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Un dels espais centrals i emblemàtics de la Vila, la rambla de Nostra Senyora, començarà a remodelar-se a
principis de 2006, amb un any de durada aproximadament.

Des que va entrar en servei la variant de la carretera N-340, l’Ajuntament de Vilafranca va iniciar el procés per
remodelar i recuperar l’antiga carretera que transcorria pel nucli urbà de la Vila. Així, després de remodelar les
avingudes de Barcelona i Tarragona i diferents cruïlles amb la instal·lació de rotondes, quedava l’espai central: la
rambla de Nostra Senyora. La configuració d’aquest espai no estava adequat als nous temps i necessitava una
remodelació. Aquest fet junt amb la voluntat municipal de fer participar la ciutadania en el disseny dels nous espais
urbans perquè se’l senti seu, va portar l’Ajuntament a endegar un projecte per repensar aquest espai. Així es va
elaborar un avantprojecte que es va sotmetre a un procés de participació ciutadana. Arran d’aquest procés van ser
diverses les propostes que es van recollir i que finalment s’han incorporat al projecte definitiu com la introducció
d’un carril-bici, la unificació de les pèrgoles dels bars i restaurants o la introducció de carrils centrals d’espera
per girar cap a l’esquerra en direcció al carrer de Santa Clara o a l’aparcament de la plaça del Penedès.

La rambla de Nostra Senyora es
començarà a remodelar a principis
del 2006
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L’aparcament, a la rambla de Sant Francesc
Una altra de les propostes en el procés de participació
ciutadana va ser aprofitar la remodelació de la rambla de
Nostra Senyora per fer-hi un aparcament soterrat. Després
de rebre l’estudi de viabilitat encarregat, aquesta opció es
va descartar bàsicament pel fet que la rambla té una amplada
reduïda que oscil·la entre els 34 i els 37 metres i l’aparcament
necessitaria una amplada d’uns 30 metres. Aquestes reduïdes
dimensions podrien comportar perill per als fonaments dels
edificis de la rambla.
No obstant això i atenent els resultats d’un estudi que constata
el dèficit d’aparcament que registra el nucli urbà de Vilafranca
comparat amb ciutats com Granollers o Vilanova i la Geltrú,
l’Ajuntament s’ha decantat per fer un aparcament soterrat
a la rambla de Sant Francesc. Les seves dimensions ho
permetrien i l’ajuntament ja ha encarregat un estudi de
viabilitat amb tres premisses: que sigui de grans dimensions,
que tingui arbrat al damunt i que prèviament a la construcció
s’hi pugui fer una important excavació arqueològica.

Continuïtat de les rambles i la plaça del
Penedès
Les obres de remodelació canviaran totalment la fesomia de
la rambla de Nostra Senyora i prioritzaran els vianants. El
accessos en vehicle a tot aquest sector, tant per la banda de
la Font de Sant Magí com per l’avinguda de Tarragona, seran
amb remuntables que convertiran tot l’espai en una única
plataforma on els vianants gaudiran de més espai que en
l’actualitat i cada espai tindrà un tractament diferenciat en
el paviment.
La reforma canviarà també alguns dels espais colindants.
Entre aquests hi ha la vorera de la rambla Sant Francesc
(des de l’avinguda de Tarragona fins a l’escola Sant Josep)
que s’ampliarà notablement. La reordenació també afectarà
l’enllaç de la rambla de Nostra Senyora amb les avingudes
de Barcelona i de Tarragona. També s’estableix una continuïtat
entre la rambla de Nostra Senyora, la rambla de Sant Francesc
i la plaça del Penedès, de forma que s’integrin en un únic
espai ciutadà. Així, dos nous passos de vianants permetran
creuar directament de la rambla de Sant Francesc a la plaça
del Penedès. El projecte també inclou la remodelació de la
plaça de Llorens i Barba, que s’integrarà a la zona.

SOCIALISTA (PSC-ICV): El projecte per
remodelar la rambla de Nostra Senyora ha
seguit un procés participatiu previ on la
ciutadania ha pogut dir-hi la seva. El projecte
que ha sortit d’aquest procés permetrà millorar
la qualitat urbana del centre de la Vila i guanyar
espai per als vianants. Una de les aportacions
ciutadanes al projecte va ser la necessitat de
fer un aparcament soterrat al centre. Els estudis
tècnics desaconsellaven fer-lo a la rambla de
Nostra Senyora i des de l’Equip de Govern
proposem que fer-lo a la rambla de Sant
Francesc. Amb aquest aparcament potenciarem
encara més Vilafranca com a centre comercial
i de serveis.

CIU: El projecte de remodelació de la rambla
ha estat participatiu, però segurament no tant
com voldríem. La principal demanda dels
vilatans ha estat un aparcament. El nostre grup
pensa que seria necessari aquest aparcament,
i a més que sigui prou gran com per cobrir les
necessitats del futur de la vila. És necessari
tant per al comerç, com per a la comarca, com
per cobrir les necessitats de qui ve per qüestions
de feina. Per tant, d’una manera o altra s’ha
de fer, i amb previsió de futur.

ERC: Des d’ERC estem convençuts que aquest
projecte és sens dubte un pas important per a
la renovació del centre de la Vila. Mitjançant
el procés de participació ciutadana en el qual
les ciutadanes i ciutadans han pogut definir
els diversos dissenys i usos d’aquest espai,
Vilafranca guanyarà en supressió de barreres
arquitectòniques, en renovació de mobiliari
urbà, i en l’ampliació d’espai d’ús per als
vianants.

PP: Creiem que no s’haurien de suprimir els
semàfors. Pot portar a situacions de perill  per
a les persones que vulguin travessar la rambla
si els conductors dels cotxes no respecten la
prioritat que es vol donar als vianants. També
pot provocar un embotellament en el trànsit i
la possible alternativa, el carrer Amàlia Soler,
ja està saturada. Finalment pensem que s’ha
descartat de forma prematura la construcció
d’un pàrquing soterrat.

CUP: El concepte de participació ciutadana ha
de deixar de ser un tràmit o artilugi per donar
aparença de bondat i legitimitat a les propostes
i interessos de l’equip de govern. Una cosa és
un procés de participació ciutadana i, una altra
de ben diferent realitzar una consulta, com va
ser el cas del procés d’aprovació del disseny
de la Rambla. Si realment fos un procés de
participació real, els ciutadans haguessin estat
els autèntics arquitectes de la Rambla i no uns
simples subjectes passius d’aprovació d’un
projecte predefinit per l’Ajuntament.

