pre-
sentar l’any 1997. Les noves instal·lacions
segurament repercutiran positivament en el
servei prestat per la Policia Local i
contribuirà a un augment indirecte de la
qualitat de viuda i el benestar dels nostres
ciutadans».

Els grups municipals
diuen

La remodelació de les dependències de la Policia Local ha fet totalment accessible l’edifici per donar millor atenció al públic.
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CIU ERCPSC
Les ordenances creixen,

un any més, l’IPC
Normes i deures,

seguretat i inseguretatOrdenances fiscals

Com cada any el debat de les
ordenances fiscals ha comportat el
posicionament polític dels diferents
grups polít ics representats a
l’Ajuntament. Des de l’equip de
govern s’ha plantejat, un any més,
mantenir el creixement de l’IPC es-
tatal i anual d’agost a agost. Aquest
fet no es novetat enguany donat que
ja fa força anys que es planteja
d’aquesta manera tot i que sembla
ser que, per les manifestacions
expressades, el  grup de CiU
s’entossudeix a oblidar aquesta
realitat. Les propostes fiscals de CiU
responen senzil lament a un
posicionament hermètic d’aquell qui
no té responsabilitat de gestionar re-
cursos i serveis públics i sense
il·lusió de governar l’Ajuntament.

Des de l’equip de govern del PSC
i també des del grup d’ERC s’ha
recordat reiteradament la voluntat de
no incrementar les ordenances
fiscals per damunt de l’IPC i això és
el que ha passat l’any 2001. Aquest
increment de l’IPC assegura, d’una
banda, el nivell d’ingressos i el
necessari equilibri de les arques
municipals i, de l’altra, la prestació
d’uns serveis de qualitat a tots els
ciutadans i ciutadanes de Vilafranca
sense incrementar la pressió fiscal.
Si volem mantenir el nivell de serveis
municipals que té en aquests
moments Vilafranca i fins i tot am-
pliar-los i millorar-los ho hem de fer
des de l’equilibri pressupostari i no
des de la demagògia irresponsable.

Des del grup Socialista només ens
cal apuntar la capacitat de diàleg
d’ERC i, fins i tot, del PP que van
deixar a les ordenances f iscals
només amb 5 vots en contra –els de
CiU- dels 21 que configuren els
electes de l ’Ajuntament de
Vilafranca. Desitgem que amb el
debat dels pressupostos d’aquest
mes de desembre aquesta capacitat
de diàleg arribi també al grup de CiU.

GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA

CiU va presentar unes PROPOSTES per
millorar les ordenances fiscals, propostes que
van encaminades unes a congelar una sèrie
de taxes i impostos –la taxa d’escombraries,
l’impost sobre vehicles i l’impost sobre obres-
altres propostes per reduir dos impostos –IAE
i plusvàlua- i unes altres per incrementar les
ordenances i preus públics d’acord amb l’IPC
últim conegut a Catalunya o i que és el 3,3% -
ordenança de la grua per retirada de vehicles,
ordenança d’aparcament en zona blava i la
ordenança de les guarderies infantils-. Cap
d’aquestes mesures van ser acceptades per
l’equip de govern.

Els increments proposats per l’equip de
govern són molt elevats: com en la taxa per
recollida d’escombraries –10%-, el preu públic
pel servei de grua –37%-, el preu públic de les
guarderies infantils –que en algun tram arri-
ba a augmentar un 27%-. CiU entén que
aquestes pujades d’impostos, taxes i preus
públics no haurien de ser així.

CiU creu que és bo que des de l’Ajuntament
es facin accions que ajudin, en la mesura de
les seves possibilitats encara que siguin
modestes, a aquest contrapès. És per això que
CiU considera que són bones les mesures que
va proposar  de congelar certs impostos i
taxes, reduir-ne alguns i només augmentar els
altres en un màxim del 3,3% tal i com s’ha
proposat. A títol d’exemple a Barcelona aquest
2002 els impostos han pujat un 1,79% i les
taxes un 2,1%, Girona ha pujat un 3% les
taxes, Tarragona un 0% i Lleida està pendent
d’aprovació. Per tant, es pot dir que unes tres
quartes parts de Catalunya –les capitals-
pugen els impostos i les taxes molt per sota
del que es pugen a l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès.

