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Des de 1986, l’Ajuntament de Vilafranca ha desenvolupat una línia de treball constant en matèria de polítiques
d’ocupació en l’àmbit local. En tot aquests temps, les actuacions per al foment de l’ocupació han posat la prioritat
en les persones. Potenciar el capital humà, bàsicament a través de processos formatius, ha estat la clau de volta
de les estratègies per al desenvolupament local.
Aquestes polítiques s’inicien en un context caracteritzat per l’alt nivell d’atur a finals dels anys 80. L’Ajuntament
de Vilafranca va ser pioner en l’articulació de respostes per lluitar contra l’atur posant en marxa actuacions de
promoció econòmica i ocupació, tot i que les competències en la matèria no corresponien als ajuntaments.
Actualment la situació és diferent. Pel context econòmic, pels avenços en la integració i convergència en el marc
de la Unió Europea i  pel nivell d’atur, que al nostre municipi i a la comarca està en nivells mínims, per sota de
la mitjana catalana.
Aquests escenari, tot i ser diferent al dels darrers anys 80 presenta també un bon nombre de reptes davant dels
quals es mantenen programes que han demostrat la seva eficàcia i també s’articulen noves respostes per a atendre
noves problemàtiques i per a experimentar noves estratègies.
Aquestes respostes passen, per una banda, per promoure alternatives per a les persones amb majors dificultats
per a l’accés al mercat de treball o per la millora de les seves possibilitats de trobar o mantenir-se en un lloc de
treball i, per altra banda, per concertar amb els agents del territori diferents línies de cooperació amb objectius
comuns tal com es proposa a l’estratègia europea per l’ocupació.

Els joves
Per diferents motius les persones joves sense qualificació professional tenen veritables dificultats per a accedir,
en condicions adequades, al mercat de treball, encara més aquells que provenen de famílies nouvingudes que estan
fent el seu procés d’integració social en la ciutat o la comarca.
Des de la iniciativa municipal els joves poden beneficiar-se dels programes d’Escola Taller, com la que actualment
està intervenint en el Claustre de Sant Francesc i altres edificis municipals, oferint places per a joves en atur
menors de 25 anys que vulguin formar-se en construcció, fusteria, pintura i lampisteria.
Per a aquells joves que no han assolit el graduat d’ESO, els programes de garantia social ofereixen la possibilitat
d’accedir al mercat de treball o retornar al sistema educatiu. En aquest sentit es planteja l’oferta del Programa
de Transició al Treball (PTT) i el programa TEVA.

Les dones
Tot i les millores de la situació de les dones al mercat de treball al nostre país, encara resta molt camí per avançar.
El col·lectiu de dones pateix una sèrie de desigualtats en relació al dels homes, que continua sent necessari oferir
accions de molt diferents tipus per millorar la ocupabilitat i afavorir l’entrada al mercat de treball.
En aquest sentit l’Ajuntament de Vilafranca ha centrat les seves respostes mitjançant el treball conjunt amb els
municipis de l’Eix Diagonal (Vilanova i la Geltrú, Igualada i Manresa) per a accedir als recursos europeus de la
iniciativa Equal. Inicialment amb el projecte Emergim, dedicat a la regularització de les condicions de treball de
les dones que fan neteja en domicilis particulars i actualment amb el projecte Igualem, promovent, de forma
conjunta amb sindicats i empreses, la sensibilització davant les desigualtats que encara persisteixen entre homes
i dones en el món del treball. Però les línies orientades al col·lectiu de dones es treballen també en programes
com els itineraris integrats d’orientació inserció i formació com poden ser Dona, ara tu! que es promou de del SOIP
o les iniciatives ILO SER en el sector dels serveis a les persones. I també en programes formatius que si bé estan
oberts tant a homes com  a dones, han tingut i tenen una molt majoritària presència femenina com és el cas del
SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitat Educativa). O en aquells cursos específics per a dones, que s’emmarquen
en la proposta IOP (Igualtat d’Oportunitats) que des de fa tres anys ve oferint el Centre de Formació Francesc
Layret.

Les persones amb disminució
Una de les problemàtiques presents en  l’actual escenari del mercat de treball és la que fa referència a la inserció
sociolaboral de persones amb qualsevol tipus de disminució. En aquest sentit l’Ajuntament ha anat impulsant i
participant en diverses iniciatives. Des de 1998 treballa en col·laboració amb la Federació ECOM mitjançant un
conveni per a la promoció de la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat. Per aquest conveni s’articula
el servei específic del SIL (Servei d’Integració Laboral) com a recurs per a la inserció laboral de persones amb

20 anys de polítiques municipals per a l’ocupació
Millorant el capital humà, fent ciutat, creant xarxes, consolidant estructures
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discapacitat. Enguany, precisament, s’incorpora en aquest
conveni el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, vista la dimensió
clarament supramunicipal de les accions en procés d’execució.
Des de la Fundació ProPenedès, s’han promogut accions en
xarxa en benefici del col·lectiu de persones amb discapacitat
com el Pla Estratègic per a la Promoció Laboral de les
Persones amb Discapacitat o l’actual programa INSERIM que
es dedica a informar les empreses i establir acords amb elles
per a facilitar el compliment de les normatives en la
contractació de persones discapacitades.

Les persones majors i aturats/des
de llarga durada

Un col·lectiu important en nombre i amb especials dificultats
de retorn al món laboral és el de les persones majors de 40
anys que desprès d’un temps en actiu són desplaçades del
mercat de treball per diferents motius: reduccions de plantilles,
crisi de determinats sectors productius, deslocalitzacions,
etc.
En aquest sentit els Tallers d’Ocupació ofereixen a través
d’un programa de formació i treball, amb un contracte de
treball remunerat d’un any de durada, una oportunitat de
reciclar-se, per a intentar un nou accés al mercat de treball.
En termes generals, els Cursos de Formació Ocupacional, tot
i estar oberts a totes les edats, constitueixen també una
oportunitat per a reconduir la trajectòria laboral cap a noves
ocupacions.

