


Marcel Esteve (PSC) va ser investit alcalde de Vilafranca,
escollit amb els vots del seu grup, després de les
eleccions municipals del mes de maig. Esteve va accedir
a l’alcaldia com a cap de la llista més votada, ja que
cap candidat va assolir la majoria absoluta d’onze vots
per ser proclamat alcalde. Cadascuna de les sis
formacions polítiques que van obtenir representació a
l’Ajuntament van votar pel seu propi candidat. D’aquesta
manera, Marcel Esteve va obtenir 8 vots, els mateixos
que Pere Regull (CIU), 2 el candidat de la CUP Xavier
Navarro, 1 el cap de llista del PP Josep Ramón, 1 el
candidat d’ERC Josep Quelart i 1 el d’ICV-EUiA Bernat
Villarroya.

El grup del PSC governa aquest mandat en minoria i
amb una organització que redueix les àrees de govern
de 6 a 4. Les noves àrees de govern són: Serveis
Personals, Serveis Centrals, Promoció i Participació, i
Acció Territorial i Via Pública. La reducció d’àrees és
fruit de la fusió de les anteriors àrees de Desenvolupament

Econòmic i Promoció i de Comunicació i Participació
en una de sola que s’anomenarà Promoció i Participació.
Així mateix també s’unifiquen les Àrees d’Acció Territorial
i de Via Pública en una de sola. Pel que fa als
coordinadors d’àrea, la regidora Teresa Terrades ho és
de l’àrea de Serveis Personals; Maria Batet, de Promoció
i Participació; Lourdes Sánchez coordina l’àrea de Serveis
Centrals, i Francisco Romero, la d’Acció Territorial i Via
Pública.

Les quatre àrees de gestió del govern es correspondran
amb les quatre Comissions Informatives de caràcter
permanent. També s'ha establert com a novetat una
cinquena comissió: la Comissió Informativa de Seguiment
de la Gestió del Govern Municipal, que farà el seguiment
de la gestió general de l’equip de govern municipal. S’hi
debatran qüestions generals de gestió de l’acció de
govern i els assumptes principals que afecten al municipi,
així com el seguiment del Pla d’Actuació Municipal.



Després de valorar els efectes de l'huracà Fèlix que
el passat mes de setembre va arrasar la Regió Autònoma
de l’Atlàntic Nord de Nicaragua i la població agermanada
de Puerto Cabezas, Vilafranca Solidària ha iniciat una
campanya de suport i ha reactivat el seu compte corrent
amb l’objectiu de recollir fons per a la reconstrucció de
la zona, a través dels projectes del Fons Català de
Cooperació.

L’huracà Fèlix va tocar terra nicaragüenca el passat
dimarts 4 de setembre a les 6 del matí a la zona de
Puerto Cabezas amb vents de més de 260 km/h que va
provocar la destrucció total de la ciutat. Desgraciadament,
s’han hagut de lamentar víctimes mortals i molts
desapareguts, la majoria a les illes Cayos Miskitos.
El compte corrent de Vilafranca Solidària és: 2081-
0000-80-3110000627.

CARTA DE L’ALCALDE DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Vilafranquins, vilafranquines, 

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès va començar
el 1985 una col·laboració amb la Regió de l'Atlàntic
Nord de Nicaragua. Arran d'aquesta cooperació els
ajuntaments de Vilafranca i de Puerto Cabezas varen
formalitzar un protocol d'agermanament i l'any 1990
es van agermanar establint relacions d'amistat, solidaritat
i cooperació. 
 
Durant aquest temps, s'ha anat teixint una relació de
cooperació, tant entre els ajuntaments com entre els
ciutadans de les dues ciutats, fet que ha propiciat la
creació d'associacions d'amistat als dos costat de
l'Atlàntic i  que han ajudat a mantenir  viu  aquest
agermanament entre dos territoris llunyans. Territoris
que comparteixen anhels com els de la millora de
l'equilibri social i el del manteniment d'una cultura i
una llengua pròpies.    
 
En aquests darrers dies, els mitjans de comunicació
s'han fet ressò de la situació que està vivint Nicaragua
després del pas de l'huracà Fèlix. La ciutat germana de
Puerto Cabezas ha estat un dels municipis més afectats
pel pas de l'huracà la matinada del passat 4 de setembre,
patint vents de més de 260km/h.   
 
Amb motiu de la situació en què es troba la ciutat
germana de Puerto Cabezas (Nicaragua), s'ha iniciat a
la Vila una campanya de recollida de fons "Campanya
d'Emergència i Reconstrucció de Puerto Cabezas"
mitjançant el compte corrent de Vilafranca Solidària a
la Caixa Penedès amb el número 2081-0000-80-
3110000627.

Com Alcalde de  Vilafranca , vull fer una crida a tots els
vilafranquins per tal que, ens ajudeu a sumar esforços
en el marc de la campanya i així poder fer arribar el
màxim d'ajut possible als nostres germans de Puerto
Cabezas.   
  
