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SESSIÓ NÚM. 6/2019 

ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFFtANCA DEL 
PENEDÉS, / D'ELECCIÓ D'ALCALDE. DIA 15 DE JUNY DE 2019  

Vilafranca del Penedés, 15 de juny de 2019 

Essent les 10:00 hores del dia esmentat, al saló de sessions de la Casa de la Vila i 
prévia convocatória, es reuneixen els regidors i les regidores de l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedés que van ser objecte d'elecció popular en les darreres eleccions 
municipals que van tenir lloc el proppassat dia 26 de maig i que han estat proclamats 
i proclamades oficialment per part de la Junta Electoral de Zona, per tal de celebrar la 
sessió extraordinária i constitutiva de la nova corporació municipal i procedir a 
l'elecció de l'alcalde, tal com estableixen els articles 195 i 196 de la Llei orgánica del. 
régim electoral general. 

Assisteixen a la sessió la totalitat deis vint-i-un regidors i regidores electes, assistits 
per mi, el secretad. Són les persones següents relacionades per ordre alfabétic, 
expressant-se en cada cas les sigles resumides de la candidatura per la qual han estat 
elegides: 

Ramon Arnabat i Mata (VeC) 
Montserrat Arroyo i Ferrando (PSC) 
Salvador Campamá i Romeu (ERC) 
Anna Doblas i Ruiz (JxV) 
Montse Espinosa i Sospedra (ERC) 
Eladio García i Lodeiro (C's) 
Mónica Hill i Giménez (ERC) 
Miguel Medialdea i Guijo (PSC) 
Joan Manel Montfort i Guasch (JxV) 
Meritxell Montserrat i Mestres (JxV) 
Ricard Rafecas i Ruiz (JxV) 
Maria Ramon i Martínez (CUP) 
Pere Regull i Riba (JxV) 
Dolors Rius i Marrugat (JxV) 
Francisco Romero i Gamarra (PSC) 
Aureli Ruiz i Milá (JxV) 
Pene Sábat i Lluverol (ERC) 
Lourdes Sánchez i López (PSC) 
Gemma Urgell i Rocías (ERC) 
Noel Viñas i Serrano (CUP) 
Ramon I. Zaballa i Serra (PSC) 

Es troba també present, l'interventor municipal Sr. Antonio Peiret de Antonio i actua 
com a secretad, el de la corporació, Eduard Marcó i Alberti, que inicialment explica les 
principals disposicions normatives que regulen aquest acte i els aspectes generals de 
funcionament de la sessió constitutiva. 
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Quant a les eleccions municipals celebrades a Vilafranca el 26 de maig de 2019, es fa 
constar que segons l'acta de proclamació de la Junta Electoral de Zona, i sobre un 
total de 27.705 electors, van votar 18.353 persones; els vots en blanc van ser 124, 
els nuls 83 i els vots a candidatures 18.270. 

Les diferents forces polítiques a Vilafranca van obtenir els resultats següents: 

Junts per Vilafranca (JxV), 5.339 vots i 7 regidors. 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 3.999 vots i 5 regidors 
Partit deis Socialistes de Catalunya (PSC), 3.625 vots i 5 regidors. 
Candidatura d'Unitat Popular (CUP), 2.154 vots i 2 regidors. 
Vilafranca en Comú (VeC), 1.391 vots i 1 regidor. 
Ciutadans (C's), 1.040 vots i 1 regidor. 
Partit Popular (PP), 598 vots i cap regidor 

Obert l'acte, el secretad crida als cárrecs electes de major i de menor edat per tal de 
constituir la mesa d'edat que ha de presidir aquesta sessió constitutiva. La mesa resta 
formada per Ramon Zaballa i Serra com a regidor de més edat i per Noel Viñas i 
Serrano com a regidor de menys edat, actuant com a secretad de la mesa Eduard 
Marcó i Alberti. 

Ramon Zaballa i Noel Viñas prenen possessió del cárrec de regidor i regidora, d'acord 
amb la fórmula legal. 

La mesa comprova les credencials Iliurades per la Junta Electoral de Zona i que han 
estat aportades pels regidors i les regidores electes, constatant que s'han presentat la 
totalitat de les credencials i que són correctes. També es constata que totes les 
persones elegides han presentat les preceptives declaracions sobre béns patrimonials, 
i sobre causes de possible incompatibilitat i activitats, a qué es refereix l'article 75.7 
de la Llei reguladora de les bases del régim local. A la vista d'aquestes declaracions, 
es presumeix que cap deis membres del consistori es troba afectat per causes legals 
d'incompatibilitat. 

Tot seguit, i davant la mesa d'edat, els dinou regidors i regidores electes, altres que 
els membres de la mesa que ja ho han portat a terme abans, prenen possessió del 
seu cárrec. D'acord amb l'article 108.8 de la Llei del régim electoral general, per 
adquirir la plena condició de regidor o de regidora s'ha de prometre o jurar acatament 
i respecte a la Constitució. 

