
SESSIÓ NÚM. 6/2007

ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L'AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, I D’ELECCIÓ D’ALCALDE. DIA 16 DE JUNY
DE 2007

Vilafranca del Penedès, 16 de juny de 2007

Essent les 12 hores del dia esmentat, al saló de sessions de la Casa de la Vila i prèvia
convocatòria, es reuneixen els regidors i regidores de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès electes en les darreres eleccions municipals que van tenir lloc el proppassat dia 27
de maig de 2007 i que han estat objecte de proclamació per part de la Junta Electoral de
Zona, per tal de celebrar la sessió extraordinària 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 orgànica del règim electoral general.

Assisteixen a la sessió la totalitat dels vint-i-un regidors i regidores electes, assistits per mi,
el secretari. Són les persones següents, expressant-se en cada cas les sigles de la
candidatura per la qual han estat elegits:

- Otger Amatller i Gutiérrez (CUP)
- Maria Batet i Rovirosa (PSC)
- Josep Colomer i Ferrer (PSC)
- Marcel Esteve i Robert (PSC)
- Josep Maria Figueras i Pagès (CiU)
- Fernando García i González (CiU)
- César Martín i Núñez (PSC)
- Xavier Navarro i Domènech (CUP)
- Joan Pareta i Papiol (PSC)
- Josep Quelart i Bou (ERC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Pere Regull i Riba (CiU)
- Maria Dolors Rius i Marrugat (CiU)
- Francisco  Romero i Gamarra (PSC)
- Aureli Ruiz i Milà (CiU)
- Lourdes Sánchez i López (PSC)
- Ramona Suriol i Saumell (CiU)
- Teresa Terrades i Pons (PSC)
- Emília Torres i Miralles (CiU)
- Maria Josep Tuyà i Manzanera (CiU)
- Bernat Villarroya i García (ICV-EUiA)

Es troba també present, i actua com a secretari, el de la corporació, Francesc Giralt i
Fernàndez, qui inicialment explica les principals disposicions normatives que regulen
aquest acte.

Oberta la sessió, el secretari crida els 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
Fernando García i González com a regidor de més edat i per Bernat Villarroya i García



com a regidor de menys edat, actuant com a secretari de la mesa Francesc Giralt i
Fernàndez. La mesa comprova les credencials lliurades 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 declaracions sobre béns patrimonials, i sobre causes de possible
incompatibilitat i activitats, a què es refereix l’article 75.7 de la Llei reguladora de les
bases del règim local. A la vista d’aquestes declaracions, es presumeix que cap dels
membres del consistori es troba afectat per causes legals d’incompatibilitat.

Tot seguit, i davant la mesa d'edat, els vint-i-un regidors i regidores electes prenen
possessió del seu càrrec. D’acord amb l’article 108.8 de la Llei del règim electoral  general,
per adquirir la plena condició de regidor o de regidora s’ha de prometre o jurar acatament a
la constitució.

La fórmula emprada per la mesa d’edat per als 21 membres de la corporació ha estat:

“¿Prometeu o jureu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor/regidora de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb lleialtat al
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Els regidors i les regidores accepten el càrrec, i expressen el seu acatament sota la fórmula
"sí, ho prometo", tret de Josep Ramon i Sogas (PP) que empra l’expressió “sí, ho juro”.
Han fet constar que prometien per imperatiu o obligació legal Josep Maria Figueras, Josep
Quelart, Pere Regull, Ramona Suriol i Emília Torres.

D’altra banda, s’han utilitzat les següents fórmules diferenciades d’expressar l’acatament
preceptiu de la Constitució:

- Els regidors de la CUP Xavier Navarro i Otger Amatller han promès per imperatiu legal,
jurant o prometent també treballar pel poble de Vilafranca i per l’alliberament nacional i
social dels Països Catalans.

- Bernat Villarroya (ICV-EUiA) ha promès per obligació legal, prometent també defensar
el dret a decidir del nostre poble i la declaració universal dels drets humans.