L’opinió dels grups municipals
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Malgrat que la pluja va ser present durant tots els
dies, la tercera edició del Vilaentitats es va poder celebrar
els dies 11, 12 i 13 de novembre amb una bona valoració
de les parts implicades. La comissió organitzadora va
considerar molt positiu el fet d’haver pogut mostrar en
un espai tan emblemàtic com és el Casal la força i
diversitat del teixit associatiu vilafranquí. Un centenar
d’entitats es van donar a conèixer tant al vestíbul del
Casal, habilitat com a espai d’exposició, com a la platea
del saló, on les entitats podien informar als visitants de
la Fira de les seves activitats. També nombrosa va ser
l’assistència registrada en les diferents actuacions que
van tenir lloc durant tot el cap de setmana tant al teatre
municipal Cal Bolet com a la Pista Esportiva del Casal.
Enguany els àmbits de les entitats participants al
Vilaentitats han estat diversos i molt representatius del
teixit associatiu de la vila. Des d’associacions de veïns,
juvenils, d’educació, culturals, esportives, mediam-
bientals, de salut, de solidaritat, de suport social i de
voluntariat, fundacions, de gent gran, econòmiques i
professionals i polítiques. Les entitats participants van
valorar de manera positiva la ubicació de la mostra a
la Societat La Principal ja que aquest espai permetia
atendre els visitants amb una millor i més adequada
comoditat respecte a la mostra de l’any 2003. En
aquella ocasió Vilaentitats es va celebrar en una carpa
a la rambla de Sant Francesc i també en aquella ocasió,
la pluja va acompanyar els actes durant tot el cap de
setmana.

Un centenar d’entitats
mostren la riquesa del
teixit associatiu al
3r Vilaentitats de
Vilafranca
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Maria Antonia Trujillo, ministra d’Habitatge,
va ser a Vilafranca el 25 de novembre passat
per tal d’inaugurar la nova seu de la Societat
Municipal d’Habitatge i de l’Oficina
Municipal d’Habitatge i mantenir una
trobada amb una representació del teixit
econòmic, empresarial, social i polític de
Vilafranca i comarca.

La visita s’iniciava amb la recepció oferta a la Casa de
la Vila per l’alcalde Marcel Esteve i el consistori, on la
ministra Trujillo va signar al Llibre d’Honor de
l’Ajuntament i va ser obsequiada amb una reproducció
de l’emblemàtic Drac de Vilafranca.
A continuació la comitiva es va desplaçar al carrer dels
Banys, núm. 11, per tal d’inaugurar la nova seu de la
Societat Municipal d’Habitatge i de l’Oficina Municipal

d’Habitatge, en els baixos d’un edifici d’habitatges
socials de nova construcció impulsat justament per la
Societat Municipal d’Habitatge. L’edifici, que s’ha
construït amb criteris de sostenibilitat, acull 9 habitatges
de protecció oficial i el local en planta baixa té la
particularitat que s’hi ha conservat i és ben visible i
visitable un tram important de l’antiga muralla medieval
de Vilafranca.
En els parlaments d’inauguració, l’alcalde Marcel Esteve
agraïa la presència de la ministra i reiterava el compromís
de l’Ajuntament de treballar en un àmbit bàsic per al
benestar de la societat com és l’accés a un habitatge
digne per a tothom.
Per la seva banda, María Antonia Trujillo va felicitar
l’Ajuntament de Vilafranca per la política d’habitatge
que està impulsant i que combina la construcció
d’habitatge protegit tant en regim de compra com de
lloguer i la rehabilitació d’habitatges principalment al
nucli antic per posar-los a l’abast dels segments de la
població amb més dificultats.
Trujillo va aprofitar per anunciar la signatura d’un conveni
amb la Generalitat per col·laborar en la promoció del
lloguer a través de la Societat Pública de Lloguer. La
ministra també va afirmar que el Pla Estatal d’Habitatge
2005-2008 que impulsa el Ministeri d’Habitatge havia
incrementat en un 118% els recursos destinats a
Catalunya amb una inversió de 852 milions d’euros. A
més, en diferents exercicis, s’ha compromès un total
de 31 milions d’euros per a la rehabilitació de 17.239
habitatges a Catalunya. La ministra va aprofitar per
instar l’Ajuntament de Vilafranca a signar acords amb
la Generalitat perquè part d’aquesta inversió pugui
arribar també a la Vila.
Després de la inauguració, la Ministra d’Habitatge i
l’alcalde Marcel Esteve van mantenir una trobada amb
una cinquantena de representants del món econòmic,
empresarial, social i polític de Vilafranca i comarca, on
la ministra va explicar les línies generals del Pla Estatal
d’Habitatge 2005-2008.

La ministra d’Habitatge visita Vilafranca



BUTLLETA DE RECOLLIDA DEL CD-ROM

“VILAFRANCA A VOL D’OCELL”
Empleneu les dades, retalleu la butlleta i porteu-la a l’Oficina de Turisme de
l’Ajuntament de Vilafranca, planta baixa de la Casa de la Vila. Només es lliurarà
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L’Ajuntament ha aprovat un nou plec de condicions
per contractar el servei de neteja viària que amplia
notablement el servei. A finals de desembre finalitza el
contracte actualment vigent amb l’empresa URBASER,
i a partir del mes de gener s’inicia el nou contracte amb
una vigència de 4 anys.

El nou plec de condicions de la concessió preveu novetats
que han de millorar la neteja als carrers de la vila. La
dotació econòmica també augmentarà notablement, fins
a un 41%, arribant als 878.000 euros anuals.
El plec de condicions inclou la neteja dels carrers del
centre de la vila dos cop al dia. Fins ara es feia un cop
al dia. També inclou més freqüència de neteja als
diferents barris, ampliant el nombre de dies respecte
als que tenen actualment assignats.
Així mateix també hi ha la previsió de la neteja amb
aigua un cop a la setmana, durant els mesos d’estiu,
dels carrers més importants de la Vila.
També s’incrementa la neteja, amb aigua a pressió i
producte desinfectant, en els carrerons del nucli antic
i en aquelles zones que pateixen les conseqüències de
l’oci dels caps de setmana.
Una altra de les novetats que es portaran a terme a
partir de l’any vinent serà el rentat tres cops l’any dels
carrers del centre amb aigua calenta a pressió, una
mesura que persegueix eliminar les substàncies i elements
adherits a paviment.
La nova empresa que obtingui la concessió es farà càrrec
del servei de neteja per un mínim de quatre anys, podent-
se renovar el contracte, d’any en any, un cop transcorregut
el primer contracte de quatre anys.

S’incrementarà la freqüència de la neteja a la
via pública a partir del gener
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L’Ajuntament de Vilafranca ha presentat tres nous
cotxes-patrulla que serviran per anar modernitzant el
parc mòbil de la policia local i incrementar els recursos
i mitjans materials a disposició d’aquest cos policial.
Els nous vehicles són tres Renault Laguna i estan
totalment equipats per respondre de forma immediata
a les contingències amb què es troben els agents més
habitualment patrullant per la via pública. L’objectiu és
adequar els recursos materials de la Policia Local a les
necessitats dels agents i per tal de donar un millor servei
a la ciutadania. Els nous vehicles són compactes, amb
molta capacitat interior i amb un portamaletes prou
ampli com per encabir tot el material policial. Els
vehicles estan equipats amb motors de baix consum i
funcionen amb “biodièsel”, el combustible més ecològic
del mercat. La imatge exterior dels vehicles s’adapta a
la nova normativa que s’aprovarà properament i que
unificarà la imatge dels vehicles de les policies locals
de Catalunya. L’equipament  ha fet augmentar el cost
de cada vehicle aproximadament un 35% fins a un valor
d’uns 23.000 euros per unitat.
Actualment la Policia Local de Vilafranca disposa
d’aquests tres vehicles nous, tres cotxes-patrulla més,
una furgoneta de Protecció Civil, una grua, un land rover
de Protecció Civil, un altre d’auxiliar de senyalització,
dues motocicletes de gran cilindrada, tres motocicletes
de mitjana cilindrada i tres més de petita cilindrada.
Aquestes darreres seran substituïdes l’any vinent per
Scooters destinades al servei de Policia Comunitària i
també es preveu l’adquisició una nova grua.