Salutacions cordials





La festa major de Vilafranca d’aquest any 2007 ha
estat un gran èxit de participació cívica i festiva. La
coordinació dels diferents agents de seguretat que van
intensificar les tasques de prevenció i la destacada
col·laboració ciutadana han facilitat el bon
desenvolupament de cadascun dels actes programats
i han possibilitat el desenvolupament cívic i participació
de la festa. La participació ha estat multitudinària en
els actes tradicionals i folklòrics al carrer, també en els
diferents concerts i espectacles i tant joves, com grans
i infants van saber trobar el seu espai, encomanant la
festa al seu pas.

Aquest any es va impulsar una campanya municipal per
potenciar el transport públic les nits de Festa Major. Es
va habilitar un servei de bus

gratuït de la rambla a la zona esportiva, amb sortida
cada 30 minuts des de mitja hora abans del concert
fins la matinada.

La Diada de Sant Fèlix va comptar amb presència del
President de la Generalitat Josep Montilla. El President
del Govern català va seguir el desenvolupament de la
diada des del balcó de la Casa de la Vila, on també hi
havia convidats el president de la Mancomunitat de
Municipis Penedès-Garraf i alcalde de Vilanova, Joan
Ignasi Elena, i el president del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i alcalde de les Cabanyes, Francesc Olivella.



L’acte institucional de l’Onze de Setembre convocat
per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va tenir un
paper destacat dels mitjans de comunicació, amb la
conferència de Jordi Romeu sobre la premsa vilafranquina
i el reconeixement públic a tres mitjans de comunicació
locals que enguany celebren el seu 25 aniversari.
La conferència institucional, a càrrec del periodista i
historiador Jordi Romeu, va oferir una visió de la premsa
vilafranquina, en el període comprès entre 1865 –data
de publicació del primer setmanari local- fins el 1939,
un any que tanca una època caracteritzada per la
pluralitat de publicacions i la diversitat de discursos i
sensibilitats que les pàgines de les diferents capçaleres
vilafranquines -se’n van arribar a publicar una norantena
al llarg de tots aquests anys- mostraven.
L’acte es va completar amb el reconeixement públic
que l’Ajuntament oferia a tres mitjans de comunicació:
La Fura, El 3 de vuit i Ràdio Vilafranca, que aquest any
celebren el seu 25è aniversari.
Seguidament, es va realitzar l’ofrena floral al monument
en honor a Lluís Companys, president de la Generalitat
de Catalunya, a la plaça dels Països Catalans, amb la
presència de diferents membres del consistori,
encapçalats per l’alcalde de la ciutat.
La commemoració de la Diada Nacional va comptar
aquest any amb l’actuació del grup Capella Joan Cererols,
que va interpretar un concert de música catalana al
Claustre de Sant Francesc. La Capella Joan Cererols és
una associació de música antiga dedicada a redescobrir,
estudiar i interpretar les obres dels compositors dels
Països Catalans dels segles XVI, XVII i XVIII.



S’ha encetat la una nova legislatura als ajuntaments
del país després de les eleccions municipals del
maig passat. A Vilafranca els veïns i les veïnes van
decidir que no hi hagués ni majoria per a cap
formació política ni governs de coalició. La veu
dels veïns i veïnes de Vilafranca manifestada en
aquestes eleccions expressa la voluntat d’un gran
acord per Vilafranca. Un acord que des del grup
municipal Socialista, a qui ens ha pertocat la tasca
de govern, volem que s’assoleixi a partir del diàleg
permanent amb totes les formacions polítiques i
al llarg de tot el mandat. Aquesta ha de ser la
legislatura del diàleg. Del diàleg que ens ha de
portar a l’entesa en tots els grans reptes que
Vilafranca té per decidir.
L’alcalde de Vilafranca Marcel Esteve avançava en
el seu discurs d’investidura el 16 de juny passat
la voluntat d’impulsar un Programa d’Actuació
Municipal per als propers 4 anys obert a les
aportacions de tots els grups municipals del
consistori, que es basaria en 10 punts que ell
mateix va desglossar:
1. Avançar en la qualitat dels serveis adreçats a
les persones: posant l’accent en l’educació i la
formació, els serveis d’atenció social i la salut
pública de qualitat.
2. Impuls de l’habitatge social per a tothom i d’una
manera destacada per a la gent jove, la gent gran
i les persones amb discapacitat.
3. Cohesió social entre tots els barris i que els
espais públics facilitin la convivència i el diàleg
social. Cal fer-ho tot reconeixent la diversitat,
exigint drets i deures i una sola ciutadania per a
tothom.
4. Finalització de les obres de cobriment de les
vies del tren i immediata urbanització de l’eix de
la viaper tal que esdevingui el gran parc de
Vilafranca que apropi els barris que l’envolten.
5. Fer ben present la nostra veu a la resta
d’institucions: des de la millora de les infraestruc-