La fórmula emprada per als 21 membres de la corporació, d'acord amb el Reial decret 
707/1979, de 5 d'abril, ha estat: 

"¿Prometeu o jureu, per la vostra consciéncia i honor, complir fidelment les 
obligacions del cárrec de regidor/regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés, 
amb Ileialtat al Rei, i respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?" 

Els regidors i les regidores, individualment, accepten el cárrec, i expressen 
verbalment i públicament el seu acatament o respecte sota les formules següents: 

Ramon Zaballa i Serra: 
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"Sí, prometo". 

Noel Viñas i Serrano: 

"Prometo per imperatiu legal, treballar pel benestar, la igualtat, la justícia social a 
Vilafranca sense renunciar mai als principis republicans i al dret a 
l'autodeterminació deis paTsos catalans". 

Ramon Arnabat i Mata: 

"Sí, prometo per imperatiu legal, i prometo per voluntat propia defensar els 
interessos deis vilafranquins i vilafranquines, treballar per una vila més feminista i 
sostenible, defensar els drets individuals i collectius i Iluitar per a que el poble de 
Catalunya pugui fer possible els seus anhels". 

Montse Arroyo i Ferrando: 

"Sí, prometo". 

Salvador Campamá i Romeu: 

"Ho prometo per imperatiu legal i també prometo ser fidel al poble de Vilafranca i 
treballar per la independéncia de Catalunya, la justícia social i la Ilibertat dels 
presos polítics i exiliats" 

Anna Doblas i Ruiz: 

"Per imperatiu legal, sí prometo i prometo treballar pel poble de Vilafranca del 
Penedés". 

Montse Espinosa i Sospedra 

"Ho prometo per imperatiu legal i també prometo ser fidel al poble de Vilafranca i 
treballar per la independéncia de Catalunya, la justicia social i la llibertat deis 
presos polítics i exiliats" 

Eldio García i Lodeiro: 

"Lo juro". 

Mónica Hill i Giménez: 

"Ho prometo per imperatiu legal. També prometo ser fidel al poble de Vilafranca, 
treballar per 'la independéncia del meu país, construir la república catalana, la 
justícia social ¡la Ilibertat deis preses polítiques i les exiliadas". 

Miguel Medialdea i Guijo: 
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"Sí, ho prometo". 

Rían Manel Montfort i Guasch: 

"Per imperatiu legal i repressiu prometo i també prometo ser fidel a la Ilibertat 
d'aquest país i a la llibertat deis presos politics". 

Merixell Monserrat i Mestres: 

"Per imperatiu legal ho prometo i també prometo treballar per Vilafranca, pels 
vilafranquins al costat de les institucions democrátiques el meu país, per fer 
possible tots els anhels de Catalunya i treballar per a que tots els exiliats i presos 
polítics puguin tornar a la vida normal". 

Ricard Rafecas i Ruiz: 

"Sí, ho prometo per imperatiu legal i amb profunda tristesa peró amb el desig que, 
al més aviat millor siguem un país !Hure i per tant, me'n pugui desdir". 

Maria Ramon i Martínez: 

"Prometo per imperatiu legal, treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social de 
Vilafranca del Penedés, sense renunciar mai als principis republicans ni a 
l'autodeterminació deis parsos catalans". 

Pere Regull i Riba: 

"Per imperatiu legal, prometo, i també prometo servir a Vilafranca, servir al 
Penedés, estar al costat de les institucions del nostre país, Multar pels anhels del 
nostre país i Iluitar pel retorn deis exiliats i la Ilibertat deis presos polítics". 

Ma Dolors Rius i Marrugat: 

"Sí, per imperatiu legal ho prometo, com també prometo treballar per a Vilafranca 
del Penedés, pel nostre país i per la solució política que tots desitgem per tenir un 
país Iliure". 

Francisco Romero i Gamarra: 

"Sí, ho prometo". 

Aureli Ruiz i Milá: 

"Per imperatiu legal, sí ho prometo i també prometo treballar incansablement per a 
tots els vilafranquins i vilafranquines, vinguin d'on vinguin, pensin el que pensin i 
perqué tinguin una vida millor. I també treballar perqué el futur del nostre país 
sigui Iliure i no hi hagi persones que en aquest moment exiliades i preses i puguin 
tornar tranquil•lament al seu país". 

Pere Sábat i L'uvero]: 

VIP 
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"Per imperatiu legal si ho prometo i també prometo ser fidel al poble de Vilafranca 
Iluitant per l'autodeterminació de Catalunya, per la justícia social, per la consecució 
de la república i per la Ilibertat de les preses i presos polítics i el retorn de les 
persones exiliades" 

Lourdes Sánchez i López: 

"Si, ho prometo". 