La complementarietat i les xarxes
El ventall de recursos que des de la iniciativa municipal
tenen incidència en el foment de l’ocupació és molt ampli.
La major part es localitza a la Fassina en programes que
impulsa el Servei de Foment de l’Ocupació, però això no
esgota el seguit de propostes municipals en aquesta direcció.
En aquest apartat destaquem les empreses cooperatives
agrupades a l’Associació Entrem-hi, com són Nou Verd i Nou
Set, que donen feina a més de 45 persones i es troben en
un important moment de consolidació. Les persones que
treballen en aquestes empreses bé per les seves discapacitats
o per dificultats específiques per a accedir al mercat de
treball han trobat en les empreses d’inserció una oportunitat
per a treballar, per a fer-se i mantenir el seu propi lloc de
treball i per facilitar l’accés o el retorn de més persones al
món laboral.
Cada vegada més és des del territori i amb la complicitat de
tots els agents que es poden millorar i actualitzar les polítiques
de foment de l’ocupació. Per això des de les dues edicions
del Pla Estratègic de l’Alt Penedès fins a la participació activa
i coordinació del Pacte Territorial, l’Ajuntament ha cregut en
la concertació i ha fet una aposta decidida per les sinèrgies.

SOCIALISTA PSC-ICV: Inquietud, inversió,
innovació... Amb aquests tres conceptes podem
identificar la línia constant de treball que
l’Ajuntament de Vilafranca ha mantingut en
aquests 20 anys de polítiques d’ocupació.
Inquietud per fer propostes a les adminis-
tracions que tenen les competències en aquesta
matèria. Inversió per consolidar estructures i
equipaments. Innovació per oferir serveis,
recursos i programes més dinàmics i eficients.

CiU: L’Ajuntament fa anys que realitza algunes
polítiques d’ocupació, clarament insuficients.
Evidentment els recursos són molt limitats,
doncs qui ha de fer aquestes polítiques és la
Generalitat, qui dóna unes petites subvencions
a l’Ajuntament per fer-ne, però que només
serveixen per tapar forats. I cada any,
proporcionalment seran menys, ja que les
subvencions no van al mateix ritme que les
despeses. Però bé, més val fer alguna cosa
que res.

ERC: Els plans d'ocupació s'han d'apropar a
la realitat econòmica i social de l'entorn. Així,
a ERC creiem que cal seguir invertint i insistir
en formació ocupacional, en la proporció a les
necessitats del municipi, prioritzant també la
formació a tots els nivells i fer-la continuada,
articulant plans específics de formació i
reciclatge continuat. També cal potenciar la
formació ocupacional dels joves i aportar els
recursos necessaris per a fer-ho possible.

PP: S’hauria d’incrementar la relació amb les
empreses i els centres educatius. Tant per
incrementar les pràctiques a les empreses de
forma que es puguin complementar els
coneixements amb una primera experiència,
com per disposar de la informació necessària
sobre les necessitats del mercat de treball i
enfocar la formació professional per cobrir-les,
única forma que  les persones trobin feina.

CUP: Aquest servei gestiona multitud de
programes, tants, que hom dubta en quin d’ells
encaixa el seu perfil a l’hora de buscar feina.
Davant tanta dispersió i el dubte de no caure
en la política d’aparador se’ns acudeixen
algunes qüestions. 1r: Els projectes són
degudament avaluats (per exemple, el
percentatge d’inserció REAL) per valorar la
relació existent entre recursos invertits, temps
i resultats? 2n: Es realitza un seguiment dels
projectes i, per tant, de les persones que hi
participen (el nostre objectiu final) o són
simples “projectes bolet”? Tercer, aquests
projectes més amplis responen a les necessitats
de foment d’ocupació de la vila o podríem
enriquir-nos amb d’altres més específics i
pensant amb la nostra realitat?
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La consulta ciutadana que va engegar entre els mesos
de gener i febrer l’Ajuntament de Vilafranca a l’entorn
els usos del nou espai públic generat pel cobriment de
les vies va recollir més de 1.000 quaderns que
representen l’opinió de més de 2.000 persones de
Vilafranca.
El Quadern per al Debat Ciutadà es va fer arribar als
ciutadans i ciutadanes de Vilafranca des de diversos
canals i mecanismes, segons al col·lectiu al que anava
adreçat. D’aquesta manera es va poder acostar al màxim
de persones que resideixen al municipi i el més
representatives possible.
El quadern va arribar a les famílies, a través dels infants
de totes les escoles d’educació infantil i primària de
Vilafranca. En els tres instituts de la Vila el van treballar
els nois i noies a les aules, tant de primer com de segon
cicle de secundària i en algun cas amb alumnes de
batxillerat. Es van realitzar diferents tallers amb joves
en altres espais de formació no reglada (Escola taller,
Casa d’Oficis i cursos de formació ocupacional). Es va
enviar a totes les entitats i associacions de la vila. Als
casals d’avis també s’hi van fer dos tallers amb les
persones que hi assisteixen habitualment.
El Quadern per al Debat Ciutadà també estava a

