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DES DE L’ALCALDIA

A cadascú el que és seu

Aquest any i el vinent són anys d’eleccions. Primer van ser les municipals,
ara les del Parlament de Catalunya i d’aquí uns mesos seran les legislatives
espanyoles. Per suposat que no vull entrar en valorar i menys encara opi-
nar sobre les diferents opcions que es presenten en cada uns dels casos.
Aquí no és el lloc on correspon fer això.

Però si que voldria aprofitar el tema per fer una reflexió que, ben sovint,
oblidem i provoca confusions i sobretot distorsiona el que correspon a
cadascuna de les administracions públiques.

És evident que, per raons de proximitat, la tendència de les ciutadania
és a dirigir-se a l’Ajuntament, l’administració més propera en tots els sentits.
Fins i tot, quan no se sap a qui correspon una determinada matèria, es
planteja a l’Ajuntament el tema que sigui per veure què hi pot fer o cap on
cal dirigir-se. És lògic que quan algú no sap a quina porta trucar vagi a la
més fàcil i propera, pensant que allà ja li diran què cal fer.

Però aquesta pràctica tan natural pot comportar que, moltes vegades,
no sapiguem qui té la responsabilitat de cada cosa. Per exemple, tothom
sap que els temes de la Defensa correspon a l’Estat, que la Generalitat és
qui ha de fer funcionar les escoles a Catalunya i que la recollida de la brossa
li pertoca a l’Ajuntament...

Però no sempre és així de clar. I
en moltes ocasions es demanen o
recauen responsabilitats en els
Ajuntaments en matèries que no són
de la seva competència, de les quals
no en són responsables... Les llars
d’infants (tema d’educació i, per tant,
responsabilitat de la Generalitat) és
una qüestió que l’Ajuntament fa de
forma voluntària i aportant recursos
econòmics a un tema on no hi té cap
obligació...

El mateix podríem dir de la
seguretat ciutadana: el municipi té
Policia Local, però no per temes de
seguretat ciutadana sinó per fer
complir les ordenances municipals i
la circulació de la Vila... És a l’Estat a
qui li correspon i n’és el responsable
d’aquesta matèria; qui ha de posar el
mitjans humans i tècnics perquè
tinguem un nivell de seguretat

adequat... És al Govern de l’Estat a qui hem d’exigir que doti adequadament
el servei perquè faci les funcions que la ciutadania li demana.

No sempre és així. Tot i que podríem posar altres exemples, els dos
exposats són prou significatius: resoldre les llars d’infants és de la
Generalitat; fer que la seguretat ciutadana sigui bona és de l’Estat...

Per això val la pena recordar-ho sovint. Allò que diuen en castellà “que
cada palo aguante su vela”... o en català “a cadascú el que és seu”. Perquè
el que no pot fer l’Ajuntament és fer el què li toca i, a més, el dels altres...

Joan Aguado i Masdeu
Alcalde de Vilafranca del Penedès
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L’AJUNTAMENT INFORMAEl contingut d’aquest núm. del butlletí municipal
«L’Ajuntament Informa» ha estat supervisat per
la Junta de Portaveus, que, segons acord del
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del contingut del butlletí municipal.
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SERVEIS MUNICIPALS

HORARIS DE VISITA I D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
DELS/LES REGIDORS/RES-DELEGATS/DES DE L’AJUNTAMENTIMUS RA

Joan Aguado Masdeu Alcalde
(Hores a concretar prèviament amb Secretaria
d’Alcaldia)

Marcel Esteve Robert 1r tinent d’alcalde-coordinador de l’Àrea de
Desenvolupament de la Ciutat.
Regidor de Promoció Econòmica, Planificació
General, Integració Europea, Coordinació dels Plans
Transversals i Pla per la Convivència.
(Hores convingudes prèviament)

Anna Girona Alaiza 2ª tinent d’alcalde-coordinadora de l’Àrea de Via Pública.
Regidora de Vies Públiques, Parcs i Jardins, Edificis
Municipals i Cementiri, Règim Intern i Recursos Humans.
(Hores convingudes prèviament)

Joan Pareta Papiol 3r tinent d’alcalde
Regidor de Comerç, Turisme i Mercats, Governació,
Policia Local, Circulació i Aparcaments.
(Dimarts al matí a hores convingudes prèviament)

Lourdes Sànchez 4ª tinent d’alcalde-coordinadora de l’Àrea de Comunicació
López i Participació Ciutadana.

Regidora de Comunicació, Cultura i Pla per la Igualtat.
(Hores convingudes prèviament)

Josep Colomé Ferrer 5è tinent d’alcalde
Regidor d’Urbanisme i Habitatge i Educació.
(Dimarts al matí a hores convingudes prèviament)

Francisco M. Romero 6è tinent d’alcalde-coordinador de l’Àrea de Serveis
Gamarra Interns i Hisenda.

Regidor d’Hisenda i Compres, Informàtica, Ciutat del
Coneixement i Pla Vila Jove.
(Dimecres al matí a hores convingudes prèviament)

Patrocinio Recober 7è tinent d’alcalde-coordinador de l’Àrea de Benestar
Caballé Social.

Regidor de Serveis Socials, Medi Ambient i Pla per a la
Gent Gran.
(Dimarts de 10 a 11 h. i dijous de 14 a 15 h. i tardes a hores
convingudes prèviament)

Francisco Álvarez Regidor de Foment de l’Ocupació i Salut i Consum.
Vázquez (Hores convingudes prèviament)

Àngela Agramunt Regidora d’Esports, Participació i Relacions Ciutadanes i
Andreu Pla d’Infància.

(Hores convingudes prèviament)

PORTADA

Vilafranca, cada dia millor.

  1. Des de l’alcaldia.

  2. Horaris de visita i d’atenció al
públic de/les regidors/res-delegats/
des de l’Ajuntament.

  3.  Acords del Ple Municipal Ordinari
celebrat el dia 22 de juliol de 2003.

  5. Acords del Ple Municipal Ordinari
celebrat el dia 23 de setembre de
2003.

  7. Acords del Ple Municipal Ordinari
celebrat el dia 21 d’octubre de
2003.

10. Els grups municipals diuen.

12. Vilafranca comptarà l’any vinent
amb una nova llar municipal
d’infants que es construirà a la
Girada.

14. Vilafranca prepara un congrés
internacional de les Ciutats del Vi
com acte associat al Fòrum
Barcelona 2004.

15. L’Ajuntament presenta als FEDER la
construcció d’un espai municipal
per activitats polivalents.

16. Vilafranca sol·licita al PUOSC la
remodelació de la plaça de Milà i
Fontanals i la urbanització de
l’aparcament del vial de les Clotes.
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PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 22 de juliol de 2003

El ple demana més dotació
i recursos per a

l’ensenyament públic

El Ple Municipal Ordinari celebrat el
passat més de juliol va aprovar exigir a la
Generalitat de Catalunya una major dotació
de recursos, econòmics i humans perquè a
Vilafranca es pugui oferir un ensenyament
digne, que es distribueixin els alumnes
nouvinguts per tots els centres escolars,
públics i concertats, de Vilafranca, que les
plantilles dels centres escolars s’adaptin a
les noves matriculacions que es donen al
llarg del curs, que reconsideri la seva nega-
tiva respecte a l’ampliació de plantilla del
CEIP Mas i Perera i que es prenguin les
mesures necessàries perquè l’IES Eugeni
d’Ors pugui iniciar el curs amb l’adequació
correcta de totes les infraestructures
necessàries.

El regidor d’Educació Josep Colomé va
comentar que l’educació i que l’en-
senyament a la vila es troba en situació
preocupant des del punt de vista de la ratio
entre alumnes i personal docent.

Otger Amatller (CUP) es va mostrar
d’acord amb la moció i va dir que si la
Generalitat no reconsiderava la seva postu-
ra quant al CEIP Mas i Parera caldria obrir
les vies legals adients.

Mònica Gispert (ERC) va destacar que
el problema no afectava només l’escola Mas
i Parera, sinó també altres centres, i
l’Ajuntament havia de fer alguna actuació al
respecte.

Pere Regull (CiU) va afirmar que la pos-
tura municipal potser s’havia d’haver
plantejat abans, que la matrícula viva gene-
ra veritables problemes, i l’assumpte s’havia
de solucionar entre tots, sense
instrumentalitzar-lo políticament.

Josep Ramon (PP) va destacar que la
proposta de fer aquesta reclamació a la
Generalitat havia sorgit a instàncies del PP.

Oposició al Pla Hidrològic
del Govern Central

Amb l’únic vot en contra del regidor del
PP, el consistori va rebutjar el Pla Hidrològic
que impulsa el Govern de l’Estat i
concretament el projecte de transvasament
de l’Ebre, que es trobava a informació públi-
ca pel que fa a l’estudi d’impacte ambiental.

El regidor de Medi Ambient Patro
Recober va manifestar que l’al·legació pre-
sentada pretén evitar que dos tubs no passin
pel Penedès per transferir aigua de l’Ebre a

l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Va dir que
és un projecte faraònic amb un cost
desmesurat, respecte del qual la comunitat
ecològica i els científics han fet palès el seu
desacord. El president de l’Empresa
d’Aigües, Joan Pareta va afirmar que la nova
infraestructura creuaria la xarxa viària, pot
afectar sòls urbanitzables i, a més, no es
preveu que Vilafranca i la comarca puguin
fer ús de l’aigua que es transportarà pels
nous tubs.

Otger Amatller (CUP) va afirmar que al
marge de que es pugui gaudir d’aigua o no
a la comarca, la CUP està en contra del Plan
Hidrológico i a favor de l’al·legació.

Josep Ramon (PP) es va mostra a favor
del Plan Hidrológico, i va recordar que l’Àrea
Metropolitana necessita aigua. Malgrat tot,
estava a favor del fet que el Penedès pugui
tenir accés a l’aigua i que l’impacte ambien-
tal sigui el mínim possible.

Ramon Xena (ERC) es va mostrar en
contra del Plan Hidrológico perquè calia
vetllar pel medi ambient i la sostenibilitat.

Pere Regull (CiU) va dir que el Plan
Hidrológico segons com s’apliqui pot perju-
dicar les terres de l’Ebre i causar un negatiu
impacte ambiental. Segons ell, també és
lògic que si la infraestructura finalment passa
pel Penedès la comarca pugui tenir accés a
l’aigua.

Altres acords
• Es va donar compte del decret d’alcaldia

de data 27 de juny de 2003 de nomenament
dels membres de la Comissió de
Govern, de delegació d’atribucions de
l’alcaldia a favor de la Comissió de
Govern i de nomenament dels tinents
d’alcalde, així com d’un altre decret de la
mateixa data en què es nomenaven els cinc
regidors coordinadors d’àrea de
l’Ajuntament, el seu règim de dedicació i els
vice-presidents i presidents per delegació de
l’alcaldia de les tres Comissions
Informatives.

• Es va fixar, pel que fa a la periodicitat
dels plens municipals, que l’alcalde,
sempre que compti amb la conformitat
d’almenys dos grups municipals que en
conjunt representin la majoria absoluta dels
regidors i regidores, pot deixar de convocar
la sessió del ple quan no hi hagi assumptes
susceptibles de ser inclosos en l’ordre del
dia, o quan aquests assumptes siguin
d’escassa entitat. Els grups de CIU i de la
CUP van votar-hi en contra per considerar
que hi hauria d’haver la unanimitat de tots
els grups a l’hora de prendre la decisió de
no convocar un ple.