Gemma Urgell i Rocías: 

"Ho prometo per imperatiu legal i també prometo ser fidel al poble de Vilafranca i 
treballar per l'autodeterminació de Catalunya, per la república catalana, la justícia 
social ¡la Ilibertat deis presos i preses polítics i exiliats i exiliades" 

Finalitzat aquest trámit i requisit de promesa o jurament, i després d'haver pres 
possessió del cárrec tots els regidors i regidores, la mesa declara solemnement que 
resta constituida la nova corporació municipal, en haver concorregut a la sessió la 
totalitat deis electes. 

A continuació, es passa a l'elecció del nou alcalde de l'Ajuntament de Vilafranca del 
Penedés. Són possibles candidats al cárrec d'acord amb la Ilei els regidors que van 
encapgalar les seves corresponents Mistes, és a dir, Pere Regull i Riba (Junts per 
Vilafranca), Mónica Hill i Giménez (Esquerra Republicana de Catalunya), Francisco 
Romero i Gamarra (Partit deis Socialistes de Catalunya), Noel Viñas i Serrano 
(Candidatura d'Unitat Popular), Ramon Arnabat i Mata (Vilafranca en Comú, VeC) i 
Eladio García i Lodeiro (Ciutadans). 

D'acord amb l'article 196 de la Llei orgánica del régim electoral general, ha de ser 
proclamat alcalde el candidat que obtingui la majoria absoluta dels regidors i 
regidores, és a dir, onze o més vots, i si no hi ha cap candidat que obtingui la majoria 
expressada és proclamat alcalde el regidor que encapgali la Insta que hagi obtingut 
més vots populars en les eleccions. En aquest cas, la candidatura que ha obtingut 
més vots és la de Junts per Vilafranca (JxV), encapgalada per Pere Regull i Riba. 

Els vint-i-un regidors i regidores electes emeten el seu vot, un per un i de forma 
secreta, mitjangant paperetes que s'introdueixen en una urna. Realitzat l'escrutini 
públic deis vots per part de la mesa, Pere Regull obté 12 vots, Mónica Hill 5 vots, Noel 
Viñas 2 vots, Ramon Arnabat 1 vot i Eladio Garcia 1 vot. En conseqüéncia, Ramon 
Zaballa en nom la mesa anuncia que resta proclamat alcalde electe de Vilafranca del 
Penedés Pere Regull i Riba, en haver obtingut la majoria absoluta deis vots deis 
membres del consistori. 

L'alcalde electe, Pere Regull i Riba, accepta el cárrec i promet davant la mesa i davant 
del consistori el seu respecte a la Constitució. La pregunta formulada és: 

"¿Prometeu o jureu, per la vostra consciéncia i honor, complir fidelment les 
obligacions del cárrec d'alcalde de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés, amb 

o 
Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedés - 938 920 358 - www.vilafranca.cat 	VEGUERIAPENEDÉS 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Ileialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya?". 

Pere Regull contesta: "Per imperatiu legal prometo, i també promet Ileialtat a 
Vilafranca, al Penedés i a Catalunya i a la Iluita pel retorn deis presos i les persones 
exiliad es". 

Tot seguit pren possessió del seu cárrec, Iliurant-se-h la vara de comandament própia 
de l'alcalde. 

D'entrada recorda als assistents que el Pie hi ha costum de deixar que vinguin 
collectius, partits, sindicats o qualsevol persona que vulgui manifestar algun suport a 
una causa o desplegar pancartes amb la condició que no impedeixi a la resta de la 
gent veure el que passa la sala i el que es demana sempre és que mentre parlen els 
regidors, siguin del color que siguin i diguin el que diguin seis deixi parlar, sense cap 
tipus d'actuació que els impedeixi parlar normalment. 

El Sr. Eladio García (Cs) dóna l'enhorabona a l'alcalde i desitja que eh l tingui molts 
éxits. Es un gran dia pels aquí reunits, pels que accedeixen per primer cop a la 
condició de regidor Per servir a la resta de ciutadans i a la resta de les assistents 
perqué en exercici del seu dret a vot, han dipositat la seva confianga en els regidors 
que aquí estem representats. 

Assumeix amb responsabilitat, satisfacció i respecte el cárrec de regidor i es posa al 
servei de totes i tots els ciutadans de Vilafranca. Per eh l és un honor i un privilegi 
acceptar l'encárrec efectuat pels vilafranquins i vilafranquines que van votar la seva 
candidatura. Expressa la seva inequívoca voluntat de servei. Des de Ciutadans es 
pretenen treballar per contribuir en les polítiques de cohesió social i convivéncia social 
de manera pacífica i respectuosa. 

Anuncia que Ciutadans tindrá una actitud constructiva i col.laboradora en alió que 
suposin millora de les condicions de vida de tots els vilafranquins i vilafranquines. En 
ells trobará recolzament en tot alió que siguin polítiques que vagin en benefici de tots 
els ciutadans, esperant que també compti amb Ciutadans per tirar endavant les seves 
polítiques. 