Més efectius i nova comissaria
En els darrers anys l’Ajuntament de Vilafranca ha fet
un esforç per augmentar sensiblement tant els recursos
materials a disposició de la Policia com els recursos
humans incrementant el nombre d’agents. Així,

La Policia Local incrementa els efectius i els
recursos material i preveu traslladar-se a la nova
comissaria l’any 2007

actualment la Policia Local de Vilafranca té una plantilla
de 60 efectius i en els dos darrers anys s’ha incrementat
amb un total de 9 places, 5 l’any  2004 i 4 l’any 2005.
De cara a l’any vinent es preveu també una ampliació
en aquest sentit, a més de nous mitjans informàtics.
També en els darrers anys s’han reforçat els càrrecs de
comandament i la part organitzativa del cos. La Policia
Local també compta amb 4 conductors de grua i un
vehicle-grua. L’any 2006 també es preveu la comprà
d’una altra grua.
Per a l’any 2007 també es preveu que la Policia Local
de Vilafranca pugui disposar ja d’una nova comissaria
al costat de la nova caserna dels Mossos d’Esquadra al
parc de Llevant. La policia de la Generalitat té previst
el seu desplegament a Vilafranca i comarca a finals del
2007. Les noves dependències de la Policia Local es
construirien just al costat de la caserna dels mossos,
en el mateix recinte on actualment ja funciona la
comissaria dels Mossos d’Esquadra de trànsit.

NOU
AMBULATORI

NOVA CASERNA MOSSOS
D’ESQUADRA (SEGURETAT)

CASERNA MOSSOS
D’ESQUADRA (TRÀNSIT)

POLICIA LOCAL



Des del passat mes de novembre ja torna a estar oberta
la pista d’atletisme després de la remodelació que s’hi
ha dut a terme els darrers mesos. Tot i que encara s’està
treballant en alguns detalls complementaris, la pista i
el circuit d’escalfament ja poden ser utilitzats per
entitats vilafranquines relacionades amb la pràctica de
l’atletisme. Una obra complementària que resta pendent
és la reforma de la il·luminació, que es preveu finalitzar
abans del proper més de febrer.
La remodelació de la pista d’atletisme ha suposat una
important millora dels equipaments esportius de
Vilafranca i substitueix completament l’anterior pista,
construïda l’any 1982, que amb el pas dels anys havia
perdut tota la seva utilitat. L’obra ha estat possible
gràcies a les aportacions de l’Ajuntament de Vilafranca,
de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de
Barcelona.
Les característiques més destacades de la nova
instal·lació són un carril perimetral d’escalfament de
500 metres de gespa artificial, l’interior de la pista és
de gespa natural, la pista té sis carrers i l’accés és per
la mateixa porta del camp de futbol. La recta principal
de 100 metres va a la part oposada que l’anterior, és

a dir, dóna l’esquena a la tribuna principal del camp de
futbol i d’aquesta manera està molt més a prop dels
vestidors i és més fàcil de controlar-ne l’accés. Així
mateix, la pista està alçada uns 15 cm. respecte al
nivell del sòl per evitar riscos d’inundació en cas de
pluges excessives així com evitar la contaminació de
terres o graves que hi puguin haver de l’entorn.
Tant l’obertura al públic en general com la inauguració
oficial de la instal·lació estan previstes pel mes de gener.

Obre portes la renovada
pista d’atletisme
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opinió del grup municipal

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-ICV)
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www.vilafranca.org/psc_icv

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-ICV)

En els darrers anys, l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca ha realitzat un esforç per defensar
l’equilibri del territori i al mateix temps fer de Vilafranca un punt de referència pel conjunt del país,
gràcies al seu dinamisme econòmic i social. Així s’han endegat polítiques de cohesió social, s’ha treballat
per millorar l’assistència sanitària i per incrementar les places escolars, s’ha construït una nova llar
d’infants, es farà un nou ambulatori, nous aparcaments i un auditori nou, s’ha presentat una política
d’habitatge dinàmica i s’han fet i es faran intervencions urbanístiques destinades a millorar la qualitat
de vida dels ciutadans i de les ciutadanes.

Aquesta defensa de la cohesió territorial passa també per una millora de les infrastructures existents.
En aquesta qüestió, l’Equip de Govern ha apostat des de fa anys pel transport ferroviari. Un transport
públic, menys contaminant i, per tant, més sostenible de cara al medi ambient. Per aquest motiu es va
treballar per incrementar les freqüències dels trens de rodalies, la qual cosa serà un fet una vegada
finalitzades les obres de l’AVE. També s’ha aconseguit que el Ministeri de Foment accepti modernitzar
l’Estació de Rodalies, conservant l’actual edifici però millorant l’accessibilitat i les prestacions que s’hi
poden donar. Finalment s’ha realitzat un gran esforç per aconseguir una Estació de Trens Regionals.
Aquesta ha de ser l’Estació de Regionals del Penedès, una estació que ajudarà a articular el territori i
que representa una aposta ferma pel transport públic.

Cal tenir present, però, que el procés de negociació per aconseguir una nova Estació de Rodalies al centre
i l’Estació de Regionals del Penedès no ha estat fàcil. S’ha de recordar que, quan es van plantejar per
primera vegada es va topar amb la negativa del Govern central, és a dir, del Partit Popular, i amb la
indiferència del Govern de la Generalitat, en aquells moments en mans de Convergència i Unió. Ni el
PP ni CiU van apostar per una nova Estació de Rodalies que integrés els serveis dels trens regionals.
Així, davant la negativa del PP i la indiferència de CiU no va ser possible situar l’Estació de Trens
Regionals al centre de Vilafranca.

Avui tenim clar que aquestes noves instal·lacions ferroviàries seran una realitat. El Govern Central, la
Generalitat i l’Ajuntament de Vilafranca per fi treballen en una mateixa direcció. Per tant, la població
del Penedès, entès en sentit ampli, es podrà beneficiar de dues estacions, una de Rodalies i d’una de
regionals, localitzades als afores de la Vila, ben comunicades, amb aparcament suficient i ben connectades
amb la xarxa de transport públic. Al mateix temps, els vilafranquins i les vilafranquines disposaran
d’una‘nova Estació de Rodalies al centre, millor i més accessible. Una millor connexió amb Barcelona,
però, també, una connexió ràpida amb la resta del país. Aconseguir aquestes noves estacions ha estat
fruit del treball de tots els vilafranquins i de totes les vilafranquines. Ara toca fer pinya perquè aquestes
estacions siguin una realitat tant aviat com sigui possible.

Vilafranca tindrà una millor Estació de Rodalies al centre
 i l’Estació de Trens Regionals del Penedès



opinió del grup municipal

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
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www.vilafranca.org/ciu          ciu@vilafranca.org
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

El grup de Convergència i Unió ha estat treballant en els darrers mesos per millorar força aspectes de
Vilafranca, i també per aconseguir millores i beneficis per a les persones que hi viuen.
D’aquesta manera hem plantejat diversos aspectes en temes tant importants per a nosaltres, com són
la neteja, els impostos, l’educació, l’incivisme que patim, les pensions, l’aparcament o l’estació de trens.
Com veieu, aquests temes són molt importants cada un d’ells, i mereixen un article cada un per separat,
però us farem cinc cèntims de quin ha estat el treball en cadascun.