• Es va aprovar amb els vots del grup So-

cialista i del PP la creació de tres càrrecs
de confiança: secretari/a de l’alcalde, coor-
dinador/a de Cultura i coordinador/a de
Policia i Seguretat. Els grups de CIU, ERC i
CUP hi van votar en contra. La CUP per con-
siderar que s’haurien de cobrir per concurs
públic, ERC perquè considerava inadequat
incorporar com a personal eventual
membres de la darrera candidatura munici-
pal socialista i CIU perquè consideraven que
les tasques de coordinadors de Cultura i
Policia les haurien d’assumir els regidors, els
Caps de Servei i els tècnics.

• Amb els vots a favor dels grups Socia-
lista i del PP i les abstencions dels grups de
CiU, d’ERC i de la CUP, es va designar el re-
gidor Joan Pareta com a representant de
l’Ajuntament de Vilafranca a l’Assemblea
General i als òrgans de govern que
correspongui de Caixa Penedès.

• Es va aprovar per unanimitat el
nomenament dels vocals de la Junta del
Patronat Municipal d’Esports, a proposta
del Consell Municipal d’Esports, en les per-
sones d’Agustí Blanch Güell (Associació de
Veïns de Sant Julià), Jordi Adell Badia (Club
Patí Vilafranca), Joaquim Illa Català (AMPA
Mas i Parera), Joan Ferrer Mata (Club Natació
Vilafranca) i Mario Vallès Soler (Atlètic Club
Vilafranca), els vocals de la Junta del
Patronat Municipal de Comerç i
Turisme, a proposta del Consell del
Patronat, en les persones de Jaume Cañellas
i Vives (DO Penedès), Lluís Ràfols i Petit
(Federació Comerciants i Professionals de
Vilafranca), Joan Solà i Sebastià (Cambra de
Comerç), Olga Guasch i Juvé (Club
Gastronòmic Penedès) i Montserrat Iniesta i
González (Museu del Vi) i els vocals de la
Junta del Patronat del Teatre “Cal
Bolet” a Lluís Laguna i Cano i Olga Álvarez
i Montaner (persones vinculades al món de
la cultura) i a David Prat i Farran, Cristina
Téllez i Ramiro i Josep M. Rovira i Torner
(persones proposades per les entitats
culturals de la vila).

• També es van aprovar per unanimitat
els membres dels Consells d’Ad-
ministració de les empreses i societats
municipals d’Aigües (Joan Pareta i Papiol,
Francisco Álvarez i Vázquez, Ernest Giralt i
Via, Ramon N. Xena i Pareta, José Mª Arro-
yo Romero del Hombrebueno, Jordi Asensi
i Gabriel, Raimon Gil i Prades, Jordi José i
Colomer i Marta Torrents i Masqué),
d’Habitatge (Josep Colomé i Ferrer, Josep
Soler i Barceló, Andreu Retamal i Ojeda,
Joan Miró i Miret, Jordi Catasús i Corbalán,
José Mª Arroyo Romero del Hombrebueno
i Robert Ferrando i Cusiné), de SOVIPAR,
SL (Joan Pareta i Papiol, Anna Girona i
Alaiza, Jaume Torres i Valls, Eladio Manuel
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PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 22 de juliol de 2003

García Lodeiro, Otger Amatller i Gutiérrez,
Josep Badia i Rovira i Francisco de la Fuen-
te Pérez), de SERCOM, SL (Lourdes
Sánchez i López, Lluís Laguna i Cano, Aureli
Ruiz i Milà, Joan Ríos i Rallé, Antoni Alsina i
Felip, Jordi Sàlvia i Cuadras, Josep Mestres
i Mercadé, Josep Abad i López, Josep Gumà
i Rubió, Adrià Cámara i Becerro, Miquel
Cartró i Boada).

• El Ple va sol·licitar del Ministerio de Fo-
mento la cessió a favor del municipi de
la titularitat del vial que uneix la carre-
tera de Vilanova i la Geltrú amb la ca-
rretera de Moja, construït pel Ministerio
conjuntament amb la variant de la carretera
N-340. El motiu de la sol·licitud és que aquest
vial es troba inclòs com a element viari
fonamental en el Pla Parcial per al
desenvolupament del sector La Girada 2, del
qual properament s’iniciarà la urbanització,
i que preveu l’adequació del vial i la seva
ampliació fins a 27,50 m. aproximadament.

• Es va acordar deixar sense efecte un
article de l’acord de condicions de treball del
personal funcionari i un altre del vigent
conveni col·lectiu del personal laboral de
l’Ajuntament de Vilafranca respecte a un
salari mínim garantit per a tot el perso-
nal, perquè els seus efectes són inexistents
per no haver-se aplicat a ningú. En aquest
punt es va abstenir el grup d’ERC perquè
aquest punt arrencava d’una valoració de
llocs de treball i d’unes determinacions
retributives que en el seu moment no van
merèixer la conformitat d’ERC.

• Per unanimitat es va aprovar l’adhesió
de Vilafranca a la Xarxa de Pobles i
Ciutats pels Drets Humans de la
Diputació de Barcelona i l’adhesió a la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans
a la Ciutat.

• Es va aprovar una moció de suport a la
campanya de recollida de signatures
endegada per agrair la tasca dels
professionals del PADES de suport i
atenció a malalts crònics i terminals de l’Alt
Penedès, i per demanar la seva continuïtat,
ja que arran d’un procés selectiu que té
previst endegar la Generalitat de Catalunya
és possible que l’equip actual desaparegui
o quedi notablement modificat, la qual cosa
podria tenir conseqüències negatives per al
servei.

MOCIONS
• Es va aprovar per unanimitat una moció

del grup del PP que demanava la el
desplegament de la Policia Local de
manera que presti el servei de policia
de proximitat com instrument per fer
complir les ordenances i garantir la
seguretat. La moció també proposava la

constitució del Consell de Participació
Ciutadana sobre Policia de Proximitat, amb
presència de representació de cada grup
municipal i de les Associacions de Veïns i de
Comerciants  de la Vila.

• Amb l’abstenció de la CUP, es va aprovar
una altra moció que proposava la constitució
d’un Consell de Participació Ciutadana
sobre la convivència per salvaguardar la
convivència i evitar que les diferencies
culturals i d’idiosincràsia l’afectin, i que es
vetlli  per l’exercici dels drets dels im-
migrants, sense que afecti els de la resta de
ciutadans de Vilafranca. En aquest consell
hi estarien representats tots els grups
municipals, una representació de les
Associacions  de Veïns i de les associacions
que tinguin per objecte la integració de per-
sones nouvingudes.

• Una altra moció del grup del PP
aprovada amb les abstencions de CIU i
d’ERC proposava la creació d’una Comissió
Interna Especial que tingui per objecte
els programes europeus, promoció
econòmica, foment i treball de
l’Ajuntament de Vilafranca, que estaria for-
mada pel regidor de Promoció  Econòmica,
tècnics de l’àrea i per representants de cada
un dels grups municipals.

• ERC va presentar una moció, que va ser
aprovada per unanimitat, en la qual
proposava dotar la biblioteca d’un fons per
a ús de persones cegues o amb baixa
visió, és a dir, de textos en “Braille”,
textos amb grafia gran i textos de lectura fàcil
per a col·lectius específics i així ampliar l’ús
de la biblioteca al màxim d’usuaris possible.

• Amb l’única abstenció del regidor del
PP, es va aprovar una altra moció d’ERC que
rebutjava la nova llei orgànica de qualitat
de l’ensenyament (LOCE) que impulsa el
Govern Central, que preveu entre d’altres
que la religió sigui assignatura obligatòria a
secundària, que la unitat d’Espanya ha
d’estar present en tots els currículums i un
increment de les hores docents de castellà.

• Amb l’abstenció dels grups de CIU i del
PP, es va aprovar una moció d’ERC que
proposava impulsar, d’acord amb les
entitats, la creació de la Coordinadora
d’Entitats de Vilafranca com a entitat
pròpia i independent i eina representativa
de tot el ventall associatiu de Vilafranca.

• Amb l’abstenció del regidor del PP, es
va aprovar una moció de suport al manifest
de la Coordinadora d’Associacions per
la Llengua (CAL) i a totes les iniciatives que
defensen i impulsen la llengua catalana.

• Amb els vots a favor d’ERC, de CiU i
Socialista, el vot en contra de la CUP i
l’abstenció del PP, es va aprovar una moció
conjunta dels grups d‘ERC, CIU i Socialista
defensant la necessitat d’un nou Estatut

d’Autonomia per a Catalunya, sobre la
qual s’havien presentat tres mocions
diferents, per part d’aquests grups. En la
moció es va aprovar que des de l’Ajuntament
de Vilafranca es promouria, juntament amb
altres municipis i institucions, l’establiment
d’un nou marc de relacions amb l’Estat i que
garanteixi la preservació de la identitat cata-
lana, impulsant el Nou Estatut d’Autonomia
de Catalunya.

• El ple va rebutjar amb els vots a favor
de CIU, els vots en contra del grup Socialis-
ta i les abstencions d’ERC, PP i CUP, una
moció del grup de CIU que proposava es
fes un estudi de les mesures que es po-
den prendre per tal de punir a perso-
nes que de forma continuada
infringeixin les normes de circulació així
com les normes més elementals de
convivència i que es replantegés la
restauració del policia de barri. Tant des del
grup Socialista com des d’ERC, PP i CUP es
va remarcar que ja s’havia aprovat una
moció anterior sobre el tema de la Policia
de proximitat o Guàrdia de Barri i la creació
d’un Consell de Participació sobre el tema.
L’alcalde Joan Aguado es va comprometre
a encarregar l’estudi sobre possibles
mesures que es poden adoptar, tal com
plantejava el grup de CiU en la seva moció.

• Per unanimitat de tots els grups es va
acordar que l’Ajuntament faci les gestions
oportunes per crear una comissió constituïda
per l’Ajuntament, el Col·legi d’Advocats, el
de Procuradors i el Col·lectiu de Funcionaris
Judicials per tal de donar suport i reforçar
les accions dirigides a crear un quart jutjat
per tal de pal·liar el col·lapse que actualment
pateix l’Administració de Justícia a la nostra
comarca.

PRECS I PREGUNTES
En aquest apartat de l’ordre del dia el grup

d’ERC va demanar que en els ordres del dia
dels plens les mocions figurin segons l’ordre
de la seva presentació, i que, si hi ha mocions
semblants sobre el mateix assumpte, els
grups municipals intentin arribar
responsablement a acords, per tal d’evitar
duplicitats.

El grup de CiU va demanar més bancs
per seure a la plaça del Penedès i que
s’estudiés equilibrar la presència de
gronxadors per a nens grans i per a nens
petits als parcs de la Vila. També va pregun-
tar quan es pensava crear un organigrama
del Pla per a la Gent Gran i si es pensava
actuar en relació a problemàtiques com el
soroll al carrer o l’aparcament sobre les
voreres.

Tots els temes van ser respostos pels
regidors i regidores de l’equip de govern
responsables en cada matèria.
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PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 23 de setembre de 2003

Aprovat el text refós
del nou POUM

Amb els vots 14 vots a favor dels grups
Socialista, d’ERC i del PP i els 7 vots contraris
de CIU i CUP, el ple municipal de Vilafranca
va aprovar el text refós del nou pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM),
després d’haver-hi incorporat unes
determinades prescripcions de caràcter pun-
tual acordades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en la seva
aprovació definitiva del dia 11 de juny.