tures al reconeixement del que volem ser, de
l’impuls del Pla Director a fer palesa la voluntat
del Penedès en la futura divisió territorial.
6. Suport al teixit associatiude la vila tot impulsant
les fórmules i les eines on els agents econòmics
i socials i les institucions es posin d’acord en quins
objectius cal prioritzar per la Vilafranca dels propers
anys.
7. Vilafranca capital cultural: cal fer d’aquest un
eix destacat de la nostra promoció exterior, tot
garantint la xarxa d’equipaments bàsics per a la
promoció de la formació i la creació cultural.
8. Afavorir la proximitat de l’Ajuntament als seus
veïns i veïnes tot fomentant la participació
ciutadanaen aquelles decisions més destacades
per Vilafranca.
9. Fer de Vilafranca una vila exemplar per la seva
aposta per la sostenibilitat en relació al seu
desenvolupament urbanístic, el transport públic,
l’ús d’energies alternatives i el tractament de
residus.
10. Capacitat de Vilafrancade fer créixer la seva
capitalitat del Penedès tot preservant el nostre
paisatge, fomentant el nostre lideratge vitivinícola
i impulsant el seu dinamisme comercial, de serveis
i generadora de noves activitats econòmiques que
fomentin una ocupació de qualitat.
En resum, des del govern municipal el PSC
treballarem per una vila i un Ajuntament que es
preocupin pels que més ho necessiten. Una vila i
un Ajuntament disposats a garantir unes condicions
de vida dignes a tota la seva gent. Una vila i un
Ajuntament que situï en el centre de les seves
prioritats la reducció de les desigualtats. Donant
resposta a les noves contradiccions que la nostra
societat genera. Una vila i un Ajuntament que
avanci en una Vilafranca de progrés. I encara més
enllà de les diferents sigles i de les idees de
cadascú, tenim el dret i l’obligació de servir a la
nostra vila.



Sobre el creixement de Vilafranca.

Darrerament el govern municipal ens diu que
Vilafranca creix menys que la resta de la comarca,
i que hi ha una desacceleració d’aquest creixement
de població.
Però quan es miren les dades, hom pot veure que
Vilafranca creix per sobre de la mitjana de
Catalunya, per tant segueix rebent la pressió dels
qui volen comprar (encara de moment) un pis més
barat que a zones com Barcelona i rodalies. Tot i
que cada cop això és més difícil, doncs els preus
a Vilafranca s’han multiplicat per quatre en poc
més de 10 anys.

Preocupació pel futur.

Tot i que se’ns diu que creixem menys, el cert és
que Vilafranca és una de les poblacions de Catalunya
on el ritme de construcció d’habitatges és més alt.
Un contrast evident que fa que ens preocupi què
passarà amb tots aquests pisos que s’estan fent
i que cada cop és més difícil trobar-los comprador.
Pot passar que zones com La Girada–2, on s’hi
construeix molt, no s’ocupin fàcilment i molts
d’aquests pisos estiguin buits, amb el qual la
sensació de barri dormitori es pot accentuar.

Primer, els serveis a les persones.

Per tant, la nostra preocupació passa per posar al
davant els serveis a les persones enfront d’un
creixement en pisos. Cal tenir noves escoles, una
a cada barri. Al barri del Molí d’en Rovira hi manca
una escola que doni servei a la gent del barri.
D’aquesta manera, no es produiran situacions tan
desastroses com que nens d’un barri hagin d’anar
a escoles situades a l’altra banda de la vila. També
cal vetllar per que el segon ambulatori acabi sent
una realitat, i que l’ampliació de l’hospital no es

demori en el temps. Però evidentment, no només
parlem d’equipaments, també de tenir una millor
estació de trens al centre de la vila, amb més
freqüència de pas i amb millors connexions cap a
Tarragona, per exemple o, simplement, de solucionar
d’una vegada per totes el problema d’aparcament
a la vila.

Cal un bon govern.

Tot això necessita de l’impuls d’un bon govern a
la vila, que no hem tingut fins ara. Hem crescut
a força de fer pisos i més pisos, i molt de tant en
tant tenim un nou servei, cosa que no justifica un
bon govern. Cal demanar millor qualitat de vida,
i Convergència i Unió a Vilafranca ha treballat,
treballa i treballarà per aconseguir-ho.

Sense partidismes, per a tothom.



Recentment hem pogut conèixer la proposta del
projecte enviada pel Ministerio de Fomento en el
qual es contempla la creació de tres zones de
peatge a les entrades del nostre municipi, Vilafranca.
Aquest projecte representa una nova agressió vers
el territori i un greuge comparatiu cap a la població
de la Vegueria Penedès, i en concret de Vilafranca
en la utilització de l’autopista AP-7. L’eliminació
del peatge de Martorell, doncs, no representa un
pas cap a alliberar aquesta via de comunicació,
sinó tot el contrari, representa la culminació i
consolidació del sistema de pagament de l’autopista
del mediterrani per part de la població del nostre
territori.

Els milers de signatures dels penedesencs i
penedesenques demanant la gratuïtat del peatge
de Martorell han estat completament ignorades, i
no només no han estat escoltades sinó que aquest
nou projecte del Govern Espanyol representarà un
peatge permanent per a cada una de les entrada
de la nostra vila. Un cop més, com ja ens va passar
amb la Base de Muntatge de l’AVE, les nostres
institucions municipals ens han privat a la població
la informació sobre la instal·lació dels peatges,
negant-nos el dret a opinar i a decidir sobre el
futur del nostre territori.