Neteja. CiU ha proposat millores per Vilafranca en el contracte amb l’empresa que fa la neteja dels
carrers. S’augmenten els recursos i les freqüències de la neteja, sobretot al centre, es penalitzarà a
l’empresa en el cas d’incompliment i, com a cas concret, es vetllarà per l’ús incorrecte que es faci del
bufador que s’utilitza per escombrar les voreres.

Impostos. CiU ha aconseguit que s’estableixin bonificacions per a col·lectius com les famílies nombroses,
hi hagi compromisos de revisió de les tarifes de l’IAE, i també en la millora en la recollida d’escombraries,
que justifiquin l’augment de l’import de la taxa.

Educació. CiU ha proposat i ha rebut el suport de tots els grups, a l’hora de demanar un augment de
recursos per als instituts de la vila, i recolzar la demanda concreta de l’institut Eugeni d’Ors. També ha
demanat més competències per als centres educatius de Vilafranca. Per a tots els que reben ajuts de
l’administració.

Incivisme. CiU va demanar un augment d’efectius policials per prevenir possibles incidents a la Festa
Major. També treballem dins el pla per la convivència per millorar les campanyes de civisme que es fan.

Pensions. CiU treballa des de l’Ajuntament, però també al parlament de Catalunya i al parlament espanyol
per millorar les pensions més baixes, reclamar la compatibilitat del SOVI amb les pensions de viduïtat,
etc.

Aparcament. CiU reclama un pla d’aparcaments global per Vilafranca. Recolzem la demanda d’un gran
aparcament soterrat al centre de Vilafranca, que beneficiï el comerç i a la gent que ve dels afores, i que
millori el trànsit al centre de la vila. Un aparcament que es projecti sobretot pensant en el futur.

Estació de trens. CiU vol una estació nova, i la vol al centre de Vilafranca. Al contrari que els socialistes,
que volen fer veure que la gran estació intermodal ha de ser a les afores i que serà millor. Millor per a
qui?, segur que per als vilafranquins no. Potser serà millor per als barcelonins (cosa discutible), però
per a nosaltres, la millor estació és la que està al centre de la vila, que s’hi pugui anar a peu, amb un
nou edifici que es farà a sobre de la cobertura de les vies, al costat de l’estació d’autobusos, amb trens
que passin amb molta freqüència, tant cap a Barcelona com en direcció a Tarragona, etc...
Així treballem el Grup Municipal de Convergència i Unió. Per les persones, per la nostra gent, pel futur
de Vilafranca!

Treballem per fer una Vilafranca millor
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GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Des d’ERC valorem el 2 de novembre com una jornada històrica en el camí cap a la llibertat nacional. El
debat de presa en consideració de la proposta de nou Estatut presentat pel Parlament de Catalunya al
Congrés de Diputats espanyols va ser una jornada històrica, que se suma a la del 30 de setembre, data de
l’aprovació del nou  Estatut pel Parlament de Catalunya.
Es va expressar la unitat del poble de Catalunya al voltant d’un objectiu comú: Nou Estatut i finançament
just.

Esquerra Republicana de Catalunya defensem amb claredat el nou Estatut, situant-lo en un context històric
i una vegada més, hem demanat al president Zapatero el compliment de la seva promesa electoral d’acceptar
l’Estatut que aprovés el Parlament de Catalunya.

Avui el compromís polític a Catalunya és compartit per diverses opcions, ERC, PSC , ICV i CiU, capaces
de posar-se d’acord en objectius generals de país. Això ha estat el certificat de defunció de la Catalunya
dual, la Catalunya bipartidista de la baralla perpètua que havia bloquejat el país durant molts anys, tant
nacionalment com socialment. És la millor prova que el creixement d’ERC en aquest cicle electoral ha estat
molt beneficiós per al conjunt del país, perquè ha desencadenat una nova dinàmica política que ens ha
portat fins aquí. Qui podria imaginar-se que avui el Parlament català presentaria un Estatut tan ambiciós
a Madrid?

El debat del 2 de novembre ha generat a Catalunya un ampli sentiment d’orgull i autoestima nacionals,
compartits per persones de condicions i orígens molt diversos. I ha subratllat el contrast entre l’esperit
democràtic dominant a Catalunya i el fort pes que tenen a l’espanya estricta les formes i l’estil autoritaris
que encarnen el PP i el seu entorn mediàtic, dominat per elements fanàtics (COPE, El Mundo, La Razón,
ABC, etc.).

El PSOE i Zapatero però no tenen gaires opcions: o bé accepten amb algunes correccions mínimes el nou
Estatut, o bé el desnaturalitzen amb l’ajut del PP, però recordem que els socialistes necessiten  tranquil·litat
i socis fiables per mantenir-se al govern i millorar les expectatives electorals futures.

També però cal atenir en compte que l’actual PP, en què conflueixen la dreta i l’extrema dreta, constitueix
una anomalia en el panorama polític europeu. En la gran majoria de països europeus la dreta extrema
antidemocràtica i el centre dreta democràtic són espais diferenciats, articulats en diferents partits. Aquest
no és el cas del PP espanyol.

Així doncs, ara més que mai, hem de mantenir la unitat de les forces catalanes de tradició democràtica amb
la negociació amb el PSOE, incrementant la pressió i mobilització social a favor de la integritat dels continguts
de l’Estatut, tant pel que fa a al finançament com pel que fa a les competències i al reconeixement nacional.

És clar, Catalunya és una nació, no cal que ningú ens ho digui, no ens cal el permís de ningú per així definir-
nos. ERC ha treballat i treballarà per tal que el nou Estatut sigui una realitat palpable i factible, perquè
tinguem l’estatut que Catalunya vol i necessita i per això prioritzarem els interessos de país per damunt dels
interessos de partit, des d’arreu, i com no, des dels nostres ajuntaments, també des de Vilafranca.

Lluitant per l’Estatut...  a Madrid
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El preu de l’habitatge i les Ordenances Fiscals per l’any 2006

En aquest últims anys hi hagut una apujada considerable en el preu de l’habitatge a la nostra Vila i des
de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca s’ha afavorit aquest increment amb una política fiscal
reflectida en les ordenances fiscals que castiga la seva adquisició.

INCREMENT DEL 1,6 % SOBRE EL VALOR DEL PROJECTE (2.500 a 3.000 EUROS HABITATGE). En
les Ordenances Fiscals per l’any 2005, l’Equip de Govern va incrementar de forma innecessària en
l’Impost de Construccions el tipus de gravamen que s’aplica sobre el valor del projecte d’obra que va
passar de 3,3% al 4%. Com el valor del projecte d’obra cada any desgraciadament augmenta de preu,
s’aconsegueix un increment de recaptació, sense modificar el tipus de gravamen. A més, l’activitat en
la construcció ara és molt forta. A part de l’increment abans esmentat, l’Equip de Govern va aprovar per
l’any 2005 la creació d’una nova taxa per llicències urbanístiques que grava la construcció dels nous
habitatges en un 1% del projecte d’obra.