El regidor d’Urbanisme Josep Colomé
va dir que el POUM preveu un model de
creixement compacte i moderat, adopta
criteris restrictius i de protecció del sòl no
urbanitzable i aposta finalment per retallar
el sòl de nou creixement fins a límits
racionals i moderats. D’altra banda, els
estàndards sobre espais públics (50 m2 per
habitant) i equipaments (15 m2 per habitant)
són molt satisfactoris. Colomé va afirmar
també que s’hi adopten criteris de
sostenibilitat: quatre tipus de sòl no
urbanitzable amb la protecció adient, defen-
sa i millora de la xarxa de camins, defensa
de la mobilitat sostenible, etc.

Otger Amatller (CUP) va afirmar que el
POUM és expansionista i poc respectuós
amb el territori, perquè les marques no les
conformen rieres o camins, sinó carreteres i
trens. El portaveu de la CUP va afirmar que
potencialment el Pla admet per a la vila
60.000 habitants i, malgrat que és possible
que el creixement s’alenteixi, la realitat és
que si la població es multipliqués per dos
en dotze anys es donaria una situació
inadmissible i insostenible.

Josep Ramon (PP) va dir que el
creixement previst és moderat i que en la

seva execució s’hauran d’adoptar mesures
de certa contenció. Segons Ramon, el Pla
preveu fites importants: infraestructures
ferroviàries i zones adjacents, 20% del sòl
reservat per habitatge protegit, importants
dotacions per equipaments que s’han de
desenvolupar, pla de millora de la zona del
carrer del Comerç, etc.

Ramon Xena (ERC) va dir que, malgrat
que el Pla podria ser millorable, mereixia el
suport d’ERC. Va afirmar que cal pensar que
el creixement serà gradual i no desmesurat,
ja que el Pla anterior a principis dels anys 80
del segle passat es va afirmar que Vilafranca
creixeria desmesuradament, i després això
no es va produir. Vilafranca, segons Xena,
ha de ser capaç de marcar els ritmes del seu
creixement.

Pere Regull (CiU) va afirmar que el Pla
anterior ja era exagerat pel que fa al possible
creixement, i aquest creixement s’ha produït
en els darrers dos o tres anys. Per Regull
hagués estat suficient per a Vilafranca optar
pels polígons d’actuació en sòl urbà i des-
cartar nou sòl urbanitzable sense incremen-
tar l’edificabilitat. A parer de CiU, el Pla
s’havia de revisar per la qüestió dels
equipaments i dels serveis necessaris, però
no havia d’apostar per un alt creixement amb
increments importants del sostre edificable.

Creació de nous consells
de participació

El ple va aprovar per unanimitat la creació
així com els reglaments d’un consell de
participació ciutadana sobre policia
comunitària i d’un altre consell sobre la
convivència, derivats de les mocions del grup
del PP aprovades pel ple municipal, en sessió
celebrada el dia 22 de juliol passat, per les
qual s’instava al govern municipal per tal que
proposés al ple la seva constitució.

Respecte del Consell sobre la
Convivència, el tinent d’alcalde Marcel

Esteve va afirmar que ja estava en marxa el
Pla per la Convivència i que calia treballar
també amb entitats i col·lectius, comptant
amb la col·laboració dels tècnics. Quant al
Consell sobre Policia Comunitària, Joan
Pareta, regidor de Seguretat Ciutadana va
dir que el Consell havia de ser participatiu i
a la vegada operatiu, de manera que pogués
fer propostes.

El grup del PP va presentar una esmena
al dictamen en el sentit que siguin membres
del Consell sobre la Policia Comunitària un
representant de cadascuna de les
associacions de veïns i un de cadascuna de
les federacions i associacions de comerciants
i professionals, en comptes dels dos
representants per cada sector previstos.

Tots els altres grups van rebutjar l’esmena
per entendre que el Consell havia de ser àgil
i operatiu i, per tant, tot garantint la
participació de cada sector, no era adient un
Consell en el qual hi pugui participar un nom-
bre massa elevat de persones.

Quant al dictamen en si mateix, Josep
Ramon (PP) va destacar que el seu grup va
proposar la creació dels consells mitjançant
una moció, i que era positiva la participació
ciutadana en aquestes matèries.

Ramon Xena (ERC) es va mostrar també
a favor, si bé va recordar que, malgrat que el
PSC afirma haver posat en marxa el Pla per
la Convivència, ERC ja va presentar en el seu
moment una iniciativa per a crear una
regidoria de Drets Civils, amb objectius
similars.

Pere Regull (CiU) va afirmar que la
participació és positiva, però això no ha de
voler dir en absolut que l’equip de govern
pugui defugir de les seves responsabilitats
sobre l’ordre públic i la convivència.

Altres acords

• Es va autoritzar a la Societat Municipal
d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, SL
per formalitzar una operació de crèdit
qualificat a concertar amb Caixa Tarragona
per import de 74.144,44 euros destinat a al
finançament de la construcció de 3
habitatges de lloguer i de Protecció
Oficial que contempla la promoció
d’habitatges del carrer Muralla dels Vallets,
núm. 12.

• Es van aprovar, amb l’abstenció del grup
de la CUP, les retribucions, assistències
i indemnitzacions aplicables als càrrecs
electes de la corporació durant aquest
mandat municipal, i també el règim de
subvencions a favor dels diferents grups
municipals de la corporació, d’acord amb les
indicacions de la Delegació del Govern de
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Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 23 de setembre de 2003

l’Estat a Catalunya pel que fa referència al
fet que els càrrecs sense dedicació exclusi-
va ni parcial només poden percebre
assistències per la concurrència efectiva a
les sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació dels quals formin part.

• Es va donar compte dels decrets
d’alcaldia de nomenament dels càrrecs
eventuals de secretària de l’alcalde i de
Coordinació de Policia i Seguretat en les
persones d’Àngels Gómez i Xavier Lecegui.

MOCIONS

• Es van aprovar per unanimitat mocions
de text coincident per part de l’alcaldia i dels
grups municipals Socialista, de CiU, d’ERC i
de la CUP, que van rebre també el suport del
grup del PP, donant suport al Correllengua
2003 com un instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització i
de l’ús social de la llengua catalana, així com
del respecte a la seva unitat filològica.

• Es va aprovar una moció conjunta de
l’alcaldia i dels grups Socialista i de la CUP
pel qual l’Ajuntament de Vilafranca es
solidaritzava públicament amb el municipi
de Castellar del Vallès, mostrant el rebuig a
les agressions feixistes i el desacord res-
pecte a l’actuació policial i sol·licitava  a la
Delegació de Govern que no autoritzés cap
manifestació o acte públic d’apologia al
genocidi, al feixisme, al nazisme i qualsevol
tipus de  terrorisme pensant especialment
en el dia 12 d’octubre. El grup del PP hi va
votar en contra perquè no podia acceptar el
redactat final que critica l’actuació policial i
denuncia una suposada permissivitat de la
Delegació del Govern vers els grups feixistes.

• Amb el suport de tots els grups
municipals es va aprovar una moció d’ERC
en la qual proposava que per part de les
regidories de cultura i educació, es procedís
a incloure en els pressupostos per als
propers anys, una partida econòmica per a
la major difusió i desenvolupament de
l’ensenyament de música tradicional,
mitjançant els recursos de que disposa
l’actual Escola de Música Municipal M.
Dolors Calvet i d’acord amb les entitats
d’aquest camp.

• Es va aprovar per unanimitat l’edició
conjunta amb l’Agenda Cultural que edita
l’Ajuntament, d’una agenda educativa on
s’hi puguin encabir propostes de seminaris,
xerrades o cursets sobre educació,
organitzats des de les AMPAS, des d’alguna
entitat o associació, des de l’Ajuntament i
també des de la iniciativa privada.

• Amb 10 vots a favor (grups d’ERC, de
CiU i de la CUP) i 11 en contra (grups Socia-

lista i del PP), va ser rebutjada un moció del
grup d’ERC en la qual proposava  el traspàs
immediat de la direcció, edició, publicació i
distribució del butlletí municipal
“L’Ajuntament Informa” i de la plana
web de l’Ajuntament a favor de l’empresa
municipal SERCOM, SL. Mentre ERC
argumentava que calia unificar tots els
mitjans de comunicació públics, a través de
SERCOM, empresa en la qual hi són
representats tots els grups municipals i la
societat civil, que va rebre el suport dels
grups de CIU i CUP, el PP va afirmar que a
SERCOM calia potenciar la televisió, i no
carregar-la amb més tasques com la redacció
del butlletí municipal i el grup Socialista va
rebutjar-la perquè la ràdio i la televisió han
d’informar sobre la vila en general, mentre
que el butlletí ha de contenir informació es-
pecífica de l’Ajuntament i la web conté molta
informació de l’Ajuntament com institució.

• Es va aprovar per unanimitat una moció
presentada per ERC de suport a la campanya
endegada per la Federació Sardanista de
Catalunya i altres, per tal que la UNESCO
declari la sardana Patrimoni de la
Humanitat dins els béns immaterials.

• Per unanimitat es va aprovar una moció
del grup de la CUP en la qual s’acordava la
creació d’un protocol d’actuació que doti de
recursos i doni cobertura en tots els sentits
als organitzadors i col·laboradors de les
Festes de Sant Raimon, que contempli la
cessió d’infraestructures, recursos eco-
nòmics, espais, etc.

• Amb 11 vots a favor dels grups Socia-
lista i del PP i 10 en contra dels grups de CIU,
ERC i CUP, es van aprovar dues mocions del
PP esmenades pel grup Socialista en què
s’instava l’Ajuntament a estudiar i promoure
entre les entitats esportivesi culturals la
creació d’instruments (com ara una
possible fundació) que permetin afavorir
el patrocini de l’esport i de la cultura a
Vilafranca. Els grups que van votar en con-
tra van expressar que calia primer mantenir
un contacte amb les entitats abans d’aprovar
res.

• Per unanimitat de tots els grups
municipals es va aprovar una moció del grup
del PP, esmenada pel grup Socialista, en la
qual s’instava l’equip de govern a preveure
l’ampliació del recorregut del microbús
als barris de la Girada i el Molí d’en Rovira
en el moment que els nous habitatges de la
Girada II, el Molí d’en Rovira Sud i els serveis
existents i previstos (residència socio-
sanitària, residència del Molí d’en Rovira,
etc.) situats en aquests barris suposin una
demanda d’aquest servei. També s’ha de fer
un estudi en profunditat sobre les necessitats
de transport públic que abasti tota la vila

(amb inclusió de la zona esportiva), valorant
barris, indrets, horaris, etc.

• Amb els vots a favor dels grups Socia-
lista, de CIU i del PP i els vots en contra d’ERC
i CUP, es va aprovar una moció del grup del
PP que instava l’equip de govern, perquè fes
una enquesta sobre els joves de
Vilafranca que volen accedir a un
habitatge i no poden, així com la seva
situació econòmica. La realització de
l’enquesta serà demanada per l’Ajuntament
a la Diputació o a alguna altra Administració
supramunicipal, sense que comporti cap
cost per a l’Ajuntament. Els grups d’ERC i
de la CUP consideraven que el resultat de
l’enquesta era previsible i que fer-la
suposaria perdre temps i diners.