En un context on els territoris del Penedès han de
patir constantment les agressions de la
metropolització (Base de Muntatge, 4art Cinturó,
CIM...), amb el suport implícit o explícit de vàries
forces polítiques representades al Penedès, aquest
nou projecte demostra que el procés d’integració
a la regió metropolitana, lluny de reportar avantatges
per a la població, n’hem de pagar constantment
“peatges ecològics”. No ens cal oblidar que els
ciutadans i ciutadanes no tenim res a dir ni a fer;
tot ens ve decidit des de els despatxos de Madrid

o Barcelona, sense ni tan sols demanar-nos si ho
volem o no, o com volem.

Davant de les agressions que rebem com a poble,
ens cal prendre mesures per organitzar-nos i sortir
al carrer, d’articular una resposta unànime que
reculli moltes veus i dir prou! Perquè no volem
una Vegueria on els interessos "del capital" passin
per damunt dels interessos de la gent i de la terra.
Perquè no volem que es decideixi el futur del
nostre territori ni a Barcelona ni a Madrid. Ara és
l’hora d’organitzar-nos de nou i dir que volem un
Penedès lliure de peatges!



Ens van faltar 135 vots per
aconseguir dos regidors
i ésser decisius

En les eleccions municipals celebrades el 27 de
maig de 2007 el PP va obtenir a la Vila 1.032 vots
(6,79%) i un regidor. Ens van faltar 135 vots per
obtenir un segon regidor i ésser decisius.
 
Respecte a les anteriors eleccions municipals, hi
ha una disminució de 261 vots (s’ha passat de
1.293 a 1.032). Pensem que, en part, és explicable
per la menor participació electoral d’aquestes
darreres eleccions. En efecte, la participació electoral
a la nostra Vila va passar del 65,81% a les eleccions
municipals de 2003 al 59,27% a les celebrades
aquest any. Aquesta disminució de la participació
justificaria la reducció de 132 vots en els resultats
obtinguts per la candidatura del PP a Vilafranca.
Hem de tenir en compte que, de les candidatures
que s’havien presentat l’any 2003, únicament la
candidatura de la CUP va augmentar el nombre vots
(PSC, 2.390 vots menys; CIU, 44; ERC, 1.291).
 
En quant a la resta de pèrdua de vots, 129, creiem
que ha estat conseqüència de la presentació de vuit
llistes electorals, amb tres de noves. Hem de tenir
en compte que dues aquestes noves llistes, PxC i
C’s, aspiraven a captar el nostre electorat.
 

Constitució del nou consistori
i elecció del Batlle 

En la votació per elegir el nou batlle, el PP es va
votar a si mateix. Vam decidir adoptar aquesta
postura, desprès que ni el candidat del PSC ni el
de CIU ens hagués demanat el nostre suport en
aquesta votació i, per tant, no s'hagués arribat a un
acord programàtic de govern amb cap d'ells.
 
Es va tenir en compte  també, que l'únic regidor
PP per si sol no podia decantar l'elecció entre

l’alcaldable del PSC i l’alcaldable de CiU. Marcel
Esteve i Robert  en tenia suficient amb els vots dels
regidors socialistes, vuit, per ésser elegit batlle,
com cap de llista més votat en les passades eleccions
municipals. Únicament es podia evitar la seva
elecció si un altre cap de llista aconseguia 11 vots
o la majoria de vots dels regidors del consistori.
Això comportava que, encara que un altre alcaldable
hagués tret 10 vots i hagués guanyat la votació,
l’alcalde hagués estat igualment en Marcel Esteve,
al no haver obtingut la majoria absoluta.
 

Sous i dedicacions exclusives

El Ple va aprovar les retribucions del càrrecs electes
i les dedicacions exclusives de una part de l’equip
de govern. La proposta que es va aprovar suposava
el manteniment dels sous que es cobraven al final
de l’anterior legislatura i una reducció de les
dedicacions exclusives de  7,50 a 4,50, amb un
estalvi del 40%. Els únics grup municipals que van
votar en contra van ésser els de CiU i la CUP.  Per
justificar el seu vot negatiu van al·legar motius
contradictoris, i que ens venien a donar la raó als
que havíem votat a favor.
 
Així, CiU va reconèixer que les retribucions estaven
dins el barems recomanats per les associacions de
municipis. Però, van votar en contra, perquè creien
que es pot gestionar l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès amb 2,5 dedicacions exclusives, inclosa
la del Batlle.
 
En canvi la CUP va reconèixer que per a un gestió
adequada de l’Ajuntament de la nostra Vila es
necessita que 4 regidors es dediquin de forma
exclusiva a desenvolupar la seva feina. En tot cas,
el seu vot va ésser negatiu perquè estimaven que
s’havien de reduir els sous dels càrrecs electes un
20%.