Més de 2.000 persones omplen el Quadern per
al Debat Ciutadà sobre els usos del cobriment
de la via

disposició de tothom en espais tan diversos com l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, la Biblioteca, les
sales d’estudi, l’Escorxador, el SIAJ, el Complex Aquàtic,
les associacions de veïns i a Internet en el web
www.vilafranca.org/tuhiparticipes.
Les propostes han arribat de veïns i veïnes de tots els
barris de Vilafranca i hi han participat tant homes com
dones de manera molt equitativa. Així mateix, les
persones que han donat la seva opinió tenen des dels
3 anys i fins a més de 65. El Quadern ha estat emplenat
de diferents maneres, tant en grup com de manera
individual. Els grups que han respost eren nuclis familiars,
grups d’amics o membres de la mateixa entitat o
associació. Les persones que l’han respost individualment
han estat tan infants com persones adultes.
En aquests moments, una empresa especialitzada està
fent el buidatge de les dades tan qualitatives com
quantitatives del miler de quaderns i posteriorment es
faran públics els resultats per diferents mitjans.
L’Ajuntament ha previst editar un document amb les
aportacions recollides i fer-la arribar als mateixos espais
on es va dinamitzar i difondre el Quadern per al Debat
Ciutadà. A la vegada una mostra expositiva s’instal·larà
d’una manera itinerant en els mateixos espais i finalment
tindrà lloc un jornada on es farà una devolució dels
resultats a totes les persones que hi estiguin interessades,
tan les que han participat en els diferents tallers com
qui hagi donat la seva opinió mitjançant el quadern.
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Representants d’algunes de les empreses més importants
del sector agroalimentari català i el Departament
d’Agricultura de la Generalitat formen part del patronat
de la Fundació Privada Món Rural, que va celebrar el
passat 24 de març una reunió al Saló de Sessions de
l’Ajuntament de Vilafranca. La reunió, en què es van
nomenar els patrons, es va fer coincidint amb la
celebració al Museu de Vilafranca d’una assemblea
territorial del Congrés del Món Rural de Catalunya
Rural’06. Entre els patrons de la Fundació nomenats
hi ha representants d’empreses com Nestlé España,
Argal, Gallina Blanca, Borges, Danone, Miguel Torres o
Casa Tarradellas. L’acte va ser presidit pel Conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat Antoni
Siurana i també hi va assistir l’Alcalde de Vilafranca
Marcel Esteve.
L’objectiu de la Fundació és promoure la participació
de persones, entitats, associacions i empreses en l’estudi,
investigació i anàlisi de les prioritats estratègiques pel
futur del món rural català. L’ens donarà continuïtat als
treballs del Congrés del Món Rural, que tindrà lloc els

Reunió de la Fundació del Món Rural
a Vilafranca

dies 5, 6 i 7 de maig.
El conseller Siurana indicava que entre els objectius de
la Fundació hi ha promoure el treball conjunt de
l’agroindústria, establir espais de diàleg i vetllar pel
prestigi de la producció agroalimentària catalana. Siurana,
que definia la fundació com a “lobby”, també posava
l’accent en la necessitat de defensar el producte
alimentari com una producció que atén la salut i la
qualitat.
La Fundació és un instrument sorgit del Congrés del
Món Rural, una iniciativa del departament que fins el
proper mes de maig ha permès establir canals de
concertació per definir estratègies compartides en el
conjunt de l’agroindustria.
Un cop acabada la reunió i acompanyat del director
general de l’Incavi, l’exalcalde de Vilafranca Joan Aguado,
la comitiva es va dirigir a l’auditori del Museu del Vi,
on al llarg de tot el matí va tenir lloc l’assemblea de
Vialfranca de preparació de Món Rural’06, sota el títol
“El clúster català de la indústria agroalimentària”.



La Conselleria de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de
Catalunya va presentar aquest mes
de març l’informe sobre el sector de
l’Habitatge a Catalunya 2005. Les
dades de l’informe assenyalen que
Vilafranca és, amb 175 habitatges,
un dels municipis de Catalunya on
s’han iniciat més habitatges amb
protecció oficial a Catalunya. En
aquest aspecte Vilafranca tan sols és
superada per Barcelona, Sant Cugat
del Vallès, Sabadell, Terrassa, El Prat
de Llobregat i Santa Coloma de
Gramenet i està per sobre de ciutats
catalanes de més pes demogràfic com
Granollers, Lleida, Girona, Manresa,
Reus, l’Hospitalet de Llobregat,
Tarragona o Mataró. Amb aquest 175
habitatges amb protecció oficial,
Vilafranca concentra el 90% dels
habitatges de protecció que es van
iniciar l’any passat a l’Alt Penedès
(195).

Preu de l’habitatge nou

Pel que fa als preus de l’habitatge
nou, l’informe de la Generalitat
confirma Vilafranca en una zona
mitjana en els preus dels habitatges
en comparació amb d’altres municipis
capitals de comarca i amb certa
proximitat amb Barcelona. Segons
aquestes dades, tant en el preu/m2
(2.688 euros) com en l’increment del
preu durant el 2005 (9,9%),
Vilafranca està clarament per sota de
la mitjana de Catalunya (3.280
euros/m2 i un increment del 23,6%)
i també de municipis com Vilanova
i la Geltrú, Terrassa, Tarragona, Sant
Feliu de Llobregat, Sabadell, Mataró,
Girona o Granollers. En canvi
Vilafranca està a un nivell similar a
municipis com Vic, Reus, Olot,
Manresa, Igualada, Figueres o
Banyoles, si bé totes aquestes capitals
de comarca han sofert durant l’any
2005 un increment dels preus de
l’habitatge nou d’entre el 15 i el 30%,
molt per sobre del 9,9% que va
experimentar Vilafranca.

Vilafranca, entre els municipis capdavanters
en nombre d’habitatges de protecció oficial
iniciats l’any 2005
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Vilafranca, en marxa