• Amb la unanimitat de tots els grups es
va aprovar una moció del grup de CIU que
instava l’Ajuntament a redactar una
proposta d’ordenança de captació so-
lar per a usos tèrmics i que aquesta que
aquesta inclogui els edificis afectats en
l’obligatorietat d’instal·lar sistemes de
captació solar per a produir aigua calenta
sanitària en els edificis de nova construcció
i en els que facin rehabilitacions integrals
d’ús.

• També amb la unanimitat de tots els
grups es va aprovar una moció del grup de
CIU que instava l’Ajuntament a desen-
volupar el Pla per a la Gent Gran i que
aquest estigui dotat dels recursos humans i
econòmics necessaris per a dur-lo a terme
correctament.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia, el
grup d’ERC va demanar que els grups
municipals puguin asseure’s i parlar sobre
com fomentar el servei de mainaderes i el
grup de CIU va preguntar per les gestions
realitzades per l’equip de govern al voltant
de les molèsties que causava la gent que es
reuneix en una nau ocupada del carrer del
Comerç. Els dos aspectes van ser recollits
per l’equip de govern per donar-hi resposta
posteriorment.
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Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 21 d’octubre de 2003

La majoria d’impostos, taxes
i preus públics s’apujaran un

3% l’any vinent

Amb 15 vots a favor (10 grup Socialista,
3 grup d’ERC, 1 grup del PP i grup de la CUP)
i 6 en contra (grup de CiU), es van aprovar
les ordenances fiscals que fixen les taxes,
impostos i preus públics que hauran de pa-
gar els contribuents l’any 2004.

El text aprovat incorpora aportacions del
grup d’ERC i esmenes dels grups del PP i de
la CUP acceptades per l’equip de govern.

El regidor d’Hisenda Francisco Rome-
ro, va dir que en general, s’opta per un
increment del 3% equivalent a l’IPC
interanual, excepte en casos concrets i
justificats en què es proposa un increment
superior.

Quant a la taxa per recollida d’es-
combraries, es proposa un augment del
14%, el qual realment només suposa un 3%
pel que fa a la recaptació municipal, ja que
l’11% restant és el cànon de residus que apli-
ca la Generalitat d’acord amb la llei aprovada
pel Parlament.

S’incrementa també la taxa per retirada
de vehicles (grua) en un 25%, equivalent a
12 euros d’augment per servei. Romero va
afirmar que cal lluitar contra l’incivisme
d’alguns conductors, i va remarcar que, tot i
així, tampoc no es cobreix el cost del servei.
També, quant a la taxa per documents, es
creu adient fer pagar el cost generat als
professionals que demanen accedir a
expedients situats a l’arxiu històric.

Pel que fa a l’estacionament regulat de
vehicles (parquímetres en zona blava)
s’augmenta l’import del tiquet per anul·lació
de denúncies, perquè a alguna gent li surt
més rendible satisfer l’import actual que no
pas deixar el vehicle en un aparcament.

Francisco Romero va exposar que el
preu de les llars d’infants (s’incrementa un

3%, però al variar els llindars econòmics
tinguts en compte el dèficit del servei s’apuja
un 10%), i també s’incrementa per damunt
del 3% el preu del Casal d’Estiu, perquè cal
concertar una assegurança que exigeix la llei.
No es modifica el tipus impositiu de l’Impost
de Béns Immobles, i es regula alguna
bonificació per a famílies nombroses amb
algun membre minusvàlid; s’ha de tenir en
compte que per a fixar més bonificacions
s’hauria d’estudiar més acuradament el seu
impacte econòmic.

S’amplien els beneficis fiscals per a les
persones discapacitades que siguin titulars
de vehicles i, respecte de l’impost sobre
construccions, es proposa fixar el tipus en el
3,30% i admetre beneficis fiscals en el cas
d’edificis que incorporin sistemes
d’aprofitament energètic.

Finalment, respecte de l’IAE, Francisco
Romero va recordar que, en virtut de la
modificació de la llei imposada pel PP, només
tributen actualment determinades societats,
amb la qual cosa la qual cosa previsiblement
l’ajuntament perdrà una part important de
la recaptació per l’impost. Aquesta
circumstància obliga a proposar un
increment del 31% per a l’any vinent, amb
la finalitat de no perdre massa ingressos,
malgrat que s’incorpora una clàusula de
garantia per la qual aquest increment supe-
rior al normal no es produirà si finalment el
Ministeri d’Hisenda compensa l’ajuntament
en la quantitat adient.

El portaveu del grup del PP Josep
Ramon va presentar esmenes a les
ordenances en el sentit de bonificar amb el
95% l’import pel servei de teleassistència,
bonificar l’IBI de les famílies nombroses res-
pecte de la seva residència habitual, conge-
lar l’impost sobre vehicles si la Llei de
pressupostos de l’Estat ja modifica el quadre
de tarifes, mantenir el tipus actual de l’impost
sobre construccions, i suprimir l’impost so-
bre l’increment del valor dels terrenys en el
cas de transmissions hereditàries entre

parents propers. Finalment, quant a l’IAE, va
proposar establir certes bonificacions per a
noves empreses i per creació d’ocupació.
Ramon va dir que la compensació de l’Estat
per la supressió de l’IAE es produiria, per la
qual cosa l’increment només seria justifica-
ble en el cas que aquesta compensació no
arribés.

Francisco Romero va acceptar
parcialment algunes esmenes (la taxa per
teleassistència no se suprimeix, però tampoc
no es modifica, i l’esmena quant a l’impost
sobre vehicles), i es va comprometre a estu-
diar acuradament les bonificacions amb vista
a l’any vinent. Votades globalment, les
esmenes van ser rebutjades amb 1 vot a fa-
vor (PP), 14 en contra (grups Socialista, d’ERC
i de la CUP) i 6 abstencions (grup de CiU).

També va presentar esmenes pel grup de
CIU Aureli Ruiz. Quant al servei de grua,
va dir que l’augment del 25% no ajudava a
millorar el civisme, i que en realitat el servei
hauria d’actuar més. També va apostar per
no fer pagar tant als ciutadans (sobretot
particulars) les compulses de documents i
bonificar en un 50% l’IBI a totes les famílies
nombroses, i en canvi establir un recàrrec
per habitatges desocupats amb la finalitat
de lluitar contra l’especulació i no augmentar
el tipus de l’impost sobre construccions. Pel
que fa a l’IAE, l’augment hauria de ser el
general del 3%, i no del 31% i que s’hauria
de reclamar allà on correspon (Ministeri
d’Hisenda) la pèrdua d’ingressos, però no
fer suportar la pèrdua de recaptació a unes
empreses determinades.

Quant a les esmenes de CiU, Francisco
Romero va dir que no es podia acceptar en
les condicions actuals un augment de l’IAE
del 3%, perquè això suposaria una pèrdua
d’ingressos molt important, que la
bonificació en l’IBI per a famílies nombroses
s’havia d’estudiar de cara a l’any que ve i,
pel que fa a la grua, se n’ha de millorar el
funcionament, però és deficitària, i les com-
pulses es cobren d’acord amb el cost estimat
del servei. Finalment, l’augment de l’impost
sobre construccions s’ajusta al 3%.

L’alcalde Joan Aguado va afirmar que
el recàrrec sobre els pisos desocupats havia
estat estudiat per l’equip de govern i el
considerava positiu, si bé s’ha de posposar
la decisió per raons de seguretat jurídica fins
que l’Estat no desenvolupi el reglament.

Sobre les esmenes de CiU, Otger
Amatller (CUP) es va mostrar favorable a
aplicar un recàrrec en l’IBI per habitatges
desocupats, i en contra de les esmenes so-
bre la retirada de vehicles ni sobre l’IAE.

Josep Ramon (PP) va manifestar que
algunes esmenes de CiU coincidien amb les
seves, mentre que en altres aspectes està
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ho hauria de fer l’Estat.

Modificacions de pressupost
per al cobriment de la via i
per a la construcció de la
nova llar d’infants de la
Girada, entre d’altres

Per 11 vots a favor (grups Socialista i del
PP) i 10 abstencions (grups de CIU, d’ERC i
de la CUP), es va aprovar una modificació
del pressupost en la qual s’hi incloïen
partides extraordinàries com poden ser una
transferència de 7.542.169 euros al Ministeri
de Foment per a les obres de cobriment de
la via (finançades amb aportacions dels
propietaris dels polígons adjacents que s’han
de desenvolupar), la construcció de la nova
llar municipal d’infants a la Girada amb
852.000 euros (finançada al 50% amb
aportació de la Generalitat), la il·luminació
del camp de futbol (111.255 euros) o
l’aplicació de la valoració dels llocs de treball
de l’Ajuntament  (132.275 euros), entre
d’altres.

El regidor d’Hisenda Francisco Rome-
ro va destacar que hi ha actuacions que s’han
d’executar ara, per tal de no carregar tant el

pressupost de 2004 i que són finançades en
base a majors ingressos (IBI, vehicles,
plusvàlues, subvencions, convenis
urbanístics, etc.), baixes per transferència i
aplicació del romanent de tresoreria.

Otger Amatller (CUP) va abstenir-se,
perquè la CUP no ha pogut fer un seguiment
del pressupost de 2003 en no haver tingut
participació a l’Ajuntament fins a l’estiu
d’enguany.

Josep Ramon (PP) es va manifestar fa-
vorable al dictamen, perquè incorporava
actuacions d’interès com la nova llar
d’infants de la Girada o l’enllumenat del
camp de futbol.

Ramon Xena (ERC) va afirmar que el
seu grup s’abstindria perquè s’incorporaven
mesures positives com la nova llar de la Gi-
rada i el cobriment de la via, si bé tindria
motius per votar en contra perquè no estava
d’acord amb la valoració de llocs de treball
tal com s’havia fet ni amb el fet que no
s’hagués sotmès a la consideració del
Patronat d’Esports el tema de l’enllumenat
del camp de futbol.

Aureli Ruíz (CiU) va anunciar l’abstenció
del seu grup perquè, si bé certes qüestions
eren positives (llar a la Girada, cobriment del
ferrocarril, enllumenat del camp de futbol,
etc.), CiU no estava massa d’acord amb la
valoració de llocs de treball realitzada per
l’equip de govern, la qual té una important
transcendència pressupostària.

Amb el mateix resultat de votació es van
aprovar modificacions en els pressupostos
dels patronats d’Esports, de Comerç i
Turisme i del teatre municipal Cal Bolet.

Altres acords

• Es va aprovar per unanimitat rectificar
l’acord plenari municipal de 10 de novembre
de 1992, sobre cessió gratuïta del terreny de
7.014 m2 denominat “Camp del Cellerot”
per a la construcció de l’estació d’autobusos,
en el sentit de precisar que la cessió té lloc a
favor de la Generalitat de Catalunya, i no de
cap departament o òrgan concret de la
Generalitat.

• Per unanimitat es va modificar el
Reglament  del Consell Municipal de
Medi Ambient, aprovat pel ple el dia 27 de
juliol de 1999, especialment quant a la seva
composició per garantir la presència en el
Consell de totes les entitats relacionades
amb el medi ambient.

• Per unanimitat es va aprovar concertar
amb el BBVA la concessió d’una operació
de crèdit per import de 426.000,00 euros,

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
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d’acord amb el dictamen, per la qual cosa
s’abstindria.