És a dir que per l’any 2005 i per aplicació de les mesures fiscals mencionades es passava de pagar a
l’Ajuntament un 3,4 % de l’import del projecte per la construcció d’un habitatge a pagar el 5% (4 %
Impost de Construccions + 1 % de la Taxa de Llicències Urbanístiques). Aquest 1,6% que es paga de
més representa en un projecte d’obra de 180.000 a 2.880 euros per habitatge.

INCREMENT INNECESSARI PERQUÈ HI HA UN EXCÉS DE RECAPTACIÓ. El PP va votar en contra de
les Ordenances Fiscals per l’any 2005 perquè no estava d’acord amb l’increment de l’Impost de
Construccions i en la creació de la taxa, donat que repercutia negativament en el preu de l’habitatge.
També perquè eren mesures innecessàries ja que durant l’any 2004 s’havia recaptat per sobre de la
previsió inicial 1.042.000 euros. En concret 509.500 euros en l’Impost de Construccions.

Malgrat aquests increments durant l’any 2005, fins l’octubre en què s’estudia l’aprovació de les Ordenances
Fiscals, ES VA RECAPTAR PER SOBRE DE LA PREVISIÓ INICIAL 305.000 euros en l’Impost de
Construccions i 256.000 euros en l’Impost de Plus Vàlua, quan encara falten uns mesos per finalitzar
l’any. Des del PP pensàvem que es reduirien els increments en l’Impost de Construccions i se suprimiria
la taxa de llicències urbanístiques. Pensem que amb aquesta taxa es tenia la idea de recaptar 450.759
euros. No va ésser així.

Aquest fet va portar al PP a votar en contra de les Ordenances Fiscals per l’any 2006 esperant que les
pròximes Ordenances Fiscals es reconsideri el tema. Altres vegades ha passat. En concret, des del 2004,
el PP demanava la supressió de l’ordenança fiscal  reguladora del preu públic de les telealarmes. Dèiem
que el servei que es presta és imprescindible i d’utilitat sanitària, que és gratuïta al nostre país. Al final
ha estat suprimida. També des de l’any 2004 havíem demanat l’aprovació d’una bonificació del 95%
en l’Impost de l’IBI a les famílies nombroses i es comença a anar per aquest camí, (s’ha aprovat un
20%). Finalment en relació a la taxa d’escombraries, havíem mostrat la nostra oposició a l’aplicació
automàtica de l’augment de preus, sense que s’intentés trobar fórmules que ho evitessin. Sembla que
per l’Equip de Govern s’ha mirat de millorar la gestió.
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Des de Salvem el Penedès estem preocupats pel futur que ens espera. Aquesta preocupació va ser el
motiu pel qual la plataforma ciutadana, es va constituir. Ens aplegarem gent de diferents sectors de
l’associacionisme. El nostre objectiu es pensar i dir en quin tipus de Penedès volem viure i de quina
manera. Volem donar veu al territori, per preservar-lo davant la possible pèrdua d’identitat tant des de
la vessant paisatgística, natural o cultural.

La nostra preocupació no es infundada, perquè des de fa anys hi ha tot un seguit de projectes que volen
aterrar o ja han aterrat al Penedès. Alguns d’aquests projectes serien la proliferació de pedreres i polígons
industrials, la construcció de noves carreteres, el pas del TGV, els creixements urbanístics accelerats,
la incorporació del Penedès a l’Àrea Metropolitana de Barcelona....

Una de les infrastructures que pot canviar realment la fisonomia del Penedès es el Quart Cinturó. El fet
no és només la carretera, sinó el que comporta, perquè a l’entorn de qualsevol carretera important s’inicia
un creixement urbanístic residencial o industrials, un exemple d’això es la N-340. Un altre greuge es
per on la volen fer passar, el traçat inicial del Quart Cinturó estava planificat per la plana interior del
Penedès (Bisbal-St. Martí-St. Llorenç d’Hortons). Tota aquesta franja es verge i a mes ja existeixen
corredors d’infrastructures com l’AP7, la N-340 i les línies ferroviàries per connectar-nos amb les capitals
catalanes.

L’allau de projectes que ens venen, ens fam pensar en la necessitat de planificar el nostre futur i decidir,
que volem. Es per això que des del Consell Comarcal fa mes de tres anys que s’està elaborant el Pla
Director de l’Alt Penedès, per planificar quins espais cal protegir, on ubicar les zones de creixement o
per on volem les infrastructures.... Però la nostre sorpresa, es que desprès de tants anys, encara no tenim
cap document per poder-lo estudiar i dir la nostra, que els ajuntaments es troben amb la mateixa situació
que nosaltres i per acabar-ho d’adobar, ara ens diuen que el projecte inicial es decidirà des de Barcelona.
Aquesta actitud es sinònim de voler amagar la informació, per retardar el possible rebuig que pugui
generar la seva proposta de Penedès.

Estem convençuts que volen transformar el Penedès seguint els models desenvolupats a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, d’exemples en tenim al Vallès, al Baix Llobregat i al Maresme. Aquestes comarques estant
exhaurint el terreny urbanitzable i ja han sobrepassat el límit de capacitat d’absorció del seu territori.
Fa temps que escoltem els nostres governants i participem dels debats generats a l’entorn de la planificació
del Penedès, i podem contrastar que volen es seguir el model metropolità com passa al Vallès o al
Maresme. Des de la Generalitat s’està plantejant fer una gran àrea metropolitana a l’entorn de Vilafranca
amb capacitat per 100.000 persones, aquesta gran ciutat la podríem comparar amb Terrassa on resideixen
200.000 persones. Aquesta proposta de potenciar la gran Vilafranca de segur que oblidarà la resta de
municipis mes petits del Penedès.

Salvem el Penedès qüestiona aquest model i vol obrir el debat a tots els sectors de la societat, perquè
ens juguem el futur de les noves generacions.

Aquest espai ha estat cedit per la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) a la plataforma ciutadana Salvem
el Penedès amb l’objectiu de donar veu a una associació amb la que compartim molts continguts i
objectius.

Quin futur ens espera al Penedès?
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Concessió del servei de neteja viària. Es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa de la gestió
indirecta, per concessió administrativa, del servei
municipal de neteja de la via pública a Vilafranca del
Penedès. Aquest mes de desembre finalitza la concessió
vigent i pertoca aprovar els plecs de clàusules i de
prescripcions per contractar la nova concessió. En els
plecs es preveuen millores en el servei: major freqüència
de neteja als barris i especialment al centre, neteja amb
aigua a pressió i desinfectant dues vegades a la setmana
de les zones afectades per les conseqüències de l’oci
nocturn, neteja especial amb aigua un cop per setmana
a l’estiu, neteja a fons i especial del centre tres vegades
cada any, etc. El pressupost anual s’incrementa un 41%
i serà de 878.485 euros.
Aprovat per unanimitat.

Projecte Med gustatifs. Es va acordar la participació de
l’Ajuntament de Vilafranca en el projecte “Portal del
gust mediterrani–MED gustatifs”, incardinat dins del
programa europeu INTERREG III B – MEDOCC. El
projecte té un import de 742.000 euros dels quals
100.000 euros els portarà l’Ajuntament entre 2006 i
2008. Es tracta d’un portal europeu per difondre la
cultura del vi a Europa, i especialment a la mediterrània.
Aprovat per unanimitat.