Per als partits d’esquerres, els programes electorals han de ser i són contractes tàcits amb la ciutadania
i aquesta pot i ha d’exigir el compliment d’aquests contractes per part dels partits governants. En aquestes
alçades de la legislatura, podem dir que l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca ja tenim bona
part dels deures fets i, per tant, el nostre compromís amb la ciutadania gaudeix de bona salut.
En les properes setmanes serem testimonis de l’inici de les obres de millora i remodelació de la plaça
Milà i Fontanals (també dita “del Firal”) i de la rambla de Nostra Senyora. El soterrament i cobriment
de les vies del tren avança i ens permetrà gaudir en breu d’una Vilafranca més sostenible i sense barreres
entre barris. La construcció de l’Auditori ja ha començat i el Govern de la Generalitat també ha confirmat
la construcció de la nova escola a la Girada, projecte que s’afegeix als equipaments ja inaugurats com
la llar d’infants “El Parquet”, el centre sociosanitari Ricard Fortuny. També s’han iniciat les obres del
nou edifici dels jutjats, on s’hi podrà encabir el tan reclamat quart jutjat, que ja ha estat concedit.
La il·lusió de treballar per Vilafranca i pel Penedès, compartida per tots els vilafranquins i vilafranquines,
ens ha fet incloure més projectes a l’Acord de Govern (signat per PSC, ICV i ERC): Volem recuperar la
ciutat per als ciutadans i per això hi hem dedicat i dedicarem molts recursos a la via pública. Es
reasfaltaran més carrers, s’ampliaran les voreres que més ho necessitin per facilitat els desplaçaments
a peu per Vilafranca. Els transport urbà doblarà els servei que venia prestant fins ara i ho farà en millors
condicions. Una millor cura de les places i jardins i la instal·lació de nous jocs infantils permetran un
major i millor ús de l’espai públic per tothom, sobretot a la gent gran i als infants.
La convocatòria municipal de subvencions per a la instal·lació d’ascensors oberta a tots els edificis de
la vila que no en tinguin farà la vida més còmoda a tothom però especialment a les persones grans i a
aquelles que pateixen alguna mena de discapacitat.
La ja inaugurada pista d’atletisme o l’ampliació del Complex Aquàtic a curt termini són algunes mostres
més dels avenços que s’estan fent per dotar Vilafranca dels equipaments que necessita.
També volem destacar que l’equip de govern s’ha presentat a la convocatòria de subvencions de la Llei
de Barris de la Generalitat amb un pla d’inversions sobretot localitzades al barri de l’Espirall que, en
cas que hi hagi una resolució positiva, significaria una millora sense precedents d’una gran part dels
espais públics de Vilafranca.
Aquesta és la primera prioritat del Grup Municipal Socialista (PSC-ICV): millorar la nostra qualitat de
vida, fet que passa per continuar fent realitat tots aquests projectes tot buscant els recursos econòmics
necessaris i demanant la implicació de la resta d’administracions públiques i del conjunt de la ciutadania
a través dels diferents processos de participació ciutadana.
Des del nostre grup continuarem treballant per la cultura del pacte. És lícit i fins i tot saludable que
els tres partits que conformem l’equip de govern municipal tinguem discrepàncies i així les expressem
públicament en  temes d’àmbit supramunicipal o ideològic, però això no ha de fer confondre a ningú
sobre la solidesa del govern en aquells aspectes recollits en l’Acord de govern i que, en definitiva, són
els que afecten més directament la ciutadania.
Més enllà de desavinences sobrevingudes, el govern municipal  fa i farà el que li toca: treballar per fer
avançar Vilafranca i el Penedès.  Sent conscients de la nostra responsabilitat de govern, ens pertoca
dialogar i prendre decisions amb fermesa per aconseguir els millors avenços per a Vilafranca.
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Un cop repassats els comptes de l’any 2005, ara resulta que hem tingut superàvit: més de 3,3 milions d’euros
que han “sobrat”, degut principalment a que s’ha recaptat molt més per impostos i taxes relacionats amb
la construcció. És a dir, que s’ha recaptat molt més en plus-vàlues, símptoma de que hi ha una especulació
molt forta amb els terrenys i finques urbanes, moltes estan canviant de mans, i que també s’ha recaptat molt
més en impost de construccions, la qual cosa indica que el ritme de construcció a Vilafranca és frenètic.
Però, és bo tenir superàvit? Alguns diuen que tenir superàvit és símptoma de bona gestió: res més allunyat
de la realitat. Això seria correcte en l’empresa privada, però l’Ajuntament no ho és, sinó que és una “empresa”
relativament fàcil de gestionar. És a dir, d’entrada ja sabem, més o menys, quan recaptarem via impostos i
taxes. A més, si el vilafranquí no paga, l’Ajuntament té moltes eines per cobrar (o embargar) que una empresa
privada no té. Així, l’únic que ha de fer el govern és decidir en què es gasta els diners. Si finalment hi ha
superàvit pot ser per dues coses: o que no s’han gastat tots els diners, o que s’ha calculat malament, i a la baixa,
els ingressos.

Hi ha hagut, per tant, bona gestió?
La bona gestió en un Ajuntament es mesura pel grau de satisfacció que proporciona als seus contribuents.
Si es fa despesa en elements que generen satisfacció, la gestió és bona. O sigui que els vilafranquins el que
volen és que els diners que paguen es vegin reflectits en alguna cosa. Des de CiU, pensem que cal fer
inversions en la vila i manteniment adequat. Cal més despesa en seguretat: més policia, i polítiques socials
que reverteixin en tota la població. El que no volem és despesa inútil: no cal tanta propaganda amb exposicions
de les coses que fa el govern, i que costen al voltant de 30.000 Eur. cada una. Tampoc ens agrada aquest
butlletí municipal que costa als vilafranquins quasi 50.000 Eur. cada any. O despesa inútil, com els viatges,
dinars, allotjaments que es gasten l’alcalde i regidors de govern amb l’excusa dels agermanaments (per a
què serveixen?) amb ciutats com Bühl o Melzo, o en viatges a congressos per tot el món, relacionats amb
temes com el vi o el medi ambient, de dubtós èxit pels interessos de Vilafranca. Menys viatges i més inversió
a Vilafranca.