Ramon Xena (ERC) va anunciar el vot
en contra a les esmenes perquè no havia
existit cap mena de diàleg previ al respecte.

Francisco Romero (PSC) va manifes-
tar que era favorable al recàrrec de l’IBI per
als pisos buits, per lluitar contra l’especulació.
Va dir que no descartava fer una proposta
tècnica sobre el concepte de pis buit, i
proposar-la al Ministeri d’Hisenda.

Sotmeses a votació les esmenes de CiU
van ser rebutjades amb 6 vots a favor (grup
de CiU), 14 en contra (grups Socialista, d’ERC
i de la CUP) i 1 abstenció (grup del PP).

Otger Amatller (CUP) va presentar
també esmenes in voce. En relació amb la
taxa per expedició de documents, va
demanar que es deixessin sense efecte els
imports de 9, 30 i 80 euros per drets
d’examen (places de personal) i per accés a
documentació d’arxiu. També va demanar
una reducció de l’increment del tiquet per
anul·lació de denúncies en zona blava, de
manera que l’augment fos al voltant del 10%.

Francisco Romero va acceptar deixar
sense efecte les taxes per drets d’exàmens i
accés a documents d’arxiu per estudiar
millor l’assumpte, i també va acceptar que
l’import pel tiquet d’anul·lació de denúncia
en zona blava fos de 4 euros (i no de 10,30
euros com es proposava inicialment).

Josep Ramon (PP) va afirmar que
s’havien acceptat algunes esmenes del PP, i
que hi havia el compromís d’estudiar la res-
ta de cara a l’any següent i que, per tant,
votaria a favor de les Ordenances.

Ramon Xena (ERC) va fer palès el vot
favorable d’ERC perquè l’augment general
del 3% (IPC) és correcte. Quant a la recollida
d’escombraries, queda clar que el que
augmenta l’ajuntament és el 3%, ja que la
resta obeeix al cànon de la Generalitat
aprovat per tots els grups parlamentaris al
Parlament de Catalunya. També va defensar
l’augment per la retirada de vehicles mal
estacionats, ja que hi ha gent que aparca
malament i no fa servir alguns aparcaments
disponibles. Ramon Xena va afirmar que
s’ha de treballar per establir el recàrrec en
l’IBI sobre pisos desocupats i pel que fa a
l’IAE, és cert que s’augmenta l’impost a
algunes empreses, però no es pot perdre una
bona quantitat d’ingressos, perquè això
suposaria retallar serveis.

Aureli Ruiz (CiU) va dir que les
Ordenances no tenien massa en compte els
col·lectius més desafavorits i que s’haurien
de bonificar les famílies nombroses. Quant
a l’IAE, va afirmar que no és just que les
conseqüències de la reforma promoguda pel
PP l’hagin de pagar les empreses, sinó que
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destinats a finançar el 50% de les obres de
construcció d’una llar d’infants al barri
de la Girada. El 50% restant ha de ser
aportat per la Generalitat.

• Es va nomenar vocals de l’Organisme
Autònom Torras i Bages Montserrat
Gibert, Josep Mestres i Assumpta Savall
(professors/es o persones en qui deleguin
proposats/des pels claustres dels centres
d’ensenyament secundari de Vilafranca),
Carme Olaya i Foix Pareta (estudiants
universitàries residents a Vilafranca,
escollides en assemblea pública), Antoni
Saumell (professor universitari vinculat a
Vilafranca), Antoni Resta, Josep M. Llopart i
Albert Abella (directors dels centres
universitaris i de cicles formatius de grau
superior de Vilafranca quan es creïn),
Gemma Sivill, Joan Solé (representants
d’entitats de Vilafranca que puguin tenir
interès en els objectius de l’Organisme),
Josep Santacana i Fernando de León (tècnics
municipals, un que pertany a l’Àrea de
Benestar Social i l’altre al Servei de Foment
de l’Ocupació).

• Es van nomenar vocals del Consell
per la Igualtat Carme Vicente, Paquita
Martí, Pilar Blanch, Núria Casals i Beatriz
Reina (representants d’associacions de
veïns), Roser Muñoz i Josep Àlvarez
(representants dels sindicats), Maria Rossell,
Montserrat Ibáñez, Pilar Montenegro i Glòria
Català (representants d’entitats i/o
associacions que treballen en pro de la
igualtat), Montse Gené (representant de la
Comissió Tècnica del Pla per la Igualtat),
Mariona Junyent (responsable del Pla per
la Igualtat) i Teresa Planas (responsable del
Casal de la Dona).

• Es van nomenar els vocals del Consell
Municipal de Serveis Socials José Ma-
nuel Castillo, Núria Mas i Jaume Ràfols (per
les associacions de Veïns), Andreu Retamal
i Josep Àlvarez (pels sindicats), Jordina
Gallemí (Càritas), Margarida Guilamany
(Creu Roja) Montserrat Rosell (Fundació
Amàlia Soler), Mª Encarnació Just i Carme
Miró (Comissió Municipal pel Benestar de
la Gent Gran), Lluís Hernández i Nati Soler
(Comissió Municipal pel Benestar de les per-
sones amb discapacitat) i un tècnic/a
representant del Servei de Serveis Socials
amb veu però sense vot.

MOCIONS

• Amb esmenes per part dels grups So-
cialista, de la mateixa CUP i dels portaveus
de CiU i del PP, es va aprovar per unanimitat

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 21 d’octubre de 2003

PLE MUNICIPAL

una moció del grup de la CUP en la qual
es reconeix com a patrimoni cultural i
lingüístic la Llengua de Signes Catala-
na a Vilafranca i entre d’altres qüestions
s’acordà que a través dels cursos de
llenguatge de signes que es realitzen a
l’Escorxador o per qualsevol altre
mecanisme es creï una borsa d’intèrprets en
llenguatge de signes a Vilafranca que seria
administrada per l’ajuntament o des d’un
possible grup d’autoajuda que es creés, com
els existents en altres discapacitats, que es
doti la Biblioteca Torras i Bages de material
ampli sobre la Llengua de Signes Catalana i
altres llengües de signes i que Televisió de
Vilafranca inclogui en llur programació un
espai destinat a la informació per a perso-
nes amb discapacitat auditiva.

• Amb l’única abstenció del grup del PP,
es va aprovar la moció presentada per
l’alcaldia i pels grups municipals Socialista,
de CiU, d’ERC i de la CUP, a instàncies de
l’entitat JAHVA (Joves per a
l’alliberament homosexual a Vilafranca)
per la qual l’Ajuntament com a organisme
governamental, reconeix el seu deute
històric amb la comunitat gai, lesbia-
na, bisexual i transsexual i es compromet
a continuar treballant per a la igualtat dels
drets i deures de totes les ciutadanes i
ciutadans que continuen essent discriminats
per la seva orientació afectivo-sexual.

• Presentada per l’alcaldia i pels grups So-
cialista, de CiU, d’ERC i de la CUP, a instàncies
de les ONG’s i entitats de la Vila, es va aprovar
amb l’abstenció del PP una moció que
demana que es derogui el dret de veto del
que disposen els cinc països més po-
derosos en el Consell de Seguretat de
les Nacions Unides, per tal que tots els
ciutadans del mon estiguin representats amb
la mateixa capacitat decisòria i de
participació.

• Els grups municipals de la CUP, Socia-
lista, de CiU i d’ERC, a iniciativa del sindicat
Comissions Obreres, van subscriure una
moció en què en la qual, entre d’altres, es
demanava al Govern de l’Estat espanyol la
supressió de la seva proposició de Llei
orgànica de la Llei d’estrangeria i es
mostrava el desacord de l’Ajuntament vers
la cessió de les dades del Padró muni-
cipal amb finalitats policíacs al Ministeri
d’Interior. Hi va votar en contra el regidor
del grup del PP.

• També amb l’únic vot en contra del PP i
el vot favorable de tots els altres grups, es
va aprovar una moció del grup de la CUP en
la qual es rebutja l’ús de qualsevol mena
de tortura contra les persones i es
denunciaven aquells casos que han tingut
lloc en el nostre país. També es fa una petició

formal al govern espanyol per la derogació
de la llei antiterrorista perquè vulnera els
drets fonamentals de la persona recollits a
la Declaració Universal dels Drets Humans.

• Amb 4 vots a favor (grups de la CUP i
d’ERC) i 17 en contra (grups Socialista, de
CIU i del PP), va quedar rebutjada una moció
de la CUP en la qual proposava la retirada
del suport al Fòrum Barcelona 2004 i
dels actes que l’Ajuntament de Vilafranca
s’ha compromès a realitzar dins del marc del
mateix. Segons la CUP, raons me-
diambientals desaconsellen fer les
infrastructures previstes a Barcelona, el
pressupost és molt alt, hi ha‘interessos
econòmics i especulatius i col·laboren en el
Fòrum moltes empreses sospitoses d’estar
embolicades en la guerra a l’Iraq, entre
d’altres motius

• Per unanimitat de tots els grups es va
aprovar una moció presentada pel grup de
CIU en la qual proposava que es revisés la
prestació del servei que ofereix
l’empresa concessionària de la neteja
viària, obrint un expedient en què s’avaluï
la prestació del servei, així com la possibilitat
d’haver incorregut en faltes que puguin ge-
nerar sancions o, fins i tot, la rescissió de la
concessió.

• Finalment el grup de CIU va presentar
una moció en què proposava, entre d’altres
punts, la creació del Consell Participatiu
dins del Pla per la Gent Gran. La resta de
grups va acordar la retirada del punt de
l’ordre del dia, per tal de clarificar més el seu
contingut i les propostes de resolució

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia, el
grup de CIU va preguntar si s’havia elaborat
l’informe sobre possibles mesures que es
podrien adoptar contra l’incivisme i sobre
les gestions fetes per a obtenir finançament
extern per al projecte de millora del museu.
També va demanar una relació de locals de
propietat municipal buits i la destinació que
tindrà l’actual local de l’INCAVI al carrer
d’Amàlia Soler.

Tots aquests aspectes van ser contestats
pels regidors de l’equip de govern respon-
sables en cada matèria.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN

ERC
Aquest Butlletí

PSC CIU
Propostes de CiU

El butlletí municipal «L’Ajuntament
Informa» és un manual informatiu de
l’activitat periòdica de l’Ajuntament de
Vilafranca. Aquesta informació, en format
paper, arriba puntualment a tots els
vilafranquins i vilafranquines. El
contingut d’aquesta informació és
actualitzat. La informació des d’un punt
de vista objectiu, ampli i sincer, ens fa
coneixedors de l’activitat del que és tot
l’ajuntament, és a dir, la tasca de l’equip
de govern i també, com no, la de tots els
grups municipals. Qualsevol tipus
d’informació és contrarestada per
qualsevol dels grups municipals a
l’oposició. A més, el disseny, - dinàmic ,
fàcil, pràctic i entenedor -, l’edició, la
direcció i distribució es realitza
conjuntament per l’equip de pro-
fessionals que treballen a l’empresa mu-
nicipal de comunicació local
SERCOM,S.L. en la qual hi son re-
presentats tots els grups municipals de
l’Ajuntament de Vilafranca i part de
representació de la societat civil activa
vilafranquina.

Aquesta informació és una utopia?, NO.
Però és una realitat?, TAMPOC. És un
desig?, SÍ.