Ciutadans es proposa ser un grup municipal al servei de tots els ciutadans i 
ciutadanes de Vilafranca, sense distinció de cap tipus. Un grup al que tothom podrá 
dirigir-se i el que seran escoltades les seves recomanacions, queixes o demandes amb 
la voluntat de treballar per satisfer- les. També vol recordar que Ciutadans és un grup 
constitucionalista, liberal i progressista; profundament respectuós amb la Constitució i 
l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de Ileis i institucions que representen a tots els 
ciutadans del seu país. Consideren que les institucions i els ajuntaments com 
administració més propera, han d'estar al servei de tots els ciutadans i no deis partits 
que en ells governen. Consideren que la simbologia i actuacions no han de perdre mai 
aquesta realitat. Si no és així, Ciutadans actuará mitjangant accions legals, en 
defensa deis drets collectius i el respecte que tots els ciutadans i contribuents és 
mereixen. 
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Ciutadans pretén portar una mica de frescor a la manera de fer política en aquesta 
ciutat, actuant amb lleialtat i fidelitat, tractant principalment de millorar les 
condicions de vida deis ciutadans i ciutadanes de Vilafranca. Anuncia la voluntat de 
tenir un diáleg constructiu en benefici de tots i totes les vilafranquines i vilafranquins. 

Agraeix a tot el personal de l'Ajuntament la tasca quotidiana que desenvolupen en 
benefici de la comunitat, reconeixent i agraint l'esforg diari que és important per tal 
que els serveis básics funcionin satisfactóriament i amb normalitat en una tasca que 
el més va més enllá del sou percebut, realitzada amb consideració i responsabilitat en 
benefici de tots els ciutadans. Visca Vilafranca, visca Catalunya i visca Espanya. 

El Sr. Ramón Arnabat (VeC) felicita a l'alcalde la seva reelecció. No ha estat l'opció de 
Vilafranca en comú peró entén que a partir d'ara és l'alcalde de tots els vilafranquins i 
vilafranquines. Espera que en aquest mandat millori ostensiblement la transparéncia, 
el diáleg entre el govern i oposició i la participació deis veins i veines en la vida 
municipal. Durant l'anterior mandat VeC va presentar 58 mocions, se'n van aprovar 
46 peró quasi cap es va executar. 

Des de Vilafranca en comú es va apostar per canviar el govern de l'Ajuntament peró 
el resultats electorals no permeten fer el canvi que volien i anhelaven. Els ha sorprés 
les corredisses de dos partits per apuntalar l'alcalde Pere Regull. L'opció de govern 
triada, la sociovergencia, és la menys representativa de totes les majories. Ells sols 
sumen el 49% dels vots. Un possible govern de progrés podria sumar el 61% deis 
vots. VeC encara aquest mandat amb illusió i amb voluntat de contribuir a posar les 
persones al centre, de tenir cura comunitária deis més vulnerables. Treballaran 
perqué la perspectiva de génere i la sostenibilitat impregni l'ajuntament i tota l'acció 
municipal. Ho faran en positiu, presentant alternatives. 

També vol agrair a les persones que els van votar i que han fet possible que avui ehl 
estigui aquí representar-les i es compromet a defensar les propostes que recollia el 
seu programa electoral perqué aquest era el seu compromís. 

Per Vilafranca en comú hi ha temes que consideren que són de ciutat i al voltant deis 
quals cal buscar amplis consensos. Temes, idees, que de ben segur, millorarien la 
nostra vila ¡la vida de la nostra gent. 

Treballaran per fer una vila més humana, més amable, més accessible, més 
manejable. Elaborar un pla de Foment de la participació ciutadana. Tenir polítiques 
actives d'habitatge, més habitatge públic, més habitatge protegit, més habitatge de 
lloguer. Impulsar l'economia social collaborativa, de comerg local, implantar 
politiques valentes cap a la transició energética, avanga cap a una fiscalitat social i 
mediambiental, treballar per la millora del sistema ferroviari i de l'estació de 
ferrocarrils i del transport públic aturar i revisar el projecte urbanístic del Carrer 
Comerg o construir l'aneldada segona biblioteca. 

Continuaran defensant la participació ciutadana i la feminització i transversalitat de la 
política municipal. Defensaran la idea que l'Ajuntament som tots els grups municipals 
i tota la ciutadania; més enllá de si han votat o no han votat, o aquí han votat. 
L'ajuntament ha de ser la casa de tothom i per a tothom. No pot ser la hisenda 
particular de l'equip de govern, perqué l'ajuntament són tots i totes. Vilafranca en 
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comú estén la má a tots els grups municipals per treballar posant les persones al 
centre i l'interés comú al davant i aixó exigeix l'esforg i voluntat de tothom. 