Dues noves places d’agent de la Policia Local. Es va
aprovar la modificació de la plantilla del personal per
a l’any 2005 incrementant la dotació de la Policia Local
amb dos agents més. Aquestes places noves se sumen
a les quatre ja creades amb motiu de l’aprovació del
pressupost d’enguany.
Aprovat per unanimitat.

Modificació del pressupost de l’Ajuntament. Es van
aprovar modificacions en el pressupost de l’Ajuntament
per al 2005 derivades de l’aplicació de les previsions
del conveni col·lectiu i de l’acord sobre condicions de
treball del personal municipal, suplències per baixes
per malaltia de treballadors, canvis de partides en
matèria de treball i ocupació, incorporació de noves
subvencions concedides, compra de combustible,
transferències a Patronats municipals o finançament
de l’enllumenat de la pista d’atletisme, entre d’altres.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), d’ERC i del PP i les abstencions dels grups
de CiU i de la CUP.

Modificació del pressupost del Patronat d’Esports. Es
van aprovar modificacions del pressupost per tal d’aplicar
els acords sobre condicions de treball pactats amb el
personal, i d’incorporar subvencions de la Diputació
destinades a subvencionar entitats esportives i inversions
com l’enllumenat de la pista d’atletisme.
Aprovat per unanimitat.

Modificació del pressupost del Patronat de Cal Bolet.
Es van aprovar modificacions del pressupost per aplicar
el conveni col·lectiu del personal i augmentar les
despeses de funcionament del teatre en matèria de
programació artística.
Aprovat per unanimitat.

Ordenances fiscals 2006. Es van portar a aprovació les
Ordenances Fiscals que regulen les taxes, els impostos
i els preus públics que seran vigents durant l’exercici
de 2006.
El regidor d’Hisenda Francisco Romero va exposar en
nom de l’equip de govern (PSC-ICV i ERC) que els
tributs s’incrementarien un 3,3%, percentatge equivalent
a l’augment de l’IPC estatal, seguint el criteri emprat
a l’Ajuntament des de fa molts anys. Tanmateix, puja
un 6% la taxa per recollida d’escombraries (servei que
continua essent deficitari) per fer front a la proposta de
costos elaborada per la Mancomunitat; tot i així, caldrà
insistir en la recollida selectiva, en la recollida porta a
porta de certs productes com el cartró, l’oli, etc., amb
la qual cosa es podrà guanyar qualitat ambiental i reduir
els costos derivats del cànon de la Generalitat.
Romero també va explicar que es crea un preu públic
per serveis en el pavelló firal i que puja el 15% la taxa
per entrades de vehicles, anunciant que no es tractava
de recaptar més, sinó de crear consciència sobre el
problema de l’aparcament i de l’ús de la via pública,
tenint en compte a més que les quotes actuals estan
molt per sota de les d’altres municipis similars. Es
bonifiquen també l’impost sobre construccions i la taxa
per llicències aplicades a la construcció d’habitatges
protegits o de preu concertat, tant d’iniciativa pública
com privada, se suprimeix el preu públic pels serveis
de teleassistència domiciliària (gràcies a l’augment de
la subvenció de la Diputació), es bonifica l’IBI per a les
famílies nombroses, sempre que tinguin uns nivells
determinats de renda, i també l’impost sobre vehicles
per als vehicles que usin energies menys contaminants.
El grup municipal del PP, a través del seu portaveu
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Josep Ramon, va presentar algunes esmenes com suprimir
la taxa per llicència urbanística per obres majors, rebaixar
l’impost de plusvàlua i bonificar en un 95% les
transmissions hereditàries entre familiars propers. Pel
que fa a l’IBI, el PP també plantejava una rebaixa, així
com establir una bonificació generosa per a totes les
famílies nombroses. Respecte de la taxa per recollida
d’escombraries, el PP proposava una puja del 3,3%
com la resta de taxes. Pel que fa a l’IAE, demanava
reduccions per a noves activitats i per a les empreses
que creïn ocupació estable i, finalment, en l’impost
sobre vehicles proposava establir una clàusula de reducció
per al cas que la Llei de pressupostos de l’Estat modifiqui
a l’alça el quadre tarifari bàsic.
Les esmenes del PP van ser rebutjades amb els vots a
favor dels grups del PP i de CIU i els vots en contra
dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV), d’ERC i de la CUP.
Pel que fa a la proposta d’ordenances, els grups de la
CUP i de CIU es van abstenir perquè se’ls van admetre
algunes de les seves propostes.
El dictamen va ser aprovat amb els vots a favor dels
grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC, el vot en contra
del PP i les abstencions de CiU i de la CUP.

Ordenança d’aigua i clavegueram. Es van aprovar les
modificacions per a l’exercici de 2006 i següents
l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de
subministrament d’aigua potable i del servei de
clavegueram aprovada per unanimitat pel consell
d’administració de l’empresa Municipal d’Aigües de
Vilafranca. L’increment en el cas del sistema d’aforament
supera l’IPC, i en el sistema de comptador se situa per
sota d’aquest índex de preus.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), d’ERC i de la CUP i les abstencions dels
grups de CiU i del PP.

Adhesió al Pacte per la Salut. Es va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament de Vilafranca promogut pel Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, juntament amb
el Servei Català de la Salut per tal de facilitar la
participació dels ajuntaments i del Consell Comarcal
en la planificació i la gestió sanitària en l’àmbit de la
comarca de l’Alt Penedès, mitjançant un consorci.
Aprovat per unanimitat.

Administradors de la Festa Major 2006. Es va donar
compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data
10 d’octubre de 2005 pel qual es nomenava
Administradors/es de la Festa Major 2006 Ramon
Martínez Mansilla, Gemma Llop Bertran, Josep M. Vives
Córdoba, Sònia Garcia Pérez i David Vizcaíno Díaz-
Merino.

Fundació Mas Albornà. Es va aprovar que l’Ajuntament
de Vilafranca entrés a formar part com a patró i membre
del Patronat de l’entitat “Fundació Privada Mas Albornà”,
una entitat dedicada a la promoció i la inserció laboral
i social de persones amb especials dificultats d’inserció.
Aprovat per unanimitat.

Canvi de composició del Consell de Medi Ambient. A
proposta del grup municipal del PP es va disposar el
cessament, com a membre del Consell Municipal de
Medi Ambient, de Joan Morató Mascaró i la seva
substitució per Borja Martín Sànchez.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre el domini “.cat”. El grup de CIU va presentar
una moció que van encapçalar posteriorment també els
grups SOCIALISTA (PSC-ICV), d’ERC i de la CUP en la
qual, davant l’aprovació per part de la Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers (ICANN) el passat
setembre del domini “.cat” per a la comunitat cultural
i lingüística catalana a la xarxa, proposava, tant bon
punt sigui possible, que l’Ajuntament de Vilafranca en
el seu conjunt (empreses participades, consorcis,
fundacions, patronats) afegirà el domini “.cat” als llocs
web municipals, esdevenint aquest el domini de
referència en la presència del consistori a la xarxa.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre el nou Estatut de Catalunya. Els grups
municipals SOCIALISTA (PSC-ICV), d’ERC i de CiU van
presentar una moció per tal de donar suport al nou
Estatut de Catalunya aprovat pel Ple del Parlament de
Catalunya en sessió de 30 de setembre passat. La moció,
acordada per la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) i per l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM), també proposava divulgar i donar
conèixer el projecte d’Estatut a la ciutadania i convidava
les entitats socials del municipi a donar-hi suport.
Aprovada amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV) de CIU i d’ERC i els vots en contra dels grups
del PP i de la CUP.