El grup municipal d’ERC a l’ajun-
tament de Vilafranca, en el ple celebrat
el mes de setembre d’enguany va pre-
sentar una moció per tal que, amb els
intencions i desitjos abans anomenats,
aquest butlletí municipal fes un canvi de
rumb total pel que fa a la realitat actual.

Perquè la informació ha d’arribar a
tothom, amb puntualitat i en un contingut
real, això és amb la diversificació
d’opinions i fets que implica la totalitat
de la tasca que es fa des de la corporació,
informant, sempre, sobre la totalitat de
la tasca desenvolupada per tots els grups
municipals representats, equip de govern
i oposició.

El control de la informació pública no
és una qüestió adient en una democràcia.
Per això vam presentar la moció i,
malgrat que els vots del PSC+PP varen
fer tirar enrera la nostra proposta, seguim
i seguirem lluitant per tal que el butlletí
municipal «L’Ajuntament informa» sigui
ple de contingut pel que el seu propi nom
s’anomena: L’Ajuntament ha d’informar
i l’Ajuntament ho som tots.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA

El Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de
Vilafranca, en relació als darrers plens municipals
a l’Ajuntament de Vilafranca, manifestem la nostra
satisfacció pel fet que, per fi, gràcies a la Moció
presentada per CiU i davant la falta de control
de l’equip de govern, es pugui forçar a l’empresa
concessionària del servei de neteja per que
millori la prestació del servei. La moció pre-
sentada, contempla l’estat de deixadesa en que
es troben els carrers de Vilafranca. Només cal
donar un tomb per la vila, i observem carrers que
fa setmanes que no es netegen i contenidors que
al seu voltant s’hi acumulen deixalles de tot tipus.
Entenem que són necessàries campanyes de
civisme, i les recolzarem, però si hi ha deixadesa
en la neteja de carrers i places, als vila-
franquins els costarà molt més seguir-les.
L’Ajuntament és qui ha de donar exemple.

El nostre grup ha fet diverses aportacions
importants, com la creació d’un pla específic
per a la gent gran. Des de CiU entenem que el
col·lectiu de la gent gran és molt important, cada
vegada més, i és per això que ha instat al ple de
l’Ajuntament la creació d’aquest pla específic.
Seguirem treballant per que la gent gran tingui
més ajuts per part de l’administració en totes
aquelles matèries en les que hi pugui tenir
competència.

També CiU ha fet d’altres propostes, i
concretament ha instat al ple municipal per la
creació d’una ordenança sobre la obli-
gatorietat de instal·lació de plaques solars
tèrmiques (per a escalfament d’aigua) en edificis
nous, i així contribuir a l’estalvi d’energia amb la
utilització d’energies netes. El cost d’implantació
d’aquestes instal·lacions no suposa més d’un 0,7%
del total. És perfectament assumible. És un
compromís nostre el treballar pel respecte al medi
ambient en tot allò que sigui possible.

En altre ordre cal comentar que el nostre grup
s’ha opostat al redactat per a les Ordenances
Fiscals 2004, principalment degut a dues coses:

1. No es van acceptar les nostres propostes
de bonificar l’IBI en un 50 % a les famílies
nombroses. Veiem una manca de sensibilitat per
part del PSC vers aquest col·lectiu. Mai el PSC ha
inclòs una bonificació per a les famílies
nombroses, adduint que hi hauria una manca de
recaptació per a l’ajuntament. Segurament hi ha
moltes maneres de compensar aquesta manca,
però no hi ha voluntat de fer-ho.

2. Degut al govern central del PP, es produeix
una disminució, en el cas de Vilafranca, en la
recaptació del IAE. Un impost injust per a qui l’ha
de pagar, ja que no té en compte l’estat financer
de comerços i empreses, i grava fortament aquest
col·lectiu. Per tant l’ajuntament no ha de contri-
buir augmentant encara més (+ 31% !) aquest
impost. Entenem que aquest és un col·lectiu, a
Vilafranca de més de 150 empreses, que no té cap
culpa que l’Ajuntament recapti menys diners per
culpa del govern del PP. L’impost pujarà una
mitjana de 2.000 Eur. per empresa, sense tenir en
compte si l’empresa té o no guanys. Perjudiquem
un sector que acostuma a crear llocs de treball i
per tan interessa que s’estabilitzi a Vilafranca.

En tot cas no es van acceptar cap de les nostres
propostes, tampoc d’altres potser no tant
importants però assumibles, tal i com el propi
govern del PSC va reconèixer, però que es va ne-
gar a acceptar alhora de recollir-les.

El Grup Municipal de Convergència i Unió, des
de l’oposició controlarà i fiscalitzarà a l’equip de
govern en totes aquelles accions que cregui
oportunes, i denunciarà sempre tots aquells actes
que cregui que no beneficien al conjunt dels
vilafranquins. Per altra banda, seguirà fent
propostes que millorin l’estat de la vila i facin la
vida més agradable als vilatans.

GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En aquest inici de legislatura  i des de
l’equip de govern municipal volem con-
tinuar treballant per fer de Vilafranca
una vila a on l’educació esdevingui
un valor destacat. L’esforç del govern
del PSC es concreta amb la millora de les
escoles de primària, l’ampliació de places
per les llars d’infants, tot exigint a la
Generalitat el dotar dels recursos
necessaris per les escoles i instituts i en
la previsió de crear nous centres
escolars a Vilafranca (concretament un
de primària i un altre de secundària).
Volem recordar, una vegada més, que és
la Generalitat qui té l’obligació de dotar
les escoles amb més mestres i mitjans
per afrontar nous reptes com ara la
diversitat cultural i també és la
Generalitat qui ha de construir els nous
equipaments.

Amb tot l’Ajuntament no es vol que-
dar de braços plegats (tot i no tenir ni
competències en matèria d’ensenya-
ment, ni molt menys els recursos
econòmics) i és per això que Vilafranca
disposarà el proper curs escolar
d’una nova llar d’infants a La Gira-
da. Serà la quarta llar que posarà en
marxa l’Ajuntament (ara ja funcionen
l’Anxaneta, el Sol Solet i la Lola
Anglada). Amb aquesta nova llar
Vilafranca esdevindrà un dels municipis
de Catalunya amb major oferta de llars
municipals d’infants d’arreu de
Catalunya. Aquesta oferta encara però
haurà de créixer en el futur i és per això
que sempre hem reclamat una major
col·laboració per part del govern de
Catalunya. Volem que l’etapa escolar de
0 a 3 anys pugui disposar de l’oferta
suficient per tal que els pares i mares de
Vilafranca puguin continuar treballant i
a més tinguin la garantia d’unes llars de
qualitat per als més petits.

Però més enllà dels serveis actuals i
els que han d’arribar, des de l’Ajuntament
volem fer de Vilafranca exemple de vila
educadora. Moltes són les iniciatives
que promou l’Ajuntament en aquest
sentit: des de l’Escola de Música a l’Escola
d’Arts -Arsenal-, des de la cantata amb
totes les escoles a l’oferta d’activitats que
es facilita a les escoles i així un seguit i
ample llistat de propostes que fan de
Vilafranca una vila a on l’educació és
capdavantera. Les institucions, els
docents, els pares i les mares i sobretot
els nens i nenes, nois i noies amb el seu
treball diari fan de Vilafranca una
veritable vila educadora.

GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA

Vilafranca vila educadora
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PP
Ordenances fiscals 2004

Emissió cada dia:
a les 14,00h 15,00h 17,00h 19,00h

21,00h 23,00h i 24,00h.
Repetició a l’endemà, 08,00h i 09,00h.

Consulteu tota la programació a:
www.rtvvilafranca.com
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CUP
Fòrum Universal de les
Cultures. Que amaga?

La Candidatura d’Unitat Popular de
Vilafranca va presentar una moció al ple del
dia 21 d’octubre contra el Fòrum de les
Cultures, perquè creiem que amaga altres
interessos, per tal de demostrar-ho vam pre-
sentar al ple un seguit d’arguments
qüestionant la participació de l’Ajuntament
de Vilafranca en aquests actes, com per
exemple

Agressions al medi ambient:
Es crearà una plataforma del Fòrum so-

bre la ribera del mar que farà que aquesta
zona perdi la qualificació de ribera marina i
a part precaritzarà els ecosistemes de les
platges pròximes, això ha estat denunciat
per Greenpeace.

Empreses que no respecten l’esperit del
Fòrum

Gran nombre d’empreses sòcies i
patrocinadores del Fòrum 2004 estan
directament relacionades amb la guerra de
l’Iraq , la indústria armamentística,
violacions dels drets humans, especulació,
desforestació de grans boscos del nostre
planeta... coses que en principi haurien de
ser contradictòries amb l’esperit del fòrum.

Endesa empresa sòcia del Fòrum, té una
denúncia feta per Rodolfo Stevenhagen
de l’Organització de les Nacions Unides
(ONU) per la violació dels drets humans al
poble Maputxe (indígenes de Xile) per la
construcció d’una central elèctrica als Alts
del Bio-Bio.

Indra empresa que patrocina el Fòrum,
desenvolupa part dels sistemes software de
l’Eurofighter (avió de combat europeu) i
modernitza els simuladors de combat de la
US Navy.

Coca Cola empresa patrocinadora del
Fòrum és una de les corporacions més
delictives del món i va finançar la campanya
de George Bush les darreres eleccions.

D’altra banda la població de Vilafranca
es va manifestar rotundament contra la gue-
rra, per això creiem que no entendria com
el nostre ajuntament participés en els actes
d’un fòrum que té entre els seus
patrocinadors i socis empreses que van pa-
trocinar la darrera guerra contra l’Iraq i que
en el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca es
va posicionar clarament en contra de la gue-
rra.

Especulació urbanística
Cal dir que amb l’excusa del Fòrum

l’ajuntament de Barcelona aprofitarà per ti-
rar endavant grans plans urbanístics
especulatius com el pla 22@, pla destinat a
transformar el barri del Poble Nou, però que
no té en compte els equipaments públics:
biblioteques, llars d’infants, centres per la
gent gran... i les assemblees de veïns/nes
s’han posicionat clarament contra del
Fòrum.

GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

En el Ple Municipal celebrat el dia 21 d’octubre
de 2003 es van aprovar les Ordenances  Fiscals
vigents per l’any 2004. El Grup Municipal del PP
va presentar diverses esmenes amb les quals es
pretenia afavorir a la família, a la gent gran i inca-
pacitada, l’activitat econòmica, la implantació de
noves empreses i la utilització d’energies renova-
bles.

En concret es va demanar una bonificació del
95 %  en la quota integra  de l’impost  de béns
immobles de l’habitatge que fos la residència ha-
bitual d’una família nombrosa, així com el 95 %
de bonificació de la quota integra de l’Impost so-
bre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, més conegut com Plusvàlua,
en les transmissions hereditàries a favor de pa-
res, fills o cònjuges. També es va sol·licitar la
supressió de l’ordenança fiscal reguladora del
preu públic per la prestació del servei de
teleassistencia domiciliaria (telealarmes), ja que
és utilitzat per persones grans que han perdut part
de les seves facultats físiques i per incapacitats.
Aquesta última esmena es va acceptar en part, ja
que es va acordar mantenir l’actual sistema de
bonificacions que en la proposta inicial es volien
reduir.