El Sr. Noel Viñas (CUP) felicita l'elecció de l'alcalde i dóna les gracias a les persones 
que van votar per un canvi que finalment no ha estat possible. Dijous van saber que 
la sociovergéncia continua un Pacte de govern per a ells fosc i inexplicable. 
Continuaran treballant des de la institució i també des del carrer, parqué d'aquí a 
quatre anys sigui possible una alternativa d'esquerres per la que han apostat i 
segueixen apostant. Comencem una legislatura que continuarem fent un front a la 
crisi provocada pel capitalisme i que encara no acabat. Són conscients que a la nostra 
vila hi ha greus problemátiques socials, fruit d'un sistema capitalista que actualment 
controla i empobreix les nostres vides, com són: sous baixos, precarietat laboral 
extrema, important bosses d'aturats de Ilarga durada, preus molt alt de l'habitatge i 
impossibilitat d'accedir-hi, desnonaments freqüents per impagament hipoteca o de 
lloguer o no poder fer front al pagament de subministraments básics com són l'aigua, 
la Ilum o el gas. Treballaran per revertir aquesta situació. Treballaran per millorar les 
condicions de vida de la classe treballadora. 

Faran front a la practiques clientellars i polítiques de despatx, dutes a terme pel 
govern sociovergent. Seguiran treballant amb tota la comunitat educativa, per acabar 
amb la segregació escolar. Creuen en una educació pública, universal, popular i de 
qualitat. Seguiran Iluitant junt amb les entitats pel dret a l'habitatge i contra 
l'especulació immobiliária parqué no volen desnonaments ni talls de 
subministraments. 

Seguiran buscant la veu de totes les associacions i entitats per construir una 
Vilafranca a més col•laborativa i associativa. 

Seguiran Iluitant per la protecció del medi ambient i del nostre territori. 

Seguiran fent front junta amb els col•lectius feministes, a la violéncia masclista i les 
desigualtats de génere, parqué creuen en el feminisme com una forma de vida, per 
avangar cap a la igualtat social. 

Seguiran amb el puny algat contra el feixisme i el racisme en totes les sayas 
expressions, parqué no hi tenen cabuda les ideologies basades en la intoleráncia i si 
tenen cabuda totes les persones sigui quin sigui el seu origen. 

Seguiran d'empeus contra la demofóbia de l'Estat espanyol que manté els presos i 
preses polítiques i les exiliats 1 exiliadas polítiques i un de casa seva seguiran 
construint des del municipalisme i la desobediéncia ciutadana una Catalunya uns 
Paisos Catalans lliures. 

El Sr. Francisco Romero (CUP) felicita al Sr. Pere Regull com alcalde d'aquesta 
Corporació coma nista més votada i fruit també de l'acord que després explicará entre 
els grup municipals de Junts per Catalunya i Del PSC. També vol felicitar a tots els 
regidors i regidores d'aquest Consistori. Molta sort i encert en aquesta etapa. 

he  p 
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No hi ha un orgull més gran que ser regidor o regidora de l'Ajuntament on vius, on 
has nascut, on viuen la teva familia, on realment tens dipositades totes les 
esperances i per tant amb totes les ganes de treballar perqué hi hagi un futur millor. 

Agraeix als regidors i regidores que ja no segueixen, especialment els amb els que 
han compartit quatre anys de Govern. Dóna les grácies per aquesta complicitat 
durant aquests anys. 

També agraeix a la seva agrupació, l'agrupació socialista que el va proposar i va 
aprovar per unanimitat, la seva candidatura. També es sent molt orgullós de tot 
l'acompanyament d'aquesta candidatura que ha estat receptora d'un creixement en 
vots i un regidor. 

D'on venim? Malauradament venim de la pitjor etapa de crisi económica d'aquests 
anys. Una crisi económica que va arribar com un tempesta a Vilafranca i s'emporta 
moltes coses i que aquest Govern, en aquesta etapa tan difícil, intenta fer tota la 
resisténcia possible. Intenta assegurar una estabilitat que permet aprovar uns 
pressupostos, que permet tenir una visió plurianual, que permeten fer front al pitjor 
moment de la crisi económica, on l'ajuntament és la principal entitat de serveis de 
l'Alt Penedés, una vegada va desaparéixer a l'entitat financera que teníem de 
referencia. 

L'ajuntament es situa entre els 10 primers, pel que fa a la inversió serveis a les 
persones per habitant en diferents programes i a l'hora entre els 10 últims en 
endeutament. Aixó és un cercle virtuós que hem de posar en valor, que és hereu 
d'anteriors consistoris i també amb la complicitat d'un equip professional de primer 
nivell que és el que té l'ajuntament de Vilafranca. 