A començaments d’aquest any 2007, poc abans
de les eleccions, el PSC es va treure de la màniga
una proposta de modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbana Municipal de la zona del carrer
del Comerç. Des d’Esquerra Republicana de
Catalunya, que aleshores formàvem part de l’equip
de govern, vam ser els primers en denunciar el
projecte i en presentar-hi al·legacions, no sense
un cost polític. Tanmateix, amb l’acció decidida
del nostre partit es va aconseguir posposar
l’aprovació inicial del projecte per tal que el
resolgués el nou consistori, de composició incerta
en aquells moments. Un cop resolta aquesta
incògnita, però, ha arribat l’hora de posar totes les
cartes sobre la taula.

Diversos són els motius que ens van portar a
presentar al·legacions per tal que es retirés el
projecte. En primer lloc, perquè el projecte suposa
una desvirtuació del POUM aprovat el 2003 i
implica l’aposta per un tipus de creixement de la
vila al que no correspon al model de
desenvolupament moderat, equilibrat i sostenible
que plantegem des d’Esquerra. Des del nostre
partit pensem que l’aposta per un neo-
desenvolupisme que porta implícita la proposta
del PSC té com a objectiu aprofitar la recaptació
per la via de les plusvàlues que suposarà tot el
projecte per tal de contribuir a la urbanització de
la llosa de la via, de manera que tenim pa per avui
i fam per demà. A més, considerem que és
especialment greu el desequilibri urbanístic que
es produiria a Vilafranca en cas de tirar endavant
l’esmentat projecte. Aquest desequilibri es donaria
entre sectors de la vila que el Pla vigent intenta
mantenir i preservar. El desaforat increment en els
índexs d’edificabilitat i densitat proposats, amb
increments de sostre ponderat de fins a un 51,64%,
produiria unes lesions paisatgístiques permanents
i constitueixen un greuge i un acte de discriminació
entre propietaris.

Aquest projecte es planifica, a més, en una zona
que considerem que té un alt valor històric i
paisatgístic. Tots podem coincidir que volem que
la imatge que s’ha de projectar arreu és la d’una
Vilafranca capital d’una de les regions vitivinícoles
més importants del món. També podem coincidir
en què, amb el cobriment de la via, aquest punt
de la nostra vila esdevindrà una nova centralitat
de la nostra vila. El carrer Comerç compleix els
requisits per ser la primera “façana” d’aquesta
imatge i l’eix central de la nova centralitat però
l’edificació de blocs de nou o deu pisos no és, per
nosaltres, la millor manera de presentar-nos davant
del món ni d’identificar el centre de la vila.

Posats a proposar modificacions puntuals, per
Esquerra és més prioritari planejar en una zona
que serà el nou centre de la vila alguns
equipaments, com per exemle un hotel o un
equipament cultural que compleixi una funció
similar a la de l’Escorxador a més de donar un
impuls definitiu a la creació d’habitatge social,
especialment de lloguer ja sigui de nova construcció
però sobretot fent un esforç en la rehabilitació
d’habitatges.

Per acabar, des d’Esquerra apostem per un model
de ciutat compacta, més sostenible en contraposició
amb la ciutat extensa, però pensem que una opció
decidida per aquest model de desenvolupament
de la ciutat no ha de servir per fer-nos combregar
amb rodes de molí i més en una zona que ha
esdevingut crucial per al futur de la nostra vila.
En resum, considerem que aquesta és una
modificació puntual innecessària, injustificada i
insostenible que, en cas d’arribar-se a produir,
obriria una via de creixement i desenvolupament
de la nostra vila que no se sap on pot arribar.



Passades les eleccions, i per primera vegada desprès
de 24 anys, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa (ICV-EUiA) compta amb Grup
Municipal gràcies al suport rebut per part de la
ciutadania, amb prop d’un miler de vots. Som
doncs la principal novetat a l’Ajuntament, i afrontem
aquest repte amb ganes de treballar i amb molta
il·lusió.

Entre les diverses opcions que oferien els resultats
electorals, els homes i les dones d’ICV-EUiA hem
optat per quedar-nos a l’oposició, fiscalitzant l’acció
de govern. Hi ha però moltes maneres de fer
oposició. Nosaltres ens decantem per fer una
oposició participativa: Donant suport a aquelles
propostes que creiem que poden fer avançar
Vilafranca i millorar la qualitat de vida dels
vilafranquins i les vilafranquines, les presenti el
grup que les presenti, sigui del govern o de la
oposició. Alhora, també presentem mocions i
propostes pròpies i fem el possible perquè aquestes
tirin endavant i puguin ser un realitat.

Perquè la nostra no és una oposició tàctica o
partidista. El nostre és un treball participatiu,
constructiu, obert i amb voluntat de sumar, un
treball que mira també d’aportar propostes en
positiu i per fer avançar Vilafranca.