CiU creu que l’Ajuntament de Vilafranca
hauria d’estar en aquesta línia i no en la
contrària d’apujar els impostos i taxes cada
any una mica més fins arribar en algunes
ocasions als topalls legalment previstos –
plusvàlua, IAE- o gairebé al límit -com l’impost
de circulació o el d’obres-, o fins arribar en
altres ocasions a cobrar més taxa del que costa
el servei.

Quant a l’IBI, aquest any es congela el tipus,
però no ens enganyem, el rebut que pagarà
el ciutadà serà més elevat que l’any passat
degut a la revisió del cadastre que hi va haver
l’any 1999. L’increment mitjà serà d’un 6,14
per 100.

Si volem realment ajudar al creixement
econòmic cal que des de l’Ajuntament es
prenguin mesures, i aquestes han d’anar
encaminades a establir una fiscalitat
adequada, sostenible i no incrementar cada
any les taxes i impostos tal i com ha aprovat
l’Ajuntament amb el vot en contra de CiU.

No pot ser que obri un establiment a
Vilafranca, es tingui una taxa d’obertura ele-
vada per tramitar l’expedient, es pagui
l’impost per les obres de quasi al límit
legalment permès, un IAE quasi al sostre del
que la llei permet, pagarà quasi el límit per
l’impost sobre els seus vehicles i a aquell que
a més hagi comprat l’immoble es girarà una
liquidació al límit legalment permès per
l’impost sobre la plusvàlua, i si l’aventurat in-
versor, està casat, té dos fills i els pares
ingressen 150.000 pessetes i porten els seus
fills a la guarderia infantil aquest any veurà
com s’incrementa el costen un 27%.

GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Estem en un moment delicat, en un
moment que l’Ajuntament té una sèrie
de normes, deures, ordenances, etc. per
fer complir, i això pel que es pot veure,
com a mínim als ulls dels vilafranquins,
no passa.

És un moment que, amb l’entrada de
gent vinguda de fora amb el qual s’ha de
fer un esforç si cal més gra, per tal que ,
com tota la gent que resideix en un poble,
les normes siguin respectades per
tothom, per tal que la convivència no si-
gui alterada i això no suposi un greuge
comparatiu.

Creiem que és el moment d’agafar el
brau per les banyes i de passar tothom
pel mateix sedàs. La injustícia rau en les
diferències de criteri a l’hora d’impartir
justícia o aplicar normes.

Fem una crida a l’equip de govern per
tal que afini bé i, si hi ha cotxes mal
aparcats, siguin de la raça que siguin els
conductors, imparteixin equànimement
la justícia. És a dir, un cotxe mal aparcat,
sigui de qui sigui, ha de rebre la mateixa
sanció. No es pot dir “aquests portaran
problemes” o “no pagaran”.

Al cap i a la fi els que pateixen les
conseqüències de l’incompliment de
normes en el cas d’aparcament són els
vianants, els qui els socialistes diuen que
han de tenir preferència. Ara, doncs, és
l’hora de començat amb fets el que diu
l’equip de govern. I els animem a portar
endavant aquest criteri.

També valdria la pena comprovar els
convenis que hi ha per habitatge amb
algunes ètnies, que en aquests moments
estan molt més aposentades a Vilafranca
que els nouvinguts que han arribat, tal
com han pogut i sense res.

Fem una altra crida perquè posin tots
els mitjans per ajudar als nouvinguts a
conèixer les normes més elementals, pel
que fa a la recollida de brosses, de
mobles, etc., per evitar els aparadors de
mobiliari ambulant pels carrers. I fer
campanyes de civisme per a tothom, cosa
que a molta gent que resideix aquí des
de fa anys també pot ser-li útil.