Els dos grups municipals que hem format part del govern, hem pujat amb vots i 
mantenen el nombre de regidors. La gent de Vilafranca a votat i aquest és el resultat. 
Han treballat per mantenir aquesta línia, una línia que ha estat molt clara i les 
posicions han estat molt dares. Aquests dies estem veient com forces polítiques ben 
diverses arriben a pactes ben diversos per tota Catalunya. No es pot dir: amb aquest 
no pactará. I ha de ser així, sempre i quan hi hagi una coheréncia i una credibilitat al 
darrere. El seu grup no está per tacticisme ni frivolitats, perqué en el fons el que ens 
hi juguem és un govern estable que asseguri la sortida de la crisi, que encara hi és 
dins de totes les famílies i que aquesta sortida es faci sense desigualtats i assegurin 
projectes que sigui un motor de progrés social i económic. Hi ha projectes que alguns 
no depenen de nosaltres i sabem que hem de treballar per la parada Regionals, hem 
de treballar per millorar el transport de Rodalies, tindrem d'aquí dos anys que acaba 
la concessió del peatge de Martorell. Hi ha molts projectes que depenen d'altres 
administracions i aquí caldrá dialogar i arribar a acords. Aixó és la política. La política 
és dialogar i arribar a acords, especialment amb els que pensen diferent, perqué en el 
fons els dos grup municipal són partits diferents peró tenen aquesta complicitat de fer 
un govern estable per impulsar aquests temes. Estable com a condició necessária 
peró no suficient, obert al diáleg amb tothom, perqué ningú té l'exclusiva deis 
projectes i els programes que porten els diferents grups municipals. 

També és un Govern transversal, com és la realitat de la societat vilafranquina. La 
seva candidatura ho és. Es una candidatura que els uneix el 100% un programa 
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municipal i després hi han diferents visions d'altres temes que no són municipals, com 
també ho és l'acord que s'ha fet. 

També volen dir una cosa molt clara, que ho ha manifestat en aquest Pie en el tema 
del conflicte catalá. Quan hi va haver el xoc de trens i es va deixar la política van 
comencar els processos judicials, estan totalment en contra de la judicialització 
d'aquests temes i volem que torni a les vies del diáleg i de l'acord i la política, que per 
aixó hi són els polítics. La seva posició ha estat molt clara en aquest consistori i no es 
cansaran de dir-ho. 

Per tant, un govern estable, obert i transversal. Cal posar en valor temes que van 
més enllá del tema local, són molt importants. El tema mediambiental, el tema del 
canvi climátic que sembla que no vagi amb nosaltres peró nosaltres hem apostat per 
aquests programes que han tingut importants reconeixements en utilització d'energia 
i de residus que són de la nostra comarca, per fer fonts d'energia térmica. Aquests 
projectes molt importants perqué estem amb un altra situació i el que és faci a 
Vilafranca pot tenir efectes en ciutats que estan a l'altra punta del món i aquesta visió 
municipal és nova i aquesta visió és la que els més joves van impulsant i és la que 
realment ha de ser la forca d'un ajuntament, que no només ha de garantir la inversió 
que arribi a tots els barris de Vilafranca, sinó que ha de liderar projectes que siguin la 
punta de llanca en temes mediambientals. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) felicita per la reelecció, el Sr. Pere Regull com alcalde de 
Vilafranca. 

Fa un agraiment molt gran a totes les persones que els han donat suport al Ilarg 
d'aquests anys. Volen agrair el compromís, treball i la fermesa de totes les persones 
que han dedicat part de la seva vida i fins i tot alguns, la seva vida al projecte 
republicá. També agraeixen el suport rebut pels veins i veines de Vilafranca a les 
darreres conteses electorals. Grácies a les 6789 persones que el dia 28 d'abril van fer 
que ERC fos la forga guanyadora Vilafranca i grácies també a les gairebé 4.000 
persones que el passat 26 de maig van convertir Esquerra Republicana en la segona 
forca política Vilafranca. Un fet que els omple d'orgull i 	i que els esperona a 
seguir treballant amb fidelitat als valors republicans i també a l'esperit de l'u 
d'octubre. 

Han estat insistents amb l'objectiu de construir a Vilafranca un govern 100% 
republicá. Han treballat de valent en aquesta direcció, abans i després de les 
eleccions. Durant la campanya han estat molt clars amb les seves línies vermelles, 
que no volien creuar i no les han creuat, la del 155. Després de la campanya, amb els 
resultats a la má també han estat clars i s'han ofert a Junts per Vilafranca, per fer un 
govern 100% republicá aportant la seva visió social de la ciutat, ambiental i 
urbanística, peró Junts per Vilafranca no ha volgut seu govern amb una forga 
republicana i han refermat una altra vegada al seu compromís amb el 155. 
Malauradament hi ha que estimen més la comunitat i al mirar l'altra banda que el 
governar amb coheréncia fidelitat al procés que viu el país i a la majoria Republicana 
que existeix a Vilafranca. Segueixen fidels al seus mandats cap cadira ens fará sortir 
d'aquest camí. Mantenen alió que han dit, cap suport als partits protagonistes o 
cómplices de la repressió que pateix el país. A Vilafranca, cap govern amb els partits 
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del 155, amb els partits que suspenen diputats escollits democráticament, amb els 
partits que han dit que tornarien a aplicar el 155. 