- Fernando García (CiU) ha promès acatament exprés a la Constitució i a l’Estatut
d’Autonomia de forma clara i explícita d’acord amb la fórmula establerta, i una vegada fet
això ha dit també que promet continuar lluitant pels drets de la gent gran de Vilafranca i de
tota la ciutadania en general.

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

A continuació, es passa a l'elecció del nou alcalde de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès. Són possibles candidats al càrrec d'acord amb la llei els regidors que van
encapçalar les seves corresponents llistes, és a dir, els senyors Marcel Esteve i Robert
(Partit dels Socialistes de Catalunya), Pere Regull i Riba (Convergència i Unió), Xavier
Navarro i Domènech (Candidatura d’Unitat Popular), Josep Ramon i Sogas (Partit



Popular), Josep Quelart i Bou (Esquerra Republicana de Catalunya) i Bernat Villarroya i
García (Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa).

D’acord amb l’article 196 de la Llei orgànica del règim 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 encapçali la llista que hagi obtingut més vots populars en
les eleccions. En aquest cas, la candidatura que ha obtingut més vots és la del Partit dels
Socialistes de Catalunya, encapçalada per Marcel Esteve i Robert.

Es fa constar que no ha renunciat cap dels caps de llista, per la qual cosa tots sis passen a
tenir la condició de candidats a alcalde.

Els vint-i-un regidors i regidores electes emeten el seu vot, un per un i de forma secreta,
mitjançant paperetes que s’introdueixen en una urna. Realitzat l'escrutini públic dels vots
per part de la mesa, Marcel Esteve obté vuit vots, Pere Regull vuit vots, Xavier Navarro
dos vots, Josep Ramon un vot, Josep Quelart un vot i Bernat Villarroya un vot. En
conseqüència, la mesa anuncia que resta proclamat alcalde electe de Vilafranca Marcel
Esteve i Robert, en no haver  obtingut cap candidat la majoria absoluta i encapçalar la llista
que va obtenir més sufragis populars.

L'alcalde electe, Marcel Esteve i Robert, accepta el càrrec i promet davant la mesa i davant
del consistori el seu acatament a la Constitució, d'acord amb la fórmula legal, i pren
possessió del seu càrrec, lliurant-se-li la vara de comandament pròpia de l’alcalde.

Seguidament, prenen la paraula els representants de les sis candidatures amb presència al
consistori, seguint l’ordre de menys a més vots populars obtinguts.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) saluda a tothom, dóna les gràcies als votants de la seva
llista electoral i felicita l’alcalde Marcel Esteve, destacant que comença una nova etapa. La
seva formació política aposta pel treball constructiu i pel compromís programàtic, com a
força inscrita dins de l’esquerra verda.

Villarroya constata que no existeixen majories, i que a Vilafranca hi ha molta diversitat,
com ho demostra que el consistori compti amb sis grups, i també el fet que una part
important dels ciutadans es van abstenir de votar. Cal per tant que tothom tingui voluntat
d’entesa i que hi hagi un diàleg serè i sincer amb la participació de tots els grups
municipals i de la ciutadania, fent que les decisions preses responguin a les necessitats de
les persones.

A parer seu, s’ha de treballar de forma transparent, constructiva i sense partidismes,
cercant un consens que ha de liderar l’alcalde Marcel Esteve. Cal treballar per una
Vilafranca cohesionada i justa socialment, amb qualitat de vila, aposta per la sostenibilitat i
defensa del territori penedesenc. ICV-EUiA treballarà i donarà suport a polítiques positives
i àgils que es puguin emprendre en assumptes com un habitatge digne per a tothom,
aplicació de la llei de dependència, transport públic, medi ambient, lluita contra l’exclusió
social, etc. Cal un treball participatiu i obert, i tenir sempre ganes de sumar consensos.