Així doncs, des de les pàgines del butlletí municipal,
ens posem a disposició de totes aquelles persones
i entitats que ens vulgueu fer arribar propostes,
consultes, queixes o aportacions, per avaluar-les
i, si és el cas, cercar la millor forma de materialitzar-
les. Perquè, com ja va avançar el nostre regidor
portaveu, Bernat Villarroya, en la sessió
d’investidura, creiem en una democràcia viva, en
una democràcia on les decisions que preguem a
les institucions responguin a la voluntat de la
ciutadania i facin front als reptes i les
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problemàtiques que ens afecten col·lectivament.
A la pàgina web www.iniciativa.cat/vilafranca,
trobareu les dades de contacte per correu electrònic,
telèfon, així com els horaris de les reunions
presencials.

Les nostres primeres mocions, relatives a l’estalvi
de paper en les notificacions, i a la implantació
d’un sistema de gestió de qualitat a l’Ajuntament
ja han estat aprovades i estem treballant perquè
es facin efectives plenament el més aviat possible.
El posicionament i vot que hem adoptat en cada
un dels projectes que ha plantejat el govern
municipal el podeu veure detalladament en els
resums de les sessions que apareixen en aquest
butlletí.

Així mateix, i més enllà de la tasca quotidiana dels
mitjans de comunicació local, la nostra voluntat
és donar compte, de forma continuada, de les
decisions que adoptem, tant a través de la pàgina
web, del bloc del regidor
http://fragmentari.blogspot.com/, com mitjançant
el butlletí imprès Iniciativa per Vilafranca i, la més
important, mitjançant el contacte directe i el diàleg
personal.

Fins ben aviat doncs!



Ser vei de transpor t urbà de viatgers. S’aprova la
contractació del servei de transport públic urbà de viatgers
per consolidar el servei actual i ampliar recorreguts i horaris.
Aquestes ampliacions suposen l’increment del triple del cost
actual, preveient-se una subvenció per a l’empresa adjudicatària
de fins a 300.000 euros. Amb els vots favorables dels grups
Socialista (PSC-ICV), ERC, CiU i PP i el vot en contra de la
CUP.

Millores transpor t urbà de viatgers.  S’aprova per
unanimitat la signatura del conveni de l’Agrupació de Municipis
amb Transport Urbà  i l’adhesió de Vilafranca al sistema tarifari
integrat.

Pla de millora urbana PAU 22. S’aprova per unanimitat el
Pla de millora urbana del PAU núm. 22 del POUM, denominat
Font de l’Ametlló, situat junt al carrer de la Font de l’Ametlló,
en el sector Estació de Mercaderies.

Crèdit programa Crèdit Local. S’aprova per unanimitat una
operació de crèdit per valor  de 1.917.213,00 euros del
programa Crèdit Local i s’accepta també la subvenció de la
Diputació de Barcelona que ajudarà a amortitzar el crèdit
sol·licitat.

Modificació pressupost Entitat. S’aprova per unanimitat

una modificació pressupostària per valor de 354.092,75 euros
que es destina a serveis socials i atenció a la gent gran.

Canvi composició Patronat d’Esports.  S’accepta la
renúncia temporal d’Emília Torres com a vocal del Patronat
d’Esports per motius de maternitat i el nomenament de
Joaquim Mach que la substituirà en representació de CiU.

Moció abocament residus a la Serreta.  S’aprova per
unanimitat la moció presentada per la CUP sobre l’abocament
de residus per part de l’empresa AGMA al municipi de
Vilafranca. Es demana que es delimitin els terrenys afectats,
que es comuniqui la situació a l’Ajuntament d’Olèrdola i que
es sol·liciti a l’Agència de Residus de Catalunya el resultat de
l’avaluació de la possible contaminació d’aquests sòls.

Moció en defensa de la vinya i el vi.  S’aprova per
unanimitat, amb esmena aceptada de la CUP, la moció
presentada pels grups municipals Socialista (PSC-ICV), d’ERC
i de CiU, de suport al manifest presentat per les entitats
ASAJA, COAG, UPA, COOPERATIVAS AGRARIAS, AVIMES i
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL VINO en contra de l’esborrany
d’Avantprojecte de Llei de mesures sanitàries per la protecció
de la salut i la prevenció del consum de begudes alcohòliques
per part de menors, proposat pel Ministerio de Sanidad y
Consumo.

Modificació POUM, cementiri i entorn. S’aprova inicialment
la modificació puntual del POUM a l’àmbit del cementiri i el
seu entorn, en els termes en què s’ha presentat per part de
“Serveis Funeraris del Penedès, S.L.”, per bé que caldrà
introduir-hi les precisions i les modificacions indicades en
l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal. També
s’aprova l’informe de sostenibilitat ambiental, el qual serà
sotmès a informació pública conjuntament amb l’expedient
de modificació puntual del POUM. Aquest dictamen té 12
vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC) i 7 abstencions
(grups de CiU, PP i CUP).

Liquidació pressupostos municipals 2006.  Es dóna
compte de la liquidació dels pressupostos municipals de
2006. El regidor d’Hisenda fa referència al resultat de la
liquidació, amb un romanent o resultat positiu d’uns 5,3
milions d’euros.