En relació a l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica es va demanar que no s’apliqués un
coeficient d’actualització si el quadre de tarifes de
l’Impost era modificat  per la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat, esmena que va ser acceptada.
Respecte a l’Impost sobre instal·lacions,
construccions i obres es va sol·licitar que es
mantingués el tipus de l’impost del 3,20.

Quant a l’Impost d’Activitats Econòmiques es
demanava que els coeficients es mantinguessin
si abans de la data màxima  per la confecció dels
rebuts el Ministeri d’Hisenda dictés un Decret, o
altre acord, en el que es reguli un sistema pel qual
es compensi de forma total a l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès la pèrdua d’ingressos de-
rivada de la reforma de l’ IAE. Es va  presentar
aquesta esmena perquè pensem que aquest fet
es produirà. Ho fa pensar el fet que el Ministeri ja
ha acordat l’abonament a compte d’una quantitat,
a l’espera de determinar la xifra total a compen-
sar.  Sobre aquest impost es van sol·licitar unes
bonificacions a les empreses que iniciessin
l’exercici de qualsevol activitat professional o
empresarial, incrementessin la mitjana de la seva
plantilla de treballadors en contracte indefinit o
que produeixin energia amb sistemes de
cogeneració.

Totes aquestes esmenes es podrien haver
assumit, ja que en aquest any s’ha recaptat per
sobre de la previsió inicial 109.000 Euros
(18.136.074 ptes.) en l’Impost de Tracció Mecànica,
181.409,75 Euros (30.0184.042 ptes.) en
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, més conegut com Plusvàlua i, finalment,
197.000 Euros (32.778.042ptes.), en l’Impost de
Béns Immobles, és a dir,  un total de 487.409,75
Euros  (81.098.158ptes). A més, en aquest últim
impost, el pròxim any s’apujarà un 7,5 %  en virtut
de la revisió del valor cadastral.

Finalment, el PP va votar a favor de les
Ordenances Fiscals de 2.004 en raó que estem en
un any de canvi de regulació dels ingressos fiscals
i que l’Equip de Govern es va mostrar obert a es-
tudiar i, en el seu cas, aprovar les nostres esmenes
en els anys posteriors, una vegada comprovat el
seu impacte en la recaptació d’ingressos.

GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR
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EDUCACIÓ

L’Ajuntament vol tenir
llesta la nova llar d’infants al
barri de la Girada per
començar el proper curs
2004-2005. El projecte ja ha
estat adjudicat pel consistori
i preveu una inversió d’uns
851.000 euros (141 milions de
pessetes) en el nou centre,
que es construirà en un solar
a la cantonada de l’avinguda
d’Europa amb la prolongació
del carrer de Germanor, a la
zona d’equipaments de la Gi-
rada. La nova llar tindrà sis
aules i una aula polivalent, de
manera que podria acollir al voltant d’un centenar d’alumnes.
Pel que fa al projecte constructiu, l’edifici quedarà lleugerament
elevat perquè quedi a rasant del cobriment del ferrocarril i estarà
orientat al sud per aprofitar tota la llum solar. Pel que fa al pati,
estarà dividit en tres parts separades, una resguardada i amb el
terra de cautxú, una pati per als infants de 2 a 3 anys i una altre
part per als infants menors de 2 anys. El vestíbul i els corredors
exteriors seran coberts de manera que es puguin aprofitar per
fer activitats. El projecte, considerat modèlic, ha estat concebut
amb la idea de treure’n el màxim profit dels espais. Per elabo-
rar-lo s’ha consultat gent de l’àmbit de l’arquitectura i la docència
i s’han visitat centres nous d’altres ciutats catalanes que estan
considerats modèlics. El projecte bàsic ha estat elaborat pels
Serveis Tècnics municipals i el projecte executiu s’ha encarregat
als arquitectes externs a l’Ajuntament Josep Cartró i Joan Miró.

El consistori finançarà el 50% del cost del projecte a través
de crèdit i de l’altre 50% se n’ha de fer càrrec la Generalitat
d’acord amb el conveni que va subscriure amb les entitats
municipalistes FMC i ACM. La previsió és que abans d’acabar
l’any comencin les obres i pugui estar llesta la llar per iniciar al
setembre el curs 2004-2005.

La redacció del projecte ha hagut d’anar íntegrament a càrrec
del pressupost municipal, malgrat que hi havia un acord del
Parlament pel qual la Generalitat, amb càrrec als pressupostos
de l’any 2001, es faria càrrec del pressupost de redacció del
projecte d’aquesta nova llar d’infants.

Un servei amb història

Amb l’arribada de la democràcia als municipis, van ser molts
els ajuntaments del nostre país, entre ells Vilafranca, que van
crear escoles-bressol o llars d’infants. L’objectiu era oferir un
espai educatiu als infants que quedaven fora de l’ensenyament
reglat menors de 3 anys, i alhora facilitar a les dones la
incorporació al món laboral. Transcorregut ja bastant de temps
des d’aquells inicis dels anys vuitanta, darrerament ha estat
reconeguda la importància que els primers anys de vida tenen
per al desenvolupament dels infants. Com a conseqüència

d’aquest fet, i d’altres causes,
la demanda d’educació pre-
escolar ha augmentat a tots
els països membres de la
Unió Europea. A més hi ha
també un consens en els
organismes internacionals a
favor de l’educació en els
primers anys de vida.
L’objectiu comú al si de la Unió
Europea en el camp de
l’educació infantil és fami-
liaritzar els infants amb la vida
en societat i ensenyar-los a
viure amb els altres, tant nens
com adults.

L’Ajuntament de Vilafranca disposa actualment de tres llars
d’infants. Les llars Sol Solet, l’Anxaneta i Lola Anglada són uns
serveis educatius municipals on els pares i les mares troben,
per una part, recursos per a la seva incorporació social i labo-
ral, i, per l’altra, elements que els ajuden en la seva tasca d’educar
els infants. No són una substitució de la família, sinó un
complement educatiu d’aquesta i en cap moment no haurien
de suplantar les funcions educatives que pertoquen als pares.

Les llars d’infants defineixen un entorn amb unes
característiques molt semblants a les de l’àmbit familiar, amb
una flexibilitat pel que fa al temps i a la forma d’acollida dels
infants, i amb una relació molt estreta amb les famílies.

Les ràtios de nombre d’infants per educadora es troben en-
tre les més baixes de Catalunya i els tres centres vilafranquins
han estat considerats per la Diputació de Barcelona com a
modèlics en aquest i en d’altres aspectes.

Les llars municipals d’infants estan adscrites al Servei
d’Educació de l’Ajuntament, de qual depèn el personal, les
instal·lacions i la gestió econòmica.

Les famílies usuàries d’aquest servei contribueixen a pagar
al voltant d’un 1/3 de les despeses generals amb una quota
mensual. L’Ajuntament es fa càrrec d’un 40% aproximadament
del cost, mentre l’aportació de la Generalitat cobreix la resta.

El calendari a les llars d’infants comença el setembre i s’acaba
el mes de juny, si bé hi ha la possibilitat d’allargar-lo
opcionalment durant la primera quinzena de juliol.

Durant el mes de setembre l’horari és únicament de matí
amb variacions segons el procés d’adaptació. D’octubre a juny
l’horari és de 9 del matí a 1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda.
També hi ha la possibilitat de disposar d’un servei opcional
d’horari ampliat, de 7,50 a 9 del matí i d’1 a 3 del migdia i hi ha
servei de menjador a les tres llars.

Contínues ampliacions

Malgrat els gairebé vint anys transcorreguts i malgrat que
l’administració educativa competent segons la LOGSE és la
Generalitat de Catalunya i a ella correspondria desenvolupar

Vilafranca comptarà l’any vinent amb una nova llar
municipals d’infants que es construirà a la Girada
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Els grups municipals diuen
l’educació infantil, han estat els ajuntaments els que s’han hagut
de fer càrrec del servei. Molts ajuntaments, entre ells el de
Vilafranca, han reclamat la creació i la garantia d’un posterior
manteniment de places d’educació infantil de 0 a 3 anys, que
s’estableixin convenis amb els ajuntaments i que es dotin de
recursos econòmics adequats per al funcionament i la nova
creació de places. A Vilafranca, l’únic que s’ha aconseguit
darrerament és que la Generalitat incrementi la seva aportació
per finançar el servei, però la Vila encara no té ni es preveu a
curt termini que tingui cap llar d’infants de titularitat de la
Generalitat.

Malgrat que els ajuntaments fan una tasca de suplència de
la Generalitat en matèria de llars d’infants i escoles-bressol,
continuen apostant de manera clara per un servei que ha estat
valorat des de sempre com un servei de qualitat pels seus
usuaris. Bona prova és el fet que l’Ajuntament de Vilafranca en
els darrers anys ha anat incrementat el nombre d’aules i places
disponibles en tots tres centres. En els darrers dos anys s’han
obert noves aules a la llar Lola Anglada, a la Sol Solet i a
L’Anxaneta, s’han millorat els espais i l’equipament existent.
Enguany el fet d’obrir les llars als infants de més d’1 any (abans
se’ls admetia a partir de 18 mesos) va fer que la demanda
depassés en unes 39 places l’oferta de places existent, un
excedent que es va poder acollir gràcies a l’habilitació d’espais
en les tres llars existents. D’aquesta manera, cap de les famílies
de Vilafranca que van fer la preinscripció es va quedar sense
plaça i totes han pogut formalitzar la seva matriculació a les
llars municipals d’infants.

És de suposar que amb la nova llar d’infants de la Girada i la
nova que té previst també posar en marxa la iniciativa privada
a la zona del Poble Nou, es podrà absorbir de cara al proper
curs el previsible increment de la demanda que ja s’ha detectat
aquest curs. La nova llar a la Girada permetrà alhora redistribuir
l’alumnat que actualment acullen les tres llars municipals.

PSC: «Conscients que en la societat actual, la llar d’infants
esdevé un dels espais de socialització per excel·lència,
l’Ajuntament de Vilafranca ha apostat decididament per
l’ampliació progressiva d’aquest servei -una bona mostra d’això
és l’increment de places que dels darrers tres anys, passant de
153 a 218, i l’admissió d’infants d’edats més primerenques,
passant d’atendre infants de 2 a 3 anys a fer-ho a partir dels 12
mesos-. Una ampliació que no s’atura aquí i que l’any vinent es
materialitzarà amb la nova oferta de places de la llar de la Girada.
Des de l’equip de govern, apostem clarament per unes llars de
qualitat on el component educatiu prevalgui per sobre del
merament assistencial. Per fer-ho possible, l’Ajuntament inverteix
els recursos necessaris per garantir una ràtio adequada d’infants
per educadora, una adequada qualificació i retribució de les
professionals que hi treballen, uns materials didàctics i
pedagògics estimuladors i adaptats a les necessitats de
desenvolupament dels infants i unes instal·lacions òptimes per
al desenvolupament de la tasca educativa”.

CIU: “Vilafranca creix, entre d’altres factors, perquè les famílies
també creixen; augmenta l’índex de natalitat, tant entre els que ja
vivíem a la vila com entre els que vénen d’altres llocs. Cal, doncs,
tenir nous serveis i ampliar els que ja tenim, com ara en l’àmbit de
les llars d’infants públiques. A curt o mitjà termini, caldrà tenir
noves llars d’infants i, malgrat que s’ha aprovat el projecte de fer-
ne una al barri de la Girada, el centre de Vilafranca també en
necessitarà tenir una. Des de CiU, creiem convenient tenir llars
públiques per a infants menors d’un any i no ens sembla correcte
que els nostres ciutadans hagin de portar els seus fills a les llars
dels pobles del voltant, atès que Vilafranca no ofereix prou aquest
servei públic. Si volem créixer amb qualitat, s’ha de començar per
cobrir les primeres necessitats. Des de CiU, seguirem insistint en
aquest tema i atendrem les reclamacions de la gent de Vilafranca,
perquè l’esforç que fem, s’adapti a les necessitats dels nostres
infants des dels primers mesos de vida”.