Sí a la Vegueria Penedès.
Fins a tres vegades s’han presentat mocions sobre la creació i suport a una vegueria pròpia pel Penedès, i
fins a tres vegades el ple de l’Ajuntament de Vilafranca s’hi ha mostrat a favor. CiU sempre hi ha estat a
favor. La llàstima és que no ha estat per unanimitat, ja que el PSC s’ha mostrat en contra de la vegueria
pròpia pel Penedès. I és que el PSC de Vilafranca no la vol, aquesta vegueria, sinó que vol estar en la vegueria
/ regió metropolitana de Barcelona.
Per què és tan important tenir una vegueria pròpia? Tindrem més capacitat de decisió en un territori on
Vilafranca hi tindrà un pes important. Com es vol que tinguem el mateix pes en un lloc on compartim discussió
amb poblacions com Barcelona, Sabadell, Terrassa, L’Hospitalet, El Prat, Badalona, etc.? Allà serem el peix
petit en un mar de taurons. Igualment, tenir una vegueria pròpia implicarà coses tan importants com per
exemple tenir sempre representants del Penedès al Parlament. Ara n’hi ha, però això no està garantit. En
canvi, si escollim directament els representants del Penedès, sempre tindrem algú de referència que ens
representarà, i a qui podrem també demanar comptes en el cas que pensem que no ens defensi adequadament.
En tot cas, és una llàstima que no anem tots a una a defensar el Penedès.

A Vilafranca tenim superàvit. Això és bo?
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Pactar, per educar

Aconseguir que la major part de la nació subscrigui un Pacte per l’Educació no ha estat gens fàcil. I no
ho ha estat degut a la naturalesa inèdita d’aquest fet. Calia, per tant, esperar les condicions ideals, la
persona adequada que liderés tot el procés i la bona voluntat de totes les parts. Afortunadament ha
passat. I ho ha estat coincidint amb la capacitat de la Consellera Marta Cid, d’Esquerra Republicana
de Catalunya, per argumentar i seguir endavant amb un projecte que despertava recels i crítiques a
l’avançada. Com ve essent habitual, ningú no ha reconegut la feina feta.

Ara assistim, una mica sorpresos, a la reivindicació de l’èxit assolit tant pel PSC com per CiU. Aquest
neguit, que entenem però no compartim, no lliga amb l’esperit que ha inspirat aquest Pacte Nacional.

Quan parlem d’acords a nivell nacional, des d’Esquerra entenem que no són patrimoni de ningú.

Per tractar-se d’una gran notícia per al conjunt de la societat catalana, ens resulta estranya la manca
d’interès que han mostrat els mitjans de comunicació en general, tret de quan convé que aparegui algú
del PSC lloant la seva clarividència o quan l’instigador convergent de torn ens il·lumina amb la seva
facilitat per autolloar-se i atorgar-se els mèrits del treball dels altres.

Algú, de la dreta catòlica catalana (abans nacional), havia arribat a insinuar que la família estava en
perill, que els rojos separatistes i radicals estaven apunt de cometre la pitjor de les aberracions.

Doncs bé, com va essent freqüent, des d’Esquerra Republicana de Catalunya no tan sols no s’ha atacat
la importància de la família sinó que, per contra, se li ha atorgat la importància que mereix, i que la
dreta catòlica catalana mai no li havia atorgat. Això sí, de famílies n’hi ha de molts tipus, i diverses.
Potser és això el que molesta a alguns.

Pel que fa a les implicacions que el Pacte Nacional per l’Educació ha tingut, té i tindrà a la nostra vila,
podem considerar que hem entrat en un procés de millora evident en el conjunt de la comunitat educativa
i en la visibilització de la importància de la implicació de la família en tots els àmbits.

Des de l’increment del nombre de places de les llars d’infants, fins a les obres de rehabilitació i  ampliació
del CEIP Mas i Parera, passant pel compromís de la construcció de la nova escola de primària a la Girada,
l’ampliació del centre d’educació especial de l’Espiga i el trasllat definitiu de l’Escola Oficial d’Idiomes
al nou institut d’educació secundària i batxillerat a La Girada, la gestió del Departament d’Educació del
Govern de la Generalitat ha comportat i comportarà una millora evident conjunta per la totalitat de les
nostres ciutadanes i ciutadans.

A Vilafranca tenim i tindrem, encara més, les eines necessàries per poder oferir a qui calgui, un bon
nivell educatiu. Aprofitem-ho, és per a tots. És de tots.
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En una carta dirigida al batlle Marcel Esteve, el Partit Popular ha traslladat la seva insatisfacció pel mal
funcionament de la Policia Comunitària o Guàrdia de Barri, ja que s'ha incomplert la proposta de
desplegament d'aquest servei policial feta per l'Equip de Govern l'any passat, que ja era insuficient
d'entrada.
A final del gener de l’any passat, l’Equip de Govern va proposar dividir Vilafranca del Penedès en cinc
zones  i va assignar-li un agent de policia  a cada una d’elles, amb un caporal coordinant-los. Aquest
servei de Policia Comunitària es prestaria els dies feiners durant el mati o la tarda, no tot el dia.
 De les dades  de la memòria de l'1 de febrer al 31 de desembre de l'any passat d'aquest servei (elaborada
per la Policia Local) es desprèn que únicament la Policia Comunitària va actuar una mitjana de 100
mitjos dies dels 168 que hauria d'haver-ho fet. Des del PP pensem fins i tot que les dades que consten
a aquesta memòria no corresponen a la realitat i, per això, s’ha demanat els comunicats diaris d’assignació
d’agents. Aquest incompliment provoca que es vegi minvada la capacitat preventiva, dissuassòria i
assistencial que comporta la seva  presència. Especialment si tenim en compte que la pròpia proposta
inicial de desplegament no arribava als mínims exigibles per una presència perceptible pel ciutadà, puix
cobria els barris només la meitat del dia. Aquesta mancança va ser denunciada en el seu moment pel
PP, que demanava presència de matí i tarda amb cinc agents a cada torn, o contemplar que cinc agents
treballessin a torn partit.
El PP estima, i per això va presentar la moció demanant que es prestés aquest servei i que constituïts
un Consell que vetllés pel seu desplegament, que el servei del Policia Comunitària, a banda d’augmentar
la capacitat preventiva i dissuassòria de la policia amb agents patrullant a peu de carrer, pot realitzar
altres tasques. Una d’elles podria ser el de fomentar el civisme, recordant als ciutadans les ordenances
que s’han de complir. Una altra és que podria vetllar  pel funcionament adequat del serveis públics que
afecten la via pública, com són les deficiències d’asfaltat als carrers o voreres, la neteja dels carrers,
etc.
A més, la prestació correcta  del servei de Policia Comunitària permetria que la resta d’agents es poguessin
destinar a tasques d’ordre públic. De les 8.447 multes posades per la Policia Local, gran part relatives
a cotxes mal aparcats, solament 1.482 van ser posades per la Policia Comunitària. El més normal seria
que gran part de les multes les posés la Policia Comunitària que van a peu i no la resta d’agents que
van en cotxe o amb moto. Si fos així, els agents no destinats a la Policia Comunitària, en comptes de
posar multes, podrien estar disponibles per reaccionar davant de denúncies de veïns per temes d’ordre
públic.
 