Josep Quelart (ERC) dóna les gràcies als seus votants i a tota la gent que s’ha interessat per
Esquerra de Vilafranca. ERC s’ofereix al Ple i a Vilafranca com a un partit obert, íntegre,



conseqüent i útil, no defugint les seves responsabilitats, com les que tenen cada un dels 21
regidors i regidores. ERC apostarà per una Vilafranca més justa socialment, cohesionada,
lliure, pròspera i més compromesa amb el Penedès i amb Catalunya.

Josep Ramon (PP) agraeix el suport dels votants del PP, i afirma que s’ha votat a si mateix
com alcalde tenint en compte que no s’han elegit majories clares ni han estat possibles
acords programàtics. El panorama polític local s’ha fragmentat, però això no ha de conduir
a la inestabilitat, perquè molts punts dels programes dels diferents partits són coincidents.

Josep Ramon fa una crida a arribar a acords en matèria d’encaix territorial de Vilafranca i
del Penedès i també pel que fa al creixement del municipi. Quant a la Vegueria Penedès, la
majoria del consistori li dóna suport, però ja veurem si l’assumpte s’aborda a Catalunya en
els propers anys. Mentrestant, hi ha converses pel que fa a les ciutats de l’arc metropolità, i
Vilafranca no se’n pot mantenir al marge.

Josep Ramon afirma que el PP no farà una oposició sistemàtica, sinó que està disposat a
col·laborar, i en qualsevol cas cal preservar la bona convivència entre les forces polítiques;
en aquest sentit, condemna uns recents atacs contra la seu local d’ERC, formació amb la
qual se solidaritza.

Per al representant del PP hi ha assumptes prioritaris: la salut (nou ambulatori i completar
la plantilla de l’Hospital), cobriment i urbanització de l’eix de la via del tren, desplegament
del guàrdia de barri, ajuts en matèria social que siguin clars i transparents de forma que
ningú no pugui pensar que s’afavoreixen determinats col·lectius, regidoria pròpia
d’Immigració per tal de garantir la integració de les persones nouvingudes, cedir a la
Policia d’acord amb la llei les dades de les persones empadronades que no disposen de
permís de residència, etc.

Finalment, Josep Ramon desitja sort a l’alcalde elegit Marcel Esteve.

Xavier Navarro (CUP) afirma que la CUP es proposa portar la veu del poble a
l’Ajuntament i a aquest saló de plens, i diu que la Constitució que ha hagut de prometre no
és la seva, i que el nostre país pateix una situació de submissió des de fa 300 anys.

La CUP defensarà el seu programa, i apostarà per la justícia social, la democràcia
participativa i la defensa del territori, del medi ambient i de la nostra nació.

Xavier Navarro subratlla que la CUP no entra ni entrarà en cap mercadeig de vots, i que
cal canviar la manera de fer política. S’ha de treballar contra la injustícia social i a favor de
l’autodeterminació, de forma que si l’alcalde va en aquesta línia trobarà la CUP, i si no hi
va també la trobarà en un sentit molt diferent. A parer seu, cal fer una relació de les
prioritats socials, i també estar atent als assumptes identitaris; la CUP defensa la Vegueria
del Penedès, i Marcel Esteve en tant que alcalde i representant de l’Ajuntament també ho
ha de fer. Així mateix, cal que els serveis funcionin, i reivindicar amb força a Barcelona i
Madrid que Vilafranca gaudeixi dels serveis que calguin (sanitaris, educatius, etc.).

La CUP pensa que el PSC ha de canviar i ha de saber escoltar, abandonant la prepotència i
pensant que a Vilafranca no tot és de color de rosa, perquè sens dubte hi ha problemes.
També cal evitar de totes totes que la xenofòbia pugui quatllar.



Xavier Navarro acaba dient que la CUP vigilarà de prop l’alcalde i el seu govern, ret
homenatge a tots els que han lluitat per les llibertats nacionals i socials del nostre país i fa
servir l’expressió “Visca la Terra!”.

Pere Regull (CiU) agraeix també els vots que CiU ha obtingut, i diu que vol portar al ple la
veu d’aquestes persones i de tota la resta. Escoltaran les queixes i reclamacions i es
defensaran per part de CiU si són bones per a Vilafranca.