ERC: Per Esquerra Republicana de Catalunya, queda clar que
el tema de la llars d'infants, és prioritàri . Sempre hem defensat la
xarxa de llars municipals. Podríem posar per exemple, el fet de
quan volien tancar la Llar Lola Anglada i la postura pura i dura
d'ERC va servir per que això no fos així. Sempre hem dit que havia
d'haver-hi una ampliació real del horaris, no un cop començat el
curs.
També ens alegrem de la nova construcció de la Llar de la Girada,
però també el que hauria de fer-se és ampliar les actuals llars, per
tal  que els nens i nenes tinguin els espais necessaris, i si cal
traspassant algun servei a un altre indret. Per exemple a la Llar Sol
Solet, tot traslladant a un altre lloc la casa petita.

PP: "El Govern de la Generalitat, que en té la competència, ha
d'incrementar de forma important els recursos destinats a les llars
d'infants perquè els que estan assignats són insuficients per cobrir
les necessitats. Aquesta manca de recursos de moment ha estat
coberta a la nostra Vila per l'Ajuntament (està prevista la
construcció d'una nova llar d'infants a la Girada) i per
l'ensenyament privat, fet que demostra que l'existència d'aquest
últim ajuda a què tinguem uns centres educatius millors i unes
ràtios professor-alumnes menors".

CUP: “L’educació pre-escolar és la que engloba els primers anys
de vida i com a conseqüència és de vital importància dins del des-
pertar del nen/a en la societat.

Malgrat l’educació infantil és de caràcter voluntari, l’Ajuntament
ha de garantir l’existència de totes les places que es sol·licitin, fet
que actualment no es produeix. La creació d’una nova llar d’infants
a la Girada és un bon inici però no és suficient per acollir la forta
demanda actual i futura derivada del desmesurat creixement
demogràfic que es planteja des del POUM.

Tan important és la quantitat (places)com la qualitat de
l’ensenyament, i que ja des de l’educació infantil es fomentin valors
basats en la justícia social, la igualtat de gènere, la no exclusió
social...”

EDUCACIÓ
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FÒRUM 2004

Vilafranca celebrarà l’any vinent un congrés inter-
nacional de les ciutat del vi com a acte associat al Fòrum
Universal de les Cultures–Barcelona 2004. L’alcalde de
Vilafranca del Penedès, Joan Aguado, i el representant
de l’Àmbit municipal del Fòrum Barcelona 2004, Antoni
Farrés, van signar el dia 7 d’octubre el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i el Fòrum per a la
celebració de les diferents activitats proposades.

El Congrés Internacional de les Ciutats del Vi es durà

Vilafranca prepara un congrés internacional de les Ciutats
del Vi com a acte associat al Fòrum Barcelona 2004

a terme el juliol de l’any vinent. Vilafranca vol oferir
una plataforma de trobada i diàleg on es tractin les
diferents problemàtiques comunes a totes aquestes
ciutats sota els valors de defensa de la biodiversitat,
desenvolupament sostenible i responsabilitat social.

L’àmbit educatiu de Vilafranca també celebrarà un
acte associat al programa del Fòrum. Mestres, alumnes,
pares i institucions crearan un model d’integració per
facilitar l’acolliment dels immigrants que arriben a la
ciutat. Durant aquest curs, tindran lloc debats i xerrades
per analitzar tots els aspectes relacionats amb la
immigració i per tractar de buscar-hi solucions, i així
l’escola tindrà un paper fonamental en la integració dels
immigrants.

Amb aquests acord, Vilafranca del Penedès es
converteix en municipi col·laborador del Fòrum, figura
que s’atorga en virtut d’un conveni singularitzat amb
cadascun dels ajuntaments interessats. Els ajuntaments
poden organitzar actes que tinguin relació amb els tres
eixos programàtics de l’esdeveniment del 2004:
diversitat cultural, desenvolupament sostenible i
condicions de la pau. Aquestes activitats, amb
l’autorització prèvia del Fòrum, es poden anunciar com
a actes associats a la programació del Fòrum Barcelo-
na 2004.

Joan Aguado rep d’Antoni Farrés, responsable de l’àmbit municipal del Fòrum 2004,
el diploma acreditatiu de municipi associat.

Imatge de la presentació dels actes que Vilafranca celebrarà amb motiu del Fòrum Barcelona 2004.
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CULTURA

L’Ajuntament de Vilafranca ha sol·licitat la inclusió
als Fons Europeus de Desenvolupament Regional
(FEDER) 2004-2006 de la construcció d’un nou
equipament cultural, que en un primer esbós elaborat
per presentar als FEDER s’anomena “Espai Municipal
d’Activitats Polivalents” però que popularment és més
conegut com l’auditori. Aquest esbós inicial, que,
després de ser debatut amb les entitats culturals i els
diferents grups municipals del consistori haurà de con-
vertir-se en un projecte definitiu, preveu un equipament
d’uns 1.870 m2 construïts, amb una sala de 350 m2 i un
escenari d’uns 150 m2. El nou espai cultural se situarà
en un solar de dimensions generoses al costat del
Pavelló Firal, en una zona propera a diversos
equipaments municipals amb fàcils accessos tant a peu
com en vehicle i amb aparcament suficient.

Si algun aspecte caracteritza el nou equipament és
la seva versatilitat i polivalència. Dóna resposta a la
demanda d’un espai apte per a actes culturals i artístics
diversos, congressos i convencions, així com
esdeveniments de caire festiu. Per tant, permet la
programació d’espectacles escènics i musicals de
format divers, la utilització per a conferències i
projeccions, per a actes amb públic assegut o amb
públic a peu dret, interior o exterior, àpats i balls. Des-

L’Ajuntament presenta als FEDER la construcció d’un
espai municipal per activitats polivalents

taca especialment que la sala disposa de quatre àrees
transformables: escena, platea, grades i amfiteatre. La
sala pot reduir-se per a actes amb poc aforament i la
platea i l’escena poden posar-se al mateix nivell. Les
grades són retràctils i poden situar-se plegades sota el
nivell de la sala de manera que tot l’espai de la sala
presenti un sol pla. També per accentuar la polivalència
de l’equipament, l’escenari és reversible de manera que
amb l’ajut d’un plafó acústic pot obrir-se al pati exte-
rior, de manera que pot servir per a actes amb el públic
a l’aire lliure. A banda de les dependències habituals
en aquests tipus d’equipaments (vestíbul, ascensor, bar,
guixeta, servei públics, camerinos individuals i
col·lectius, magatzem, etc.), cal destacar també la
presència de dependències annexes polivalents per
acollir assajos d’entitats.

L’esbós inicial d’aquest nou equipament de
Vilafranca preveu un aforament per a 550 persones
assegudes que pot reduir-se fins a 275 sense
l’amfiteatre. Sense les grades de la platea, l’equipament
pot acollir fins a unes 1.500 persones a peu dret.

El pressupost inicial de la construcció de l’edifici
(sense l’equipament interior) és d’uns 3.242.808,07
euros i la subvenció que se sol·licita als FEDER és del
50%, és a dir, 1.621.404,03 euros.

Imatge virtual de l’exterior de l’ambiciós equipament que es vol construir a la Zona Esportiva.
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URBANÌSME

L’Ajuntament de Vilafranca ha sol·licitat la inclusió de
Vilafranca en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)
per al període 2004-2007 que convoca la Generalitat de
Catalunya per tal que siguin subvencionats dos projectes
municipals destacats en aquesta legislatura. Així, l’Ajuntament
sol·licita la inclusió al PUOSC per a l’any 2004 i amb l’ordre de
prioritat 1 del projecte de remodelació de la plaça de Milà i
Fontanals. L’Ajuntament sol·licita a la Generalitat una subvenció
del 50% per aquest projecte que està valorat amb un pressupost
de gairebé 527.000 euros (més de 87 milions de pessetes). Per
a l’any 2005 i amb l’ordre de prioritat 2, l’Ajuntament també ha
sol·licitat al PUOSC la urbanització com aparcament de l’espai
delimitat pel vial de les Clotes, el carrer Ferran i el balcó de les
Clotes i que està tocant a la carretera de Sant Martí Sarroca. Per
aquest projecte, que està valorat en gairebé 472.000 euros (més

Vilafranca sol·licita al PUOSC la remodelació de la
plaça de Milà i Fontanals i la urbanització de

l’aparcament del vial de les Clotes
de 78 milions de pessetes), l’Ajuntament de Vilafranca també
ha sol·licitat a la Generalitat una subvenció del 50%.

El projecte de remodelació de la plaça de Milà i Fontanals
comprendrà la plaça en tot el seu conjunt, tant l’espai central
com els carrers perimetrals, també s’inclouen la placeta de Pau
Milà i Fontanals i part del carrer de Sant Cristòfol, que s’unifiquen
i s’hi enderroquen els murs existents, i el carrer de Montserrat
des del carrer Bonaire fins a la plaça Milà i Fontanals, que
s’urbanitza amb plataforma única. Tots aquests espais tindran
un tractament del paviment que donarà prioritat als vianants
per davant del trànsit rodat. Aquesta prioritat també s’aplicarà
a la cruïlla raval de la Font-Font-pl. Milà i Fontanals i a la cruïlla
Pines-Puigmoltó-pl. Milà i Fontanals, que suporten un flux
important de vianants. La remodelació projectada dóna un
tractament tou a l’espai central de la plaça on s’hi conserven el
pins existents i la posició sobreelevada es resol amb rampes i
esglaonats per vèncer les barreres arquitectòniques. El projecte
planteja que quedin integrats al conjunt els carrers perimetrals
a la plaça de Milà i Fontanals, on s’hi plantaran una trentena
d’arbres i s’hi mantindran espais per a l’estacionament de
vehicles.

D’altra banda, el projecte d’urbanització de l’aparcament de
les Clotes consistirà en la configuració d’un aparcament d’uns
7.300 m2 sota arbres per a turismes amb unes 114 places. Amb
aquest projecte l’Ajuntament pretén consolidar aquest solar com
aparcament dissuassori per als vehicles que accedeixen a la
Vila, com a suport als esdeveniments que es realitzin al recinte
firal de la Zona Esportiva i com aparcament pròpiament de
l’Institut Milà i Fontanals. El projecte preveu que l’aparcament
estigui asfaltat i tingui entrades i sortides pel carrer Ferran i pel
carrer Balcó de les Clotes. També s’hi inclou la construcció de
voreres perimetrals envoltant l’aparcament i la plantació gairebé
200 arbres i uns 550 arbustos.

El nou aparcament que es farà al final del Balcó de les Clotes preveu una capacitat per a
114 vehicles.

La remodelació de la plaça de Milà i Fontanals dóna un tractament tou a l’espai central on s’hi conserven el pins existents i la posició sobreelevada es resol amb rampes i esglaonats per vèncer les
barreres arquitectòniques.