Finalment, el PP ha exigit a l'alcalde que es compleixi el desplegament acordat el gener de 2005 i, a
poc que pugui, ampliar el nombre d'agents dedicats a aquest servei i ampliar la cobertura del mateix.
Sol·licitud que es va realitzar, tot recordant el compromís al què havia arribat l’Equip de Govern i el PP
en el moment d’aprovar el pressupost per a l’any 2005 de desplegar la Policia Comunitària  durant l’any
2005. Aquest pacte així com el suport a un increment gradual de la plantilla de la Policia Local, havia
portat el PP a votar a favor del pressupost.

Policia comunitària: on és?
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Pacte Nacional per a quina educació?

Darrerament, hem sentit a parlar molt del Pacte Nacional per a l’Educació i, des de la Generalitat, les
parts signants del pacte i els mitjans de comunicació, se’ns ha dit que era un bon pacte, tot i que el
principal sindicat USTEC s’ha negat a signar-lo.
Per la CUP el Pacte no reflecteix la voluntat d’apostar per un ensenyament públic, laic i gratuït, i no
ofereix garanties per a canviar l’actual model educatiu de la xarxa d’escolarització.
La integració de centres concertats dins de la xarxa pública que va regular la LODE (1985) com a
complement d’una xarxa pública insuficient, ha estat utilitzada pels governs CiU per concertar tot tipus
de centres privats (normalment afins ideològicament i religiosament) que ni tan sols complien els requisits
legals (gratuïtat, no discriminació de l’alumnat i funció social).
Tot això ens porta a la situació actual en la que les diferències entre l’ensenyament públic i el concertat
cada cop son més grans, amb una escolarització diferenciada per classe social i origen, on són els centres
públics els que assumeixen la responsabilitat social de la integració de l’alumnat immigrant i de l’alumnat
amb dificultats i risc d’exclusió, sense mitjans econòmics ni humans, només per responsabilitat social.
El Pacte Nacional tenia per finalitat resoldre els greus problemes que pateix l’ensenyament públic, però
no fa més que perpetuar les diferències entre el model públic i concertat en detriment d’un sol model
de xarxa d’ensenyament públic.
El Pacte hauria de servir per a canviar aquesta dinàmica, augmentant el prestigi de l’ensenyament públic,
apostant per una única xarxa d’ensenyament i limitant el concert només en aquells centres que complissin
els requisits legals de gratuïtat i no discriminació de l’alumnat.
Mentre que l’escola pública té una finalitat de servei públic, algunes de les escoles concertades tenen
una finalitat purament econòmica i religiosa, que any rere any, reacciona amb virulència a l’admissió
d’alumnes immigrants o de baix nivell socioeconòmic.
Si el que volem és un bon ensenyament públic, aquest ha de basar-se en el següent:
• L’escola pública forma part de la societat i del seu entorn. I fomenta el coneixement de la realitat social
i ambiental que l’envolta.
• L’escola pública és la de tots i totes. Ha de ser totalment gratuïta. Hi pot assistir qualsevol persona,
independentment de la classe social a la que pertany.
• L’escola pública és democràtica. La titularitat, la gestió, tots els criteris que organitzen les activitats i
els objectius seran públics i la seva organització democràtica, amb autonomia pedagògica i de gestió.
• L’escola pública és plural, ideològicament i culturalment. A l’escola estan presents les diferents cultures
i sensibilitats que conviuen a la nostra Vila i són representació real de la societat en la que vivim. Per
tant, l’escola pública ha de ser laica, com correspon a un estat aconfessional i no practicar l’adoctrinament,
garantint la llibertat d’expressió i de confessió.
• L’escola pública és part fonamental en la tasca d’aconseguir una societat més igualitària i justa. Per
tant no discrimina ni segrega.
Finalment, des de la CUP, continuarem treballant per a garantir els drets d’escolarització de tots els
ciutadans de la Vila sense exclusió i treballarem perquè el nostre Ajuntament tingui totes les competències
i recursos que garanteixin una escola pública catalana i de qualitat al servei de tots els ciutadans i
ciutadanes.

Només una xarxa pública de qualitat i igual per a tothom, garanteix la igualtat d’oportunitats i l’equitat
social.
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21 /febrer / 2006
Acords del Ple municipal ordinari

Modificació puntual del POUM. Es va aprovar provisio-
nalment de forma expressa la modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca, que afecta
concretament l’àmbit del PAU 2-Pous d’en Rosell.
Aprovat per unanimitat.

Pla especial de Mas Tinell. Es va aprovar definitivament el
text refós del Pla especial urbanístic de protecció agrícola
i paisatgística de la finca Mas Tinell amb la finalitat de
permetre desenvolupar urbanísticament l’ampliació de les
instal·lacions vitivinícoles preexistents de Mas Tinell, en
el paratge de les Clotes, al costat de la carretera de Sant
Martí Sarroca.
Aprovat amb els  vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV), d’ERC, de CiU i del PP, i el vot en contra de la CUP.