Moció contra l ’homofòbia. El grup de la CUP va
presentar una moció en la qual, tenint en compte les
declaracions efectuades per l’alcalde de Pontons i
conseller comarcal de l’Alt Penedès pel PP Lluís
Caldentey en contra del
col·lectiu homosexual, plantejava que l’Ajuntament
instés el Consell Comarcal a sancionar al representant
del Partit Popular. Els grups SOCIALISTA (PSC-ICV),
d’ERC i de CIU van abstenir-se pel fet que el Consell
Comarcal no té facultats per adoptar sancions per
actuacions d’aquest caire.
La votació va registrar en dues ocasions un empat d’un
vot a favor (CUP), un vot en contra (PP) i les abstencions
de la resta de grups. Per tant, va quedar rebutjada
davant la inexistència de més vots afirmatius que
negatius.

Moció sobre la llengua occitana. El grup de la CUP va
presentar una moció en la qual plantejava el suport de
l’Ajuntament de Vilafranca al “Manifest per l’Occitan”
i que l’Ajuntament fes arribar una carta al govern francès
exigint el respecte per la diversitat lingüística així com
l’oficialitat de l’occità, el català, el basc, el bretó i el
cors.
Aprovada per unanimitat.
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Acords del Ple municipal ordinari

Cessió de terrenys per al nou Centre d’Atenció Primària.
Es va aprovar per unanimitat la cessió d’un solar de
2.700 m2 de propietat municipal al Departament de
Salut de la Generalitat per a la construcció d’un nou
ambulatori a Vilafranca. Concretament, el Centre
d’Atenció Primària s’ha de situar a l’avinguda de la
Pelegrina, entre els carrers d’Igualada i de Subirats, i
al costat de les futures casernes dels Mossos d’Esquadra
i de la Policia Local i a tocar del parc de Llevant.
Aprovat per unanimitat.

Manifest sobre la violència vers les dones. Es va aprovar
l’adhesió de l’Ajuntament de Vilafranca al Manifest
aprovat per la Diputació de Barcelona i la Federació de
Municipis de Catalunya en commemoració del 25 de
novembre, Dia Internacional contra la violència vers les
dones, per expressar el rebuig més ferm davant de la
problemàtica social tan greu com és la violència de
gènere.
Aprovat per unanimitat.

Representant municipal a l’Escola Oficial d’Idiomes. Es
va a provar nomenar representant al Consell Escolar de
l’Escola Oficial d’Idiomes a la regidora d’Educació
Lourdes Sánchez.
Aprovat per unanimitat.

Canvis de representants d’ERC en diversos òrgans i
organismes municipals. Es van nomenar els nous
representants del grup municipal d’ERC al Consell
Escolar Municipal, al Patronat Municipal d’Esports, al
Patronat Municipal de Comerç i Turisme, a l’organisme
autònom municipal Torras i Bages, a l’Empresa Municipal
d’Aigües de Vilafranca, SA, i a la Societat Vilafranquina
d’Aparcaments (SOVIPAR, SL),
Aprovat per unanimitat.

Moció de solidaritat amb Lluís M. Xirinacs. Els grups
d’ERC i de la CUP van presentar una moció en la que
proposaven solidaritzar-se amb l’exsenador Lluís M.
Xirinacs, detingut el 25 d’octubre i ingressat a la presó
en aplicació de la llei antiterrorista. La moció finalment
aprovada demanava l’indult per a Lluís M. Xirinacs, i
se solidaritzava amb ell i feia pública la seva més alta
consideració pel seu paper en la defensa de la identitat
nacional  catalana durant la dictadura franquista, els
primers anys de la transició i fins a l’actualitat.
Aprovada amb els vots a favor dels grups d’ERC, de la
CUP, SOCIALISTA (PSC-ICV) i de CIU i el vot en contra

del grup del PP.

Moció sobre drogodependències. El grup de la CUP va
presentar una moció per tal que l’Ajuntament de
Vilafranca s’adherís al manifest que proposava la
Federació Catalana de Drogodependències defensant la
instal·lació de Centres d’Atenció i Seguiment de les
Drogodependències, com totes aquelles que treballin
per millorar l’atenció i l’assistència a les persones amb
problemes d’addicció.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre l’escolarització. El grup de la CUP va
presentar una moció en què, davant el retard que pateixen
els tràmits per matricular els infants des de la resolució
de matriculació és aprovada per la Comissió
d’Escolarització, proposava que l’Ajuntament demanés
a totes les escoles de la xarxa pública que matriculin
immediatament els nens i nenes assignats per la Comissió
d’escolarització sense esperar la resolució del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat i al govern
de la Generalitat que modifiqui la normativa per tal que
els regidors i regidores d’ensenyament puguin signar les
resolucions referents als augments de ràtio.
Els grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC van presentar
una esmena en el sentit d’afegir que l’Ajuntament
demanés la modificació de les normatives relatives a
educació, per tal que s’adeqüin a l’atenció a la diversitat
dels/les alumnes i a repartir de manera equitativa les
dificultats que aquesta diversitat genera, de forma que
tots els centres, tant de titularitat  pública com els
concertats, assumeixin el seu compromís social amb
l’educació i portin a terme una escolarització sense
exclusions; també s’afegia que l’Ajuntament demanés
que les normatives sobre educació reconeguin cada cop
més competències als Ajuntament en matèria educativa,
dotant-los dels recursos necessaris.
Aprovada amb els vots a favor dels grups de la CUP,
SOCIALISTA (PSC-ICV), d’ERC i de CIU i el vot en contra
del grup del PP.

Precs i preguntes. En aquest apartat de l’ordre del dia
i d’acord amb l’article 95 del ROM, una ciutadana va
presentar un escrit amb diversos precs, relatius a la
supressió de barreres arquitectòniques a la vila, de forma
que les persones amb discapacitat guanyin autonomia
i tinguin garantit l’accés als diferents indrets. L’escrit
proposava diferents mesures que s’haurien d’implementar
per corregir les disfuncions.
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D I L L U N S

08.00 Penedès matí. Informatiu amb Josep M. Soler i Sílvia Delgado
09.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado
11.00 Gent de casa. Entrevistes amb Jordi Teruel
12.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés
13.00 Penedès migdia. Informatiu amb Josep M. Soler i Sílvia Delgado
13.30 Esports 14. Amb Tito Boada
14.00 Les notícies del migdia. Informatiu de COM Ràdio
14.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler
15.00 Al teu aire. Radiofórmula amb Àlex Santamaria
20.00 Penedès vespre. Informatiu amb Sergi Ansón
20.30 Esports 21. Amb Tito Boada, Joan Sayol i Joan Sòria
23.00 Penedès vespre. Informatiu amb Sergi Ansón (repetició)
23.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler (repetició)
00.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado (repetició)
02.00 Gent de casa. Entrevistes amb Jordi Teruel (repetició)
03.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés (repetició)
04.00 La música de l’atzar. Amb Oriol Sabaté (repetició)
05.00 Grans del jazz. Amb Oriol Sabaté (repetició)
06.00 Connexió amb COM-Radio