Consideren que avui Vilafranca viu un episodi molt trist de la seva história política. El 
senyor alcalde Pere Regull es torna comprometre i constitueix un govern amb el 155 
just a l'endemá mateix de la finalització d'aquest judici vergonyós. Lamenten la 
continuació una altra vegada d'una sociovergéncia que ha data d'avui no té cap 
explicació possible. Ara més que mai Esquerra és alternativa a la ciutat. Des 
d'esquerra seguiran treballant i liderant la nostra Vilafranca, aquella Vilafranca oberta, 
la Vilafranca deis reptes, la Vilafranca transformadora des de totes les ámbits, cultural 
social, ambiental. La Vilafranca compromesa amb les Iluites socials i nacionals. La 
Vilafranca amb participació ciutadana, amb transparéncia. La Vilafranca on les 
persones són el centre de la nostra atenció i on la cultura és a tots els barris i a 
l'abast de tothom. Seguiran treballant per fer efectiva la igualtat entre homes i dones, 
per fer de la justícia social el principi orientador de les polítiques municipals. Volen 
dinamitzar la ciutat i fer de Vilafranca un municipi referent en polítiques ambientals, 
en polítiques d'urbanisme social i que rebutgi les bombolles immobiliáries com les que 
estan a punt de comencar al carrer del comerc i que potencii la habitatge per tothom. 

L'alcalde Pere Regull (JxV) manifesta que, tot i no ser la primera vegada que ho fa, 
sempre es posa nerviós amb aquests actes, entre altres coses perqué és un honor 
estar aquí acompanyat per tot aquest regidors que s'han deixat la pell per servir 
Vilafranca, servir a les diferents sensibilitats, totes 'loables i totes legítimes. També 
agraeix a tots els que estan seguint aquest acte perqué és molt important i que se li 
ha de donar el relleu que es mereix. Es un acte importantíssim, es la festa de 
democrácia. Les eleccions municipals, si pensem amb els anys d'história de la 
humanitat i concretament l'estat espanyol, fa 40 anys que hi ha eleccions municipals, 
només 40 anys que el poble pot triar cada quatre anys el qui vol que el governi. Es 
una sensació, que quasi dina que van compartir, tots els que estem aquí, al dematí de 
les eleccions. El matí de les eleccions li agrada molt perqué om pensa que ho fet bé i 
a l'altre també es pensa que dit les coses ben fetes, que ha fiscalitzat bé; peró la 
veritat la tenim aquell dia, el poble ens ho diu a la nit, a la nit sabrem el poble que 
pensa i tu penses que ho estás fent molt bé. I aixó és així i aixó és fantástic i aixó 
només ho valorem quan no ho tenim. Grácies per donar relleu a aquest acte, que és 
l'elecció de l'alcalde i els seus regidors que governem Vilafranca els següents quatre 
anys. 

En segon lloc agraIment també a tota la família, la seva família, que l'acompanya i 
pateix tot el que suposa ser a la política. I agraiment també als seus pares el seu pare 
i la seva mare. Moltíssimes grácies també a tot l'equip que l'ha acompanyat, un equip 
fantástic. Un equip molt nou moltes cares noves, amb molta sensibilitat, amb unes 
assemblees constructives, cosa que fa cinc anys no era així. Ara és més complicat tot, 
peró és molt més maco, molt més participatiu, molt millor. 

Moltíssimes grácies a tots el regidors, tant entrants com sortints, per la feinada, la 
que faran i la que han fet. 

Moltíssimes grácies a tots els votants que els han fet confianca i moltíssimes grácies 
també al Sr. Romero i al partit dels socialistes perqué han lligat un acord que creu 
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que és fonamental per la Vilafranca del futur, fonamental per garantir una série de 
coses que en parlará tot seguit. 

En els parlaments heu sentit que estem vivint un moment complex, moment molt 
difícil o ben diferent, que no l'estem vivint només aquest any, l'estem vivint ja fa 
molts anys, per allá al 2008-2009 fa un espetec l'economia i ens engega de tot el 
sistema a rodar. Segur que els historiadors en el futur diran que hi va haver un abans 
i un després en el tema socioeconómic de la crisi del 2008 2009 i també hi haurá un 
abans i un després de tot el que és el procés que viu el nostre país. I aixó ha estem 
vivint aquí, junts. Sap que és complex, que és molt complicat, que és molt difícil de 
fer-ho al gust de tothom, peró aixó ha estem compartint, des de Vilafranca s'está 
compartint amb una serietat, amb honestedat. Amb les crítiques que toquen, peró 
també amb el govern que toca. 