També entre tots hem de fer complir
les normes per evitar agressions a les
escoles, robatoris amb intimidació o
qualsevol altre despropòsit de tot tipus.

L’Ajuntament té eines, i no només han
de ser recaptadores. Té eines i personal
perquè vetllin per la seguretat i el
benestar dels vilafranquins i, això, només
això, és el que vol Esquerra Republicana
de Catalunya. Que s’apliquin les normes
per garantir la convivència i el benestar.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN
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PP

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN

Plaça del Penedès, 4, 4t.
 Tel. 93 817 10 46 • Fax. 93 817 27 51

e-mail: rtv.vilafranca@diba.es

Sobre la Policia
Local
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Plaça del Penedès, 4, 4t.
Tel. 93 817 26 26 • Fax. 93 817 27 51

e-mail: rtv.vilafranca@diba.es

PROGRAMACIÓ
De dilluns a divendres:

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

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

participació)
Diàlegs amb l’alcalde (els dijous
quinzenalment )

13,00 Penedès migdia (informatiu local i
comarcal)

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

comarcal)
Dilluns 20,30 Esports 21

23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dimarts 20,30 Nit de somnis
21,00 Alt voltatge
22,00 3 de copes
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dimecres 20,30 Música
21,00 La Taverna
22,00 Nit deTertúlia
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

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

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

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

(informatiu local i comarcal)
13,30 Ràdio Estalella
14,00 Informatiu de COM Ràdio
15,00 ViaMix
17,00 L’Experiment
18,00 El Rebedor
19,00 Corazón de Rock’n Roll
20,00 Fun House
21,00 Connexió amb COM Ràdio
Diumenge
De 21,00 a 10,00    COM Ràdio
10,00 Música
11,45 Diumenge Esportiu
15,00 Còctel musical dedicat
17,00 Tarda de Gols
19,00 Connexió amb COM Ràdio

Aviat s’acabaran les obres de
remodelació integral de les dependències
policials situades al carrer Pati del Gall. A la
planta baixa s’han situat la recepció, un
vestíbul, una sala d’administració i
d’inspecció de guàrdia, un despatx
d’atestats, una sala de comandaments, el
dipòsit de detinguts, cinc despatxos diver-
sos, el magatzem i els serveis sanitaris.
Aquestes obres eren necessàries, ja que les
instal·lacions existents abans de la
remodelació eren deficients.

El grup municipal del Partit Popular ja
va fer constar que les dependències de la
Policia Local eren inadequades en una
moció debatuda al ple municipal celebrat
el 13 de febrer de 1997. En la mateixa moció
es demanava la realització d’un estudi on
es determinés el nombre de policies locals,
vehicles i instal·lacions necessaris per tal
que la Policia Local pogués desenvolupar
les seves funcions de forma adequada.
Sosteníem que tenia uns mitjans limitats,
tant en l’aspecte d’instal·lacions (espe-
cialment en comparació amb la resta de
serveis i dependències municipals) com en
el d’equips, vehicles i personal que
afectaven negativament la qualitat del
servei prestat per la Policia Local.

Malgrat que aquesta moció va ser
rebutjada pels vots dels grups municipals
del PSC i d’ERC argumentant que la Policia
Local disposava dels mitjans necessaris i
“que la descripció dels mateixos efectuada
pel PP no responia a la realitat”, les
decisions adoptades posteriorment per
l’equip de govern  de l’Ajuntament ens han
acabat donant la raó. En aquest sentit, en
els anys posteriors  s’ha adquirit diversos,
vehicles, cotxes i motocicletes, substituint-
ne d’altres que no reunien els requisits
necessaris per prestar servei. També,
després de comprovar que, mitjançant una
reorganització dels mitjans personals
existents tampoc es podien complir en la
forma desitjada les tasques encomanades,
s’han intentat en diverses ocasions
augmentar la plantilla de la Policia Local, si
bé hi ha hagut problemes de tipus divers
que han impedit que s’arribessin a concre-
tar en bastants casos ( sembla que per falta
d’estímuls econòmics suficients i de
coneixement del català). Finalment, s’ha
portat a terme la remodelació integral de
l’edifici on estan situades les dependències
policials.