Regull felicita Esteve, ja que ha guanyat en nombre de vots les eleccions i això s’ha de
respectar. Afirma que té un mèrit especial haver estat elegit alcalde quan la majoria del nou
consistori no hauria donat suport a la seva gestió com alcalde durant els darrers tres anys.

Regull afirma que en els assumptes del dia a dia tots els grups poden coincidir, i el que
s’ha de fer és gestionar-los correctament i amb agilitat (cosa que segurament CiU podria
fer millor). Parlem de la neteja, el civisme, la circulació, l’accés a l’habitatge, la sanitat,
l’educació, etc. És clar que tothom coincideix i desitja que aquests importants serveis i
activitats funcionin correctament.

Ara bé, hi ha tres qüestions capitals en les quals existeixen discrepàncies que vénen de
lluny. Parlem de l’urbanisme (Esteve va apostar per un Pla d’ordenació insostenible, i per
una reforma del sector del carrer Comerç amb edificis molt alts), de les infraestructures
(s’ha atorgat la gestió de tots els aparcaments a SABA amb un plec de condicions fet a
mida, es va gestionar incorrectament l’assumpte de la base de muntatge, amagant
informació i provocant l’abandó del ple i la convocatòria d’un ple extraordinari per part de
CiU i de la CUP, etc.) i del territori (Esteve no dóna suport a la Vegueria Penedès i es va
negar a complir els acords adoptats en aquest sentit majoritàriament pel ple).

CiU ha d’expressar la seva decepció, perquè en aquests tres assumptes centrals hi ha una
clara majoria en contra de les tesis del PSC, i en canvi no ha estat possible elegir un govern
alternatiu. L’equip de govern que es crearà no se sap què farà, però és clar que no creu en
un urbanisme sostenible ni en la Vegueria Penedès. Era possible també formar un govern
nacionalista, però algun altre grup no ho ha volgut.

Pere Regull anuncia que el seu grup portarà a terme una oposició constructiva. Estudiarà
els temes a fons, donarà suport al govern quan calgui i quan les coses no es facin bé ho dirà
clarament, amb respecte i sense amenaces. Acaba felicitant l’alcalde Marcel Esteve per la
seva elecció.

Francisco Romero (PSC) lamenta que CiU no hagi reconegut cap mèrit al govern sortint.
Ell pensa que CiU ha fet coses bé, i altres malament (s’ha oposat a convenis que permeten
tenir més habitatge protegit, no va ser possible durant els 25 anys de govern de CiU a la
Generalitat construir cap nova escola a Vilafranca, etc.).

Romero afirma que el PSC assumeix la responsabilitat de governar amb il·lusió i
compromís. Cal avançar en el progrés social, amb serveis que garanteixin la igualtat
d’oportunitats, d’acord amb els valors de l’esquerra i dels progressistes.

A Vilafranca hi ha un context econòmic i social favorable que representa una gran
oportunitat per al municipi i la seva gent. Cal garantir la igualtat d’oportunitats, la cohesió
social, la igualtat laboral i de gènere, facilitar la formació a les persones que busquen feina,



facilitar habitatge protegit a qui ho necessiti, i especialment als joves (recorda en aquest
sentit que el POUM ja es va avançar a la llei en destinar el 30% del nou sòl residencial a
habitatge protegit). També cal continuar la política de rehabilitació d’habitatges,
d’instal·lació d’ascensors, d’habitatge per a la gent gran, exigir les places escolars
necessàries i garantir les places de llars d’infants, ampliar els serveis de salut, aplicar la llei
de dependència, defensar el medi ambient, el transport públic, la cultura, la qualitat dels
espais públic, cobrir i urbanitzar l’eix del tren, etc.

Finalment, Romero aposta pel diàleg i per l’entesa, i també per la participació ciutadana i
la implicació dels ciutadans en la política. Felicita tots els regidors i regidores i els desitja
una bona feina.