En aquests darrers anys, aquesta crisi, aquest procés ha posat en dubte tot. Tot el 
sistema económic, el sistema polític, el sistema de participació, la credibilitat deis 
polítics, la credibilitat deis jutges, el sistema de democrácia espanyola. Tot está en 
dubte i per tant més que mai fa falta un govern sólid, un govern estable, un govern 
que sápiga fer les renúncies, govern que tingui unes línies i qué dins aquestes línies 
segur que hi haurá errors peró hi haurá una línia i el que seria dolentíssim per 
Vilafranca és un govern que anés a trompicons, en base només a les crítiques, que 
només obrés per les crítiques i per aixó és fonamental aquest acord. 

Evidentment aquest ajuntament ha de ser dur perqué la situació del país és 
complexa, perqué tenim presos polítics, perqué tenim gent a l'exili, perqué tenim un 
problema de falta de diáleg i a l'Ajuntament ha d'estar al costat de les seves 
institucions com estat fins ara i no es pot fer cap pacte que no digui que el govern i 
l'Ajuntament estará al costat de les seves institucions i aixó és mantindrá. 

L'Ajuntament de Vilafranca ha d'anar molt més enllá encara, perqué l'ajuntament ha 
estat triat per governar quatre anys i per governar amb tots els aspectes del 
vilafranquins i tenim molts reptes pendents, molts. Reptes apassionants, d'entrada 
recuperar tot el débit en inversió deis carrers i places i voreres, etcétera. Aquesta crisi 
darrere, lógicament va fer prioritzar els serveis i van deixar una mica els carrers per 
fer. En aixó hi ha de posar el coll. Sap que no sortirá demá el titular deis diaris perqué 
no ven, peró sí que ven a la ciutadania que sud cada dia passejar. 

I queda un segon repte que creu que l'han solucionat molt bé grácies a aquest acord 
de govern que portem sis anys, que és el manteniment deis serveis. Tenim un estat 
del benestar a Vilafranca, espectacular; amb totes les crítiques que hi ha, perqué 
segur que el poden millorar i segur que tenen raó els qui critiquen a vegades en 
coses. Peró si anem a mirar els parámetres, les comparatives, Vilafranca está a la 
punta de Manga en els serveis. Serveis als ciutadans, serveis a les classes més 
vulnerables, serveis a la gent gran, serveis a la joventut, serveis als estudiants... i 
aixó s'ha de mantenir i no es senzill. 

Tenim altres temes que ens remarquen, ens donen personalitat. La cultura, la música, 
el teatre, la cultura popular, l'ADN de Vilafranca. A Vilafranca la coneixen pel vi i la 
cultura popular i és aquí en han de donar especial forga. 
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No és Vilafranca l'única que té problemes amb el comerg a internet, s'ha de 
replantejar tot i l'ajuntament de Vilafranca ha d'estar al costat. 

I estaran amb el sector de les vinyes, el vi i el cava, perqué forma part de la nostra 
manera de ser perqué és el nostre paisatge i aixó está en perill, perqué el 
ressorgiment económic també fa que hi hagi més pressió de rárea metropolitana. 
Caldrá ajuntar esforgos i estar-hi tots. Segur que hi estarem tots junts, amb els 
matisos de cadascú. Hem d'estar tots al costat per defensar Vilafranca i el Penedés 
com el coneixem. 

Tenim molta feina a fer i molta feina molt engrescadora, en positiu, per fer de 
Vilafranca del Penedés una área amb qualitat de vida, amb qualitat mediambiental, 
amb qualitat de serveis, amb qualitat de cultura, que estiguem orgullosos com ho 
estem. 

Fem un pacte obert amb tota la gent que vulgui treballar al costat nostre en tots 
aquestes temes. 

I per sobre de tot, el que volem que entengui la gent que ens escolta, és que volen 
ser un Govern humá, al costat, de veritat, de la seva gent, al costat dels ciutadans, 
que quan tinguin problemes puguin venir amb sinceritat, diguin el que diguin, pensin 
el que pensin, parlin el que parlin, opinin el que opinin i votin el que votin; tant els és. 
Que tinguin dar que l'alcalde i els regidors de Vilafranca, tots, estaran al seu costat i 
está segur que la história algun dia dirá que han defensat els interessos de Vilafranca 
i de Catalunya amb tota la dignitat que es mereixen. 

Finalment, des 
l'himne naci 
s'aixeca la 
juntame 

de cantar els assistents i els regidors i regidores a peu dret 
Catalunya "els Segadors" i de fer-se les fotografies corresponents, 

a les 11:30 hores, de la qual s'est n aquesta acta que signa l'alcalde 
I subscrit secretad, que certifica. 
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Pere RecIull i Riba 
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