Sembla que l’equip de govern ha fet seu
el que des del PP sempre s’ha dit, o almenys
així es desprèn de les declaracions
efectuades pel Sr. Alcalde en la inauguració
de les dependències d’atenció al públic de
la Policia Local, que un augment dels
mitjans de la Policia Local en la seva tasca
primordial de fer complir les ordenances
municipals, repercuteix en un augment de
la qualitat de vida i benestar de tots els
ciutadans.

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA

Vilafranca TV amplia i
diversifica la seva

programació

Aquesta temporada 2001-2002
Vilafranca TV ha posat en marxa una
nova ampliació dels horaris d’emissió
i ha potenciat la diversitat en els seus
continguts.

Per que fa a l’ampliació de
l’emissió, cal dir que, als matins de
dilluns a divendres, a les 8 i a les 9 h.
es repeteix la programació del dia an-
terior. Els caps de setmana, a banda de
la programació habitual, es repeteix el
resum de notícies de la setmana també
a les 9, a les 10 i a les 11 h. Aquest
resum també es pot veure a les 8 i a
les 9 h. del matí del dilluns.

La TV local de Vilafranca també ha
potenciat els darrers mesos la
diversificació en l’oferta de programes,
tant de producció pròpia com
procedents del Circuit de Televisions
Locals de Catalunya. Així, a banda dels
informatius de producció pròpia, el
videotext i el magazine “De tot arreu”,
VTV compta amb espais dedicats a la
solidaritat i la cooperació, entrevistes,
esports, la vinya, la gastronomia, les
noves tecnologies, el cinema, els
curtmetratges, la salut, la jardineria, els
esports d’hivern, les arts escèniques i
reportatges diversos.
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URBANISME

L’Ajuntament de Vilafranca ha aprovat l’expedient
de contractació dels projectes per urbanitzar les
avingudes de Barcelona i de Tarragona. Aquest tràmit
arriba després de la incorporació de la major part
d’al·legacions del veïnat afectat formulades en el
període d’informació pública i de l’aprovació definiti-
va. Un cop desviat per la Variant de la N-340 el trànsit
de pas, l’Ajuntament de Vilafranca es va plantejar
remodelar l’antiga travessia per l’interior de la Vila
donant prioritat als trams corresponents a les avingudes
de Barcelona i de Tarragona. Els projectes aprovats
pretenen recuperar bona part de l’espai per a l’ús dels
vianants promovent l’activitat ciutadana i comercial per
damunt de l’actual primacia que exerceix el trànsit rodat
i l’ocupació de les voreres per part dels vehicles. Així
mateix, ambdós projectes persegueixen dignificar
l’espai de les avingudes, excessivament marcat per l’ús
per part dels automòbils, de manera que sigui,
fonamentalment, confortable per als vianants, i que
qualsevol persona, ja sigui vianant o conductor,
interpreti sense conflictes quines zones són pròpies per
a cadascun dels usos que hi conviuen.