Tot seguit, i d’acord amb la pràctica tradicional, l'alcalde electe Marcel Esteve i Robert
pronuncia el seu discurs de presa de possessió.

Marcel Esteve agraeix la felicitació que li han expressat tots els grups polítics, i afirma que
serà l’alcalde de tots els vilafranquins i vilafranquines. Aquest és el vuitè mandat
municipal des de les primeres eleccions democràtiques de 1979, i destaca que Vilafranca i
tots els municipis han millorat en general. La societat és més lliure, més justa i amb més
igualtat d’oportunitats.

En les eleccions, la ciutadania ha decidit que no hi hagi majories, i que ha d’existir un
diàleg  entre tots que acabi amb grans acords per Vilafranca, sense exclusions. Cal
respectar aquesta voluntat, assolir acords i tirar-los endavant.

Vilafranca és plural i diversa, i estem en un moment important per a Vilafranca que s’ha de
gestionar amb un ajuntament fort i de consens. Caldrà acordar un Programa d’Actuació
Municipal. Com a punt de partida d’aquest Programa, Esteve anuncia 10 reptes o qüestions
rellevants:

1)Treballar per millorar la qualitat dels serveis a les persones, prioritzant l’educació, la
formació, els serveis socials i la salut.

2) Potenciar l’habitatge social i protegit per a tothom que ho necessiti, especialment per als
joves, la gent gran i les persones amb discapacitats.

3)Garantir la cohesió social entre els barris i tenir espais públics de qualitat que facilitin la
convivència. Vilafranca és diversa, i hi ha d’haver una sola ciutadania i igualtat de drets i
de deures per a tothom.

4) Acabar el cobriment de les vies del ferrocarril i urbanitzar immediatament la llosa,
aconseguint-se així un gran espai lliure i la unió entre barris.

5) Fer present la veu de l’Ajuntament davant les altres institucions. Així, cal reclamar més
i millors infraestructures, disposar del Pla Director de la comarca, aconseguir el
reconeixement d’allò que volem ser, fent present la voluntat del Penedès en la futura
divisió territorial de Catalunya, etc.

6) Suport al teixit associatiu de Vilafranca, i acord amb els agents econòmics, socials i
associatius per tal de tirar endavant els grans reptes.



7) Promoció de Vilafranca com a capital cultural, amb una bona xarxa d’equipaments
culturals i formatius que comportin una promoció del municipi.

8) Proximitat de l’Ajuntament als veïns, fomentant la seva participació en les decisions
més destacades.

9) Apostar per la sosteninilitat en l’urbanisme, el creixement, el transport, el medi ambient
i l’ús d’energies alternatives.

10) Potenciar Vilafranca com a capital del Penedès, protegint el paisatge, fomentant el
lideratge vitivinícola de les nostres terres i potenciant el comerç, els serveis i noves
activitats.

Marcel Esteve manifesta que cal treballar per Vilafranca i per als habitants del municipi,
sobretot per a qui  més ho necessiti, facilitant unes condicions de vida dignes i reduint les
desigualtats. Cal servir a tothom amb independència del sentit del seu vot, i prestar atenció
al fet de la important abstenció electoral.

L’alcalde afirma que assumeix el càrrec amb il·lusió, i que dedicarà tot el seu esforç i
treball pel bé de la vila; ho farà amb tot el plenari, amb diàleg, voluntat d’acords i fermesa
per tirar-los endavant. Acaba pronunciant visques a Vilafranca i al Penedès.

Acabat el discurs de l'alcalde electe, i després de cantar els assistents l'himne nacional de
Catalunya "els Segadors" i de fer-se les fotografies corresponents, s'aixeca la sessió a les
13,20 hores, de la qual s'estén aquesta acta que signa l’alcalde juntament amb el subscrit
secretari, que certifica.

L'alcalde,                            El secretari,

Marcel Esteve i Robert            Francesc Giralt i Fernàndez