Venda de sobrant de via pública. Es va aprovar la venda
directa a l’únic propietari confrontant d’una parcel·la
sobrant de la via pública situada al passatge Lluís Mata
Acedo.
Aprovat per unanimitat.

Cessió de terrenys per a un Centre Residencial d’Acció
Educativa. Es va aprovar la cessió d’uns terrenys de
propietat municipal situats al sector Pla del Diable (barri
de Sant Julià) entre l’avinguda del Pla del Diable i el carrer
de Rodolf Llorens i Jordana, per tal que el Departament
de Benestar i Família hi construeixi un Centre Residencial
d’Acció Educativa (CRAE) destinat a menors de 3 a 14
anys. Els CRAE són establiments propis de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la
Generalitat, o pertanyents a entitats d’iniciativa social
col·laboradores, que tenen per funció oferir als menors un
recurs alternatiu al medi familiar inexistent, deteriorat o
amb dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques.
En aquests moments a Vilafranca hi ha 20 infants que no
tenen garantits els mínims mitjans afectius com a menors,
estant acollits de forma itinerant en cases de colònies, i
es tracta que, mentre estiguin privats temporalment dels
pares, puguin tenir una vida el més normal possible.
Aprovat per unanimitat.

Cessió de terrenys per al Centre Ocupacional de l’Espiga.
 Es va aprovar l’acceptació de la cessió gratuïta, per part
de la fundació privada l’Espiga i a favor de l’Ajuntament,
d’una superfície de terreny de 450 m2 aproximadament
tocant al carrer de la Múnia, i la cessió d’aquesta superfície
de terreny al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya per tal que s’hi construeixi un nou edifici destinat
a escola d’educació especial per a persones amb
discapacitat. Actualment, l’Espiga concentra els sectors

d’ensenyament i de centre ocupacional, el qual s’ha fet
petit. En començar, el centre acollia 28 persones i
actualment són unes 60 i les aules han esdevingut
insuficients.
Aprovat per unanimitat.

Modificació de l’ordenança sobre Instal·lacions Esportives
Municipals. Es va aprovar la modificació de l’ordenança
fiscal núm. 20 reguladora del Preu Públic per prestacions
de serveis en instal·lacions esportives municipals, en el
sentit d’afegir diversos imports per la utilització de la nova
pista d’atletisme. Arran d’una esmena de la CUP, es va
acordar que, mentre no entri en funcionament el circuit
de footing a la Zona Esportiva, previst per enguany, es
permetrà l’entrada gratuïta al circuit d’escalfament de
gespa artificial de la pista als usuaris proveïts de calçat
adequat, i deixar la part interior de la pista d’atletisme,
més tècnica, pels atletes que tinguin necessitats
específiques.

Acomiadament d’una treballadora. Es va donar compte al
ple del decret de l’alcaldia dictat el dia 3 de febrer pel
qual s’acomiadava una treballadora municipal per faltar
al seu lloc de treball un total de 925 dies en els cinc
darrers anys.

Moció de suport a la Plataforma pel Dret a Decidir. Es va
aprovar una moció encapçalada pels grups municipals
d’ERC, de CiU i de la CUP en la qual l’ajuntament s’adheria
a la campanya ciutadana impulsada per la Plataforma pel
Dret a Decidir amb el lema: Som una Nació i tenim el dret
a decidir.
Després una esmena del grup de la CUP, la moció va ser
aprovada amb els vots a favor dels grups d’ERC, de la CUP
i de CiU, les abstencions del grup SOCIALISTA (PSC-ICV)
i el vot en contra del grup del PP.

Moció sobre els Papers de Salamanca.  Els grups
municipals d’ERC i SOCIALISTA (PSC-ICV) van presentar
una moció en la que es demanava la devolució de tota la
documentació i elements dipositats al Archivo General de
la Guerra Civil Española de Salamanca propietat de la
Generalitat de Catalunya, ajuntaments de Catalunya, entitats
privades i públiques u privats, així com de tota la
documentació, propietat de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès i d’entitats i particulars.
Aprovada amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), de CiU, d’ERC i de la CUP i l’abstenció del PP.

Moció sobre l’Agència Tributària. Tots els grups municipals
van subscriure una moció sol·licitant a l’Agència Estatal



27 Butlletí núm. 183

2 0 0 6  a b r i l

d’Administració Tributària que en la nova reorganització
de les administracions de l’agència tributària mantingui
a l’Administració de Vilafranca del Penedès de les funcions
de gestió i recaptació actuals, i recuperi les funcions en
relació a la gestió de l’IVA i d’altres que anteriorment es
feien, les quals actualment exerceix l’Administració de
Sant Feliu de Llobregat.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre l’acolliment de menors. Tots els grups
municipals van subscriure una moció en la qual se sol·licitava
al Departament de Benestar i Família, entre d’altres
qüestions, l’equiparació efectiva dels ajuts a la manutenció
dels infants acollits en família extensa i els acollits en
família aliena.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre el  quar t jutjat .  Els grups municipals
SOCIALISTA i d’ERC van presentar una moció en la qual
se sol·licitava al Departament de Justícia la posada en
funcionament, de forma urgent, el quart jutjat a Vilafranca,
sense que això estigui condicionat a la finalització de les
obres del nou edifici judicial; que es doti als jutjats de
Vilafranca dels recursos necessaris per agilitar els tràmits
pendents i tots els temes endarrerits; que es pugui disposar
als jutjats de Vilafranca de fiscalia pròpia i permanent i
que estudiï la implantació del 5è jutjat tenint en compte
que es preveu ja la saturació del quart jutjat.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre les preinscripcions a les llars municipals
d’infants. El grup municipal de CiU va presentar una moció
en la qual proposava demanar a la Generalitat que afegís
al barem de puntuació per a l’ingrés a les llars d’infants
de titularitat municipal de Vilafranca, una puntuació màxima
al fet que ambdós pares o tutors de l’infant treballin (o un
de sol en el cas de famílies monoparentals).
La resta de grups municipals van anunciar el seu vot en
contra el seu vot en contra perquè els criteris i barems
d’admissió d’alumnes els determina el Decret d’admissió
de la Generalitat i l’Ajuntament no té marge en aquest
sentit.
Rebutjada amb els vots a favor del grup de CiU i els vots
en contra del grup SOCIALISTA (PSC-ICV), d’ERC del PP
i de la CUP.