Modificació de crèdits pressupost entitat .  S’aprova
l’expedient número 4 d’Habilitació de Crèdits Extraordinaris
i de Suplements de Crèdit del Pressupost per valor de
5.940.687,77 euros, emprant el romanent o superàvit de
2006. S’aprova amb 13 vots a favor (Grup Socialista, ERC i
PP), 1 vot en contra (CUP) i 5 abstencions (CiU).
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Adjudicació servei de transport urbà.  S’adjudica a
l’empresa "LA HISPANO IGUALADINA, S.A.", el concurs per
a la concessió administrativa del contracte de gestió indirecta
del servei públic de transport urbà de viatgers a Vilafranca
per un període de 4 anys. El dictamen s’aprova amb 19 vots
a favor i 1 en contra de la CUP.

Inventari del patrimoni municipal. S’aprova l’inventari de
l’Ajuntament i els dels seus organismes autònoms, corresponent
a l'exercici 2006, amb 19 vots a favor i l’abstenció de la CUP.

Moció aniversari Tractat de Roma. Els grups Socialista
(PSC-ICV) i d’ERC presenten una moció de suport al 50
aniversari de la signatura del Tractat de Roma. La moció
s’aprova amb 19 vots a favor i el vot en contra de la CUP.

Moció sobre TV3 al País Valencià. Moció presentada pels
grups Socialista (PSC-ICV), d’ERC, de CiU i de la CUP i

aprovada per unanimitat, en la qual es considera que el
Ministeri d’Indústria ha de legalitzar les emissions de TV3 al
País Valencia i es demana a la Generalitat de Catalunya que
insti al Ministeri d’Indústria espanyol, perquè busqui una
solució per garantir la continuïtat de les emissions de TV3 del
País Valencià i perquè quedi arxivat de forma immediata i
sense imposició de cap sanció econòmica o de qualsevol altra
mena l’expedient sancionador obert contra Acció Cultural del
País Valencià.

Moció carrer 25 d’abril.  Moció presentada per la CUP
demanant que l’Ajuntament proposi a la comissió de
nomenclàtor que un dels nous carrers de la Vila porti el nom
de “25 d’abril”. I que s’instal·li una placa amb la dita popular
de “Quan el mal ve d’Almansa a tots alcança” amb una
explicació de l’efemèride d’aquesta data històrica. S’aprova
amb 19 vots a favor i un en contra del PP.

aquest organisme autònom de la Generalitat de Catalunya.

Manifest participació de les dones. Es dóna compte de
l’adhesió al manifest elaborat conjuntament per l’Àrea d’Igualtat
i Ciutadania de la Diputació de Barcelona i la Federació de
Municipis de Catalunya sobre “la participació de les dones,
un principi de desenvolupament democràtic”.

Moció rodalies Renfe.  Moció, presentada per CiU i
encapçalada finalment per tots els grups municipals, denunciant
el mal funcionament del servei de rodalies Renfe i demanant,
entre d’altres, a la Generalitat la negociació del traspàs dels
serveis de transport de viatgers amb origen i destinació en el
territori de Catalunya, tal i com s’estableix en l’article 169
de l’Estatut de Catalunya.

Moció parada de taxis. Moció rebutjada amb 7 vots a favor
(CiU, PP i CUP), 8 en contra (grup Socialista –PSC-ICV-, amb
l’absència en aquest punt de la regidora Àngels Agramunt),
i 3 abstencions (grup d’ERC), que plantejava la necessitat de
construir una marquesina provisional a la plaça de l’Estació
per donar cobertura al servei de taxi. La mesura queda pendent
de l’ordenació integral de la plaça.

Moció cal Salines.  Moció demanant la modificació de
l’amplada d’un vial al barri de Cal Salines que queda no
aprovada, amb 6 vots a favor (grups de CiU i del PP), 12 en
contra (grup Socialista –PSC-ICV- i grup d’ERC) i 1 abstenció
(CUP).

Moció Núria Pòrtulas. Moció presentada per la CUP de
suport a Núria Pòrtulas i la seva família i demanant la llibertat
provisional de l’empresonada per una imputació de pertinença
a organització terrorista. La moció s’aprova per unanimitat.

Modificació pressupost Patronat d’Esports.  S’aprova
l’expedient número 2 de Suplements de Crèdit del Pressupost
del Patronat d’Esports per valor de 578.016 euros.

Junta d’accionistes empresa d’aigües.  El Ple es
constitueix en junta ordinària d’accionistes de la societat
municipal Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca i aprova
per unanimitat els resultats de l’exercici de 2006, que es
concreta en uns beneficis de 140.057,33 euros, destinats a
reserves voluntàries.

Junta de socis Societat d’Habitatge. El Ple es constitueix
en junta ordinària d’accionistes de la Societat Municipal
d’Habitatge de Vilafranca del Penedès i aprova els resultats
de l’exercici de 2006, que es concreta en uns beneficis de
4.856,21 euros, destinats a compensar pèrdues d’exercicis
anteriors.

Junta de socis SERCOM.  El Ple es constitueix en junta
ordinària d’accionistes de la societat municipal SOVIPAR i
aprova els resultats de l’exercici de 2006, que es concreta
en unes pèrdues de 1.729,39 euros.