D I M A R T S

08.00 Penedès matí. Informatiu amb Josep M. Soler i Sílvia Delgado
09.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado
11.00 Gent de casa. Entrevistes amb Jordi Teruel
12.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés
13.00 Penedès migdia. Informatiu amb Josep M. Soler i Sílvia Delgado
13.30 Esports 14. Amb Tito Boada
14.00 Les notícies del migdia. Informatiu de COM Ràdio
14.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler
15.00 Al teu aire. Radiofórmula amb Àlex Santamaria
20.00 Penedès vespre. Informatiu amb Sergi Ansón
20.30 Nit de tertúlia. Amb Sergi Ansón
21.30 Alt voltatge! Amb Josep Sardà
22.30 Denominació d’origen Entitats amb Xavi Jiménez
23.00 Penedès vespre. Informatiu amb Sergi Ansón (repetició)
23.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler (repetició)
00.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado (repetició)
02.00 Gent de casa. Entrevistes amb Jordi Teruel (repetició)
03.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés (repetició)
04.00 Nit de tertúlia. Amb Sergi Ansón (repetició)
05.00 Alt voltatge! Amb Josep Sardà (repetició)
06.00 Connexió amb COM-Radio

D I M E C R E S

08.00 Penedès matí. Informatiu amb Josep M. Soler i Sílvia Delgado
09.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado
11.00 Gent de casa. Entrevistes amb Jordi Teruel
12.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés
13.00 Penedès migdia. Informatiu amb Josep M. Soler i Sílvia Delgado
13.30 Esports 14. Amb Tito Boada
14.00 Les notícies del migdia. Informatiu de COM Ràdio
14.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler
15.00 Al teu aire. Radiofórmula amb Àlex Santamaria
20.00 Penedès vespre. Informatiu, amb Sergi Ansón
20.30 L’alternativa. Amb Iolanda Marín
21.30 Llegir per sentir. Amb Josep M Soler
22.00 Fun House. Amb Jordi Janer i Dani Janer
23.00 Penedès vespre. Informatiu amb Sergi Ansón (repetició)
23.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler (repetició)
00.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado (repetició)
02.00 Gent de casa. Entrevistes amb Jordi Teruel (repetició)
03.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés (repetició)
04.00 Fun House. Amb Jordi Janer i Dani Janer (repetició)
05.00 L’alternativa. Amb Iolanda Marín (repetició)
06.00 Connexió amb COM-Radio

D I J O U S

08.00 Penedès matí. Informatiu amb Josep M. Soler i Sílvia Delgado
09.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado
11.00 Gent de casa. Entrevistes amb Jordi Teruel
12.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés
13.00 Penedès migdia. Informatiu amb Josep M. Soler i Sílvia Delgado
13.30 Esports 14. Amb Tito Boada
14.00 Les notícies del migdia. Informatiu de COM Ràdio
14.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler

15.00 Al teu aire. Radiofórmula amb Àlex Santamaria
20.00 Penedès vespre. Informatiu amb Sergi Ansón
20.30 El cinema de la setmana. Amb Josep Ferrer i Toni Inglada
21.30 La música de l’atzar. Amb Oriol Sabaté
22.30 Denominació d’origen Entitats amb Xavi Jiménez
23.00 Penedès vespre. Informatiu amb Sergi Ansón (repetició)
23.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler (repetició)
00.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado (repetició)
02.00 Gent de casa. Entrevistes amb Jordi Teruel (repetició)
03.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés (repetició)
04.00 El cinema de la setmana. Amb Josep Ferrer i Toni Inglada (repetició)
05.00 La música de l’atzar. Amb Oriol Sabaté (repetició)
06.00 Connexió amb COM-Radio

D I V E N D R E S

08.00 Penedès matí. Informatiu amb Josep M. Soler i Sílvia Delgado
09.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado
11.00 Gent de casa. Entrevistes amb Jordi Teruel
12.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés
13.00 Penedès migdia. Informatiu, amb Josep M. Soler i Sílvia Delgado
13.30 Esports 14. Amb Tito Boada
14.00 Les notícies del migdia. Informatiu de COM Ràdio
14.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler
15.00 Al teu aire. Radiofórmula amb Àlex Santamaria
20.00 Penedès vespre. Informatiu, amb Sergi Ansón
20.30 Amplirock. Amb Oriol Romeu
21.00 Temps de festa. Amb Xavi Ruiz
23.00 Penedès vespre. Informatiu, amb Sergi Ansón (repetició)
23.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler (repetició)
00.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado (repetició)
02.00 Gent de casa. Entrevistes amb Jordi Teruel (repetició)
03.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés (repetició)
04.00 Temps de festa. Amb Xavi Ruiz (repetició)
06.00 Connexió amb COM-Radio

D I S S A B T E

08.00 Magnificat. Musical amb Xavi Martín
09.00 Penedès cap de setmana.Informatiu amb Sergi Ansón i Eva Pedrol
09.30 Amics per sempre. Amb Jordi Borràs
12.00 Alt voltatge! Amb Josep Sardà
13.00 Penedès cap de setmana. Amb Sergi Ansón i Eva Pedrol (repetició)
13.30 Ràdio Estalella. Pels alumnes de l’escola Estalella-Graells
14.00 Llegir per sentir. Literatura infantil i juvenil amb Josep M. Soler
14.30 Plaça castellera. Amb Carles Esteve
15.00 Via-Mix. Amb Jordi Via i Joan Rubió
17.00 Denominació d’origen Entitats amb Xavi Jiménez
18.00 El rebedor. Amb Òscar Serramià
19.00 Corazón de Rock and Roll. Amb Josep Fleitas
20.00 Fun House. Amb Jordi Janer i Dani Janer
21.00 Top CDs. Amb Joan Ventura
22.00 Corazón de Rock and Roll. Amb Josep Fleitas
23.00 Penedès vespre. Informatiu, amb Àngels López i Sergi Sabaté
23.30 Plaça castellera. Amb Carles Esteve (repetició)
00.00 La música de l’atzar. Amb Oriol Sabaté (repetició)
01.00 Grans del jazz. Amb Oriol Sabaté (repetició)
02.00 Alt voltatge! Musical amb Josep Sardà (repetició)
03.00 Connexió amb COM Ràdio

D I U M E N G E

08.00 Magnificat. Musical amb Xavi Martín
09.00 Penedès cap de setmana. Informatiu amb Àngels López i Sergi Sabaté
09.30 Amics per sempre. Musical amb Jordi Borràs
12.00 Diumenge esportiu. Amb Jaume Tutusaus
15.00 Cóctel musical dedicat. Musical amb Amèlia Simó
17.00 Tarda de gols. Amb Joan Sayol
19.00 Bandes sonores. Amb Josep Morgades
20.00 Grans del jazz. Amb Oriol Sabaté
21.00 Plaça castellera. Amb Carles Esteve
22.00 Espais de calma. Amb Iván segura
23.00 Penedès vespre. Informatiu, amb Àngels López i Sergi Sabaté
23.30 Amplirock. Musical amb Oriol Romeu
00.00 Top CDs. Amb Joan Ventura
01.00 Espais de calma. Amb Iván segura (repetició)
02.00 Bandes sonores. Amb Josep Morgades (repetició)
03.00 Connexió amb COM Ràdio