La solució adoptada per a les dues avingudes
defineix un total de cinc franges en què es divideix
l’amplada del carrer. Així hi haurà una franja central
per al trànsit rodat de 6,80 metres i dues voreres, una a
cada banda de 4,6 metres. Hi haurà una zona intermitja

Surten a licitació els projectes de nova urbanització
de les avingudes de Barcelona i Tarragona

de 2 metres entre les voreres i la calçada, on se situen
les línies d’arbrat i que tindrà usos diversos:
estacionament de vehicles, zones de càrrega i
descàrrega, ampliació de voreres admetent-hi elements
com bancs, quioscos, etc., zones enjardinades o guals
d’accés als aparcaments particulars. Els elements que
configuraran cadascun dels espais faran que no hi hagi
dubtes de quin espai pertany a cada usuari. Cal desta-
car dels projectes que també preveuen diversos passos
de vianants per poder creuar les avingudes configurant
les cruïlles de manera que el conductor percebi que la
prioritat és per als vianants. Pel que fa a l’avinguda de
Barcelona, el projecte preveu una nova configuració de
la cruïlla amb el carrer de Santa Clara, suprimint l’actual
sistema d’illetes per a la distribució del trànsit i ampliant
les voreres, de manera que es podrà creuar directament
de la rambla de Nostra Senyora cap a l’avinguda de
Barcelona.

 El pressupost de sortida és d’uns 190 milions de
pessetes. Cal destacar que, per tirar endavant aquests
importants projectes de remodelació urbana,
l’Ajuntament de Vilafranca ha comptat amb el suport
de la Diputació de Barcelona, d’una banda, per a
l’elaboració dels projectes, a través de la seva Oficina
Tècnica de Cooperació, i, d’altra banda, també ajudarà
al finançament de les obres en un percentatge
important.
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INFRASTRUCTURES

Una representació de l’Ajuntament de Vilafranca,
encapçalada per l’alcalde Joan Aguado i el regidor
d’Urbanisme Josep Soler, es va entrevistar a principis
d’octubre amb el Director General d’Infraestructures
Ferroviàries del Ministeri de Foment Manuel Niño, així
com alts dirigents del mateix Ministeri i del GIF. La
delegació vilafranquina anava acompanyada per la
vicepresidenta del Parlament de Catalunya Dolors
Montserrat, el sotsdirector general d’Actuacions
Concertades de la Conselleria d’Obres Públiques de la
Generalitat, Jordi Casso i pel gerent del consorci Xarxa
Viària Jordi Carrillo.

En el curs de la reunió es va exposar per part del
Ministeri l’estudi sobre el que havien estat treballant al
voltant del pas del TGV per Vilafranca, a partir de la
proposta que s’havia presentat el passat mes de juny.
En aquest sentit, el nou estudi aprofundeix la manera
de fer compatible els objectius d’ensorrament i de
cobriment de la nova via i de l’actual de rodalies amb
una rebaixa de l’extraordinari cost econòmic que
l’estudi anterior plantejava.

En el nou estudi es mantenen els objectius de la
permeabilitat entre les zones del Poble Nou i La Gira-
da, fent factible el pas viari pels carrers Tossa de Mar i
General Cortijo com a mínim, i possibilitant la connexió
per als vianants en molts altres indrets de la zona. Així
mateix permet el cobriment de la zona de l’estació i fer-

Es confirma que el pas de l’AVE farà possible el
soterrament i cobriment  de totes les vies a Vilafranca

ho també al llarg del tram Poble Nou/La Girada.
En canvi, segons la nova proposta, no és necessari

ensorrar el nivell actual de la platja de vies de l’estació
ni tampoc caldrà eliminar i reconstruir tots els ponts
existents. Amb això, s’elimina l’inconvenient de
problemes de connexió entre les dues parts urbanes
durant les obres, així com també la paralització del
servei ferroviari durant un període no inferior a un any.

Cal dir també que l’estudi preveu deixar l’obra de
manera que, en un futur, es puguin realitzar els treballs
necessaris perquè Vilafranca disposi d’una estació de
trens regionals, tal com havia demanat l’Ajuntament.

Els responsables del Ministeri van lliurar l’estudi a
la representació municipal per tal que en els propers
dies l’examini amb més detall, i van acceptar la proposta
que, una vegada aclarits els temes del traçat, es pugui
coordinar la confecció del projecte de la intervenció en
matèria ferroviària amb el de les obres que pertocarà
fer a l’Ajuntament per al cobriment, la urbanització i
els usos de l’espai resultant.