Junta de socis SOVIPAR.  El Ple es constitueix en junta
ordinària d’accionistes de la societat municipal SERCOM i
aprova els resultats de l’exercici de 2006, que es concreta
en uns guanys de 54.095,73 euros destinats a compensar
pèrdues d’exercicis anteriors (7.819,41 euros) i a reserves
voluntàries (46.276,32 euros).

Cessió terrenys Generalitat. Modificar l’acord de ple de
21 de febrer de 2006 sobre la cessió gratuïta d’uns terrenys
a favor de l’ICASS per adaptar-lo als requisits establerts per



Moció antitransgènics i Josep Pàmies. Moció presentada
per la CUP de suport al pagès antitransgènic Josep Pàmies.
S’aprova amb 19 vots a favor i un vot contrari del regidor del
PP.

Moció sobre el dret a l’autodeterminació. Els grups de la
CUP, d’ERC i de CiU presenten una moció per instar la
Generalitat de Catalunya a que demani al govern espanyol la
modificació de la llei que regula la convocatòria de referèndums,
per tal que aquests puguin ser convocats pel President de la
Generalitat a instàncies del Parlament de Catalunya. La moció
s’aprova amb 9 vots a favor (CiU, ERC i CiU),  1 en contra
(PP) i 10 abstencions (PSC-ICV).

Últim Ple del mandat, que es convoca per a l’aprovació de
l’acta de final de mandat i durant el qual es realitzen diferents
intervencions relacionades amb la finalització del mandat

Se celebra el tràmit i requisit de promesa o jurament per part
dels vint-i-un regidors de la Corporació que, després d'haver
pres possessió del càrrec, queda constituïda la nova corporació
municipal.

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, 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).

Els regidors electes emeten el seu vot, un per un i de forma
secreta. 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

Moció mesures avinguda de la Pelegrina. S’aprova per
unanimitat la moció de CiU per la qual s’acorda estudiar i
instar l’execució de les mesures que siguin suficients (semàfors,
remuntables...) per tal de garantir que els vianants puguin
travessar l’avinguda de la Pelegrina sense perill.

Moció Vegueria Penedès, via d’urgència. Sense que estigui
inclosa en l’ordre del dia, es dóna compte de la presentació
d’una moció per part del grup de la CUP sobre una anterior
moció aprobada pel Ple en defensa de la Vegueria Penedès.
La urgencia de la moció és rebutjada amb 7 vots a favor (CiU,
PP i CUP) i 13 en contra (Socialista –PSC-ICV- i ERC).

municipal, per part dels regidors i regidores que deixen de
ser-ho, dels portaveus dels grups municipals i de l’alcalde.

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.



53 AJUNTAMENTS: 87% de la població:
Albinyana; Arboç, Argençola, Banyeres del Penedès, Bellvei, Bonastre, Cabrera d’Igualada, Calafell, Capellades,
Carme, Castellolí, Castellví de la Marca, Cubelles, Cunit, El Montmell, El Pla del Penedès, El Vendrell, Font-rubí,
Gelida, Igualada, La Bisbal del Penedès; La Granada, La Llacuna, La Pobla de Claramunt, La Torra de Claramunt,
Les Cabanyes, Masquefa, Montmaneu, Llorenç del Penedès, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Piera, Pacs,
Pontons, Puigdàlber, Sant Jaume dels Domenys; Sant Martí de Tous; Sant Martí Sarroca; Sant Pere de Ribes, Sant
Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Maria de
Miralles, Sitges, Subirats, Torrelavit, Vallbona d’Anoia,  Veciana, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, i
Vilobí del Penedès.

RESUM MOCIONS APROVADES AJUNTAMENTS

4 CONSELLS COMARCALS: 100% de la població
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Consell Comarcal de l’Anoia, Consell Comarcal del Baix Penedès i Consell
Comarcal del Garraf.
9 ASSOCIACIONS EMPRESARIALS (1.500 empreses):
ADEG “Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès” (Vilanova i la Geltrú); Associació de
Comerciants i Empresaris (Cunit); Associació de Criadors de la Raça de Gallines del Penedès (Pacs); Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials (Vilanova i la Geltrú); Centre Professional (Vilanova i la Geltrú); Cooperativa Agrícola
(La Bisbal del Penedès); Federació d’Associacions de comerciants, botiguers i professionals de Vilafranca (Vilafranca
del Penedès); PIMECAVA (Sant Sadurní d’Anoia); Unió Vinícola del Penedès - UVIPE (Vilafranca del Penedès)
23 EMPRESES A TITOL PERSONAL
105 ENTITATS, ASSOCIACIONS I GRUPS (7.500 associats)
11.750 CIUTADANS I CIUTADANES A TÍTOL PERSONAL

Adhesions a la PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PRÒPIA, per la creació
d’un Àmbit Funcional de Planificació Territorial i de la Vegueria Penedès,
 d’ajuntaments, consells comarcals, entitats, associacions, empreses, grups

i formacions polítiques, fins al 18 de setembre de 2007