A l’espera d’analitzar amb més profunditat l’estudi
rebut, la delegació municipal vilafranquina i la
Generalitat van coincidir a valorar que els objectius que
s’havien fixat es compleixen i, per tant, es confirma que
l’ensorrament de les dues vies i la possibilitat de
cobriment quedaran contemplats en les obres que farà
el Ministeri.

La darrera proposta del Ministeri de Foment fa factible el pas viari entre el Poble Nou i la Girada pels carrers Tossa de Mar i General Cortijo com a mínim i possibilita la connexió per als vianants  en
molts altres indrets de la zona.
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NOVES TECNOLOGIES

El dia 2 de novembre es va inaugurar el Centre de Tecnologies
de la Informació i la Comunicació Vilafranca Virtual, de
l’Ajuntament de Vilafranca, creat en cooperació amb la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). L’acte d’inauguració va
comptar amb l’assistència d’Andreu Mas-Colell, Conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, Joan Aguado, alcalde de Vilafranca
del Penedès, i Gabriel Ferraté, rector de la Universitat Oberta
de Catalunya, entre d’altres autoritats.

El Centre Vilafranca Virtual és un espai per a la formació, la
recerca i la promoció de les noves tecnologies de la informació,
gestionat des del Servei de Foment de les Noves Tecnologies
de l’Ajuntament de Vilafranca. Aquest centre és el resultat de la
cooperació amb institucions, entitats i empreses del nostre
entorn, a partir d’una iniciativa que va començar amb la signa-
tura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Vilafranca i la Universitat Oberta de Catalunya, el 22 de març
d’aquest any, en el marc de la Segona Jornada La Societat del
Coneixement, organitzada amb el suport de la Diputació de
Barcelona.

D’aquesta manera, el Centre de Tecnologies Vilafranca Vir-
tual acull el Punt de Suport de la UOC que fins al moment estava
situat a la plaça de Sant Joan, Punt que està previst que es
converteixi en un futur en Centre de Suport de la Universitat
Oberta. A la vegada, el Centre de Tecnologies ja acull les activitats
formatives del Servei de Foment de les Noves Tecnologies, com
les que es porten a terme des de l’Institut d’Aprenentatge
Productiu Rodolf Llorens i Jordana, amb la col·laboració del
Fons Social Europeu, la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona. També hi té la seva seu la Xarxa d’Escoles
Productives (XEPS), l’enllaç català amb la Xarxa Internacional
d’Escoles Productives (INEPS).

Entre els serveis que ofereix el Centre de Tecnologies

Inaugurat el Centre de Tecnologies
Vilafranca Virtual

Vilafranca Virtual hi ha un Punt d’Accés Públic a Internet, un
aula d’autoformació, un Punt de la Xarxa Òmnia de la Generalitat
de Catalunya, una sala de reunions i una sala de vídeo i
multimèdia. Es tracta d’un centre obert a tothom, on cadascú
aprèn lliurement, al seu ritme, amb un mètode individual i
pràctic, adaptat a les necessitats de cada persona. S’ofereix
formació per a tots els nivells, des d’informàtica bàsica i accés
a Internet, fins al disseny de pàgines web i materials interactius
multimèdia, o edició de vídeo digital. També s’ofereix formació
per a la recerca de feina, a través dels programes IDAP TV i
Multimèdia i Vilafranca Ciutat Com a Escola. Totes aquestes
activitats es porten a terme en marc del Programa Vilafranca
Virtual per al foment de les noves tecnologies, que proposa un
conjunt de mesures per avançar cap a la societat del
coneixement.

Des del Punt de Suport de la Universitat Oberta els ciutadans
es poden informar de les titulacions que ofereix la Universitat i
del seu model pedagògic, també es poden fer gestions
relacionades amb l’accés a la UOC i demanar informació sobre
els cursos de formació continuada. El Punt compta amb l’equip
informàtic que permet la connexió al Campus Virtual i està dotat
amb una col·lecció dels mòduls didàctics de les titulacions
universitàries que ofereix. L’Ajuntament s’encarrega del
manteniment i funcionament del Punt, mentre que la Universitat
Oberta proporciona la formació del personal i el programari
necessari per a la instal•lació del Campus Virtual. Aquest curs
acadèmic, la UOC té 14.000 estudiants que cursen alguna de
les catorze titulacions homologades que imparteix la Universitat.

El Centre de Tecnologies Vilafranca Virtual es troba a la plaça
de la Verema, número 1. Es pot trobar més informació, a l’espai
web del Servei de Foment de les Noves Tecnologies de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès: http://
vilafrancavirtual.org.

El Centre Vilafranca Virtual està obert a tothom. Cadascú hi pot aprendre lliurement, al seu ritme, amb un mètode individual i pràctic, adaptat a les
necessitats de cada persona.
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URBANISME - MERCATS

L’Ajuntament
de Vilafranca ha
a p r o v a t
definitivament el
p r o j e c t e
d’urbanització
del sector Molí
d’en Rovira Sud.
Es tracta d’un
sector de sòl re-
sidencial i terciari important per a Vilafranca. Està
delimitat per l’actual barri del Molí d’en Rovira, la ca-
rretera C-15 de Vilafranca a Vilanova, la Variant de la
carretera N-340 i la prolongació del carrer de la Mare
Ràfols. El desenvolupament d’aquest pla parcial, que
promou una empresa privada, ha de permetre disposar
d’uns 640 habitatges, edificacions destinades al sector
terciari, sòl per a equipaments i zones verdes i espai
públics. Concretament el pla parcial Molí d’en Rovira
Sud abasta una superfície de 107.216 m2, dels quals
un 62% es destinen a sistemes generals i un 38% a sòl
residencial i terciari. Dintre del sòl destinat a sistemes
generals, s’inclouen 17.169 m2 destinats a parcs i

Vilafranca disposarà de sòl per a 640
habitatges en el sector Molí d’en Rovira Sud
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Des de finals de setembre el mercat municipal de
Sant Salvador compta amb una renovada imatge
després de les obres de remodelació que s’hi ha
executat en els darrers mesos. El mercat comptava
abans de la remodelació amb 50 parades, 20 de les quals
estaven tancades, 18 funcionaven a mig gas esperant
els seus adjudicataris una solució per marxar i 12
apostaven per una continuïtat amb una nova proposta
d’usos.

Després de les anàlisis realitzades en el estudi
desenvolupat a l’any 2000, la solució que es va adoptar
va ser la combinació d’usos, mantenint la presencia de
dotze parades i incorporant-hi un promotor (un
supermercat) que incrementés la capacitat d’atracció i
que generés visitants i usuaris.

La remodelació del Mercat no sols ha implicat la re-
forma de l’edifici si no també la modernització de les
parades i l’adaptació als hàbits de compra i consum
prorrogant l’horari d’obertura de 9 del matí a 9 del
vespre.

Després de la remodelació del seu interior, el Mercat
Sant Salvador compta amb una planta baixa i una planta

Vilafranca compta amb un renovat
Mercat de Sant Salvador

soterrani. La planta baixa té una superfície comercial
de 2.127 m2, del quals 1.375 corresponen al
supermercat de Mercadona, 737 m2 a les dotze parades
interiors i 470 m2 a les botigues exteriors.

La planta soterrani compta amb un aparcament de
39 places, 480 m2 dedicats a cambres i magatzems dels
paradistes i 314 m2 per a cambres i dependències de
l’empresa Mercadona.

Amb aquesta remodelació del Mercat Sant Salva-
dor, Vilafranca compta amb una superfície comercial
pionera a Catalunya que conjuga la pluralitat d’un
supermercat amb un mercat tradicional modernitzat.

jardins, 7.284 a equipament docent, 2.537 a equipament
social, 1.930 a equipament comercial i 4.428 a parcs
esportius. 33.281 m2 aniran destinats a vialitat i
estacionament.

El pla parcial s’estructura a l’entorn d’un espai cen-
tral en forma de plaça de grans dimensions, al voltant
de la qual se situen quatre illes d’edificis plurifamiliars.
També disposa d’una illa de cases per a habitatge
unifamiliar en filera i sòl per a edificació comercial i
terciària. Tocant a la carretera de Vilanova també se
situarà un edifici plurifamiliar de més alçada que la res-
ta. A banda de la plaça central i d’un gran parc de més
de 10.700 m2 tocant a la carretera de Vilanova, el
projecte preveu la continuació dels carrers de la Mare
Ràfols i del General Vallès i la urbanització de cinc vials
de nova creació i de quatre passatges veïnals d’accés a
la plaça central.

El pressupost total de l’execució material de les obres
d’urbanització del sector Molí d’en Rovira Sud és d’uns
392 milions de pessetes, que aniran a càrrec de
l’empresa promotora. Després del vist-i-plau munici-
pal definitiu l’empresa podrà començar les obres en
qualsevol moment.
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Campanya cívica per a l’ús racional
del cotxe

L’Ajuntament de Vilafranca va dur a terme
durant els mesos de setembre i octubre una
campanya cívica per sensibilitzar la població
perquè faci un ús racional del cotxe. La
campanya va incidir sobre conductes incíviques
protagonitzades pels conductors que afecten la
majoria de la població. Els aparcaments sobre
les voreres és una de les actituds més esteses i
que posen en perill els vianants a banda de difi-
cultar la mobilitat de les persones grans, les que
porten carretons, cotxets o amb mobilitat
reduïda. Pel que fa a la seguretat dels vianants
també s’incidia en el respecte pels passos ze-
bra, tant pel que fa a cedir el pas com perquè no
s’hi aparqui al damunt. Finalment, s’incidia en
l’aparcament en doble fila, que dificulta la
circulació dels mateixos vehicles, i en l’excés de
velocitat.

La campanya per a l’ús racional del cotxe va
constar d’una part de comunicació amb la qual
s’inseriren anuncis a la premsa escrita, falques
a les emissores locals i un spot publicitari a
Vilafranca TV. I d’altra banda, per finalitzar la
campanya, del 22 al 27 d’octubre es van dur a
terme activitats d’un caire més participatiu. Una
de les activitats destacades va ser la imposició
de multes simbòliques a tots aquells vehicles que
estaven mal estacionats en els carrers de la Vila.

Aquesta acció, que es va portar a terme de dilluns
a divendres a la tardes i fora de l’horari escolar,
va ser protagonitzada per vuit nois i noies que
formen part del Consell d’Infància. En la multa
simbòlica s’indicava al propietari del vehicle els
problemes que comporta per als vianants el fet
que el cotxe estigui mal estacionat i es demanava
respecte pels drets dels vianants. Durant les cinc
tardes en les quals es va dur a terme aquesta
activitat, els set nois i noies del Consell d’Infància
van imposar 250 multes simbòliques a vehicles
mal estacionats a les vies públiques. Les
infraccions més comunes que van ser
“multades“ van ser l’estacionament sobre les
voreres, davant dels guals de vianants o en
passos-zebra.

En concret, amb aquesta multa es volia fer
un toc d’atenció sobre tot als conductors que
cometen aquestes infraccions. Cal dir que, en la
gran majoria dels casos, en el moment de ser
advertits pels infants, els conductors reconeixien
la seva errada i que en moltes ocasions els
vianants van felicitar els nois i noies del Consell
d’Infància per la seva tasca educativa i
sensibilitzadora.

La campanya per a l’ús racional del cotxe va
acabar el dia 27 d’octubre amb una festa infantil
de cloenda.