Moció sobre l ’ampliació de la Casa Petita.  El grup
municipal de CiU va presentar una moció en què sol·licitava
l’ampliació de la Casa Petita, un espai de trobada i
acolliment per a famílies amb infants de 0 a 3 anys, o bé
l’obertura en el cas de no poder fer una ampliació de l’espai
actual, d’una nova Casa Petita en un altre barri.
Des de l’equip de govern es va recordar que en el pressupost
d’enguany ja hi ha una partida de 18.000 euros destinada
a l’obertura d’una casa petita amb major capacitat, així
com l’ampliació de la Llar “Sol Solet”.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups de CiU, de la
CUP i del PP i els vots en contra dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV) i d’ERC.

21 /març / 2006
Acords del Ple municipal extraordinari

El ple va ser convocat per l’alcaldia a instàncies dels grups
de CiU, d’ERC i de la CUP, partint de la iniciativa de la
Plataforma per una Vegueria Pròpia sobre la inclusió dintre
de la proposta de nova divisió territorial de Catalunya de
la “Vegueria del Penedès” i altres mesures de suport.
La moció constava de 8 punts:
1.– Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a
incloure dintre de la proposta de divisió territorial de
Catalunya la “Vegueria del Penedès”, formada per municipis
de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf.
2.- Instar al Govern de la Generalitat i el Parlament de
Catalunya a fer efectiva la Revisió del Pla General Territorial
de Catalunya i que, en la mateixa, es creï un nou àmbit
funcional de planificació territorial que contingui les
comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i
aquells municipis de l’Anoia que voluntàriament i lliurement
s’adhereixin a aquesta iniciativa.
3.- Traslladar aquest acord als portaveus dels grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Comissió
de Coordinació de la Política Territorial, al Conseller de

Política Territorial, al conseller de Relacions Institucionals
i Participació, al conseller de Governació i Administracions
Públiques, al President del Parlament i al President de la
Generalitat de Catalunya.
4.- Crear una comissió, constituïda  per un representant
de cada partit polític amb representació  municipal, (CiU,
IC, CUP, ERC, PP i PSC) i per sis persones designades pel
 Secretariat de la “Plataforma per una Vegueria Pròpia”,
amb la funcions, entre d’altres, de coordinar totes les
accions a dur a terme per promoure i impulsar “la Vegueria
Penedès”.
5.- Fer clarament visible el recolzament d’aquesta Vegueria,
amb la col·locació d’aquells elements publicitaris que
s’escaiguin (pancartes, anuncis,...), a càrrec d’aquest
Ajuntament,  a les entrades i sortides del municipi, i a la
Plaça de la Vila.
6.- Reservar una plana en el “Butlletí Municipal” per tal
que la Comissió, creada en aquest Ple, pugui fer un escrit
informatiu sobre la vegueria.
7- Concedir un ajut econòmic a l’entitat “Plataforma per
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una Vegueria Pròpia”.
8.- Manifestar clarament la presència testimonial dels
representants de l’Ajuntament de Vilafranca en els
organismes on i quan es tractin temes relatius a la ordenació
territorial, sense que es puguin prendre ni signar acords
sense la prèvia aprovació pel Ple de l’Ajuntament.

D’acord amb el Reglament Orgànic Municipal, i atès que
es va produir la petició adient, l’alcalde Marcel Esteve va
cedir la paraula al representant de la Plataforma per una
Vegueria Pròpia Fèlix Simón, el qual va explicar que són
una Plataforma cívica ciutadana a la qual han donat el
suport 7.814 persones, 80 entitats, 34 ajuntaments i els
3 Consells Comarcals. Va afirmar que el Penedès no pot
ser una sucursal metropolitana i cal que sigui una realitat
 penedesenca indivisible. Amb la Vegueria Pròpia i gràcies
als instruments polítics de descentralització, es vol
aconseguir la millora de la cohesió social, la conservació
i l’augment dels recursos i del patrimoni cultural, econòmic
i ecològic; i l’equilibri territorial i la participació dels
ciutadans en la gestió democràtica de la Vegueria. Simón
va afirmar que s’havia demanat un ple extraordinari davant
la imminència de la divisió territorial de Catalunya en
vegueries o regions, la constatació que el Penedès es
considera inicialment com una zona a repartir, el perill en
què es trobarien les opcions de futur ja que és un territori
que es proposa sacrificar i el  risc que es produeixi
l’esquarterament definitiu  d’un ecoparatge  singular, amb
identitat pròpia, amb especificitats naturals i amb drets
històrics inqüestionables.
En una primera intervenció dels grups municipals, Otger
Amatller (CUP) va criticar la declaració institucional que
va realitzar l’alcalde en suport a la vegueria, sense cap
mena de consulta prèvia als grups municipals, així com
el fet que es digués que el ple es convocava també per
iniciativa de l’alcalde, quan la iniciativa partia de la
Plataforma i de diferents grups municipals de l’oposició.
Ramon Xena (ERC) va dir que havia  estat el seu grup el
que havia posat sobre la taula l’assumpte de la unitat del
Penedès, molts cops en solitari. Va dir que calia treballar
plegats i sense demagògia, i demanar que els nostres
representants al Parlament i en altres àmbits treballin pel
Penedès.
Pere Regull (CiU) va afirmar que cal sensibilitzar el poble
i els governants mitjançant campanyes, ja que des de
Barcelona no es copsa correctament la realitat del Penedès.
Segons Regull, el país ha de ser divers i equilibrat, i no
podem quedar sotmesos a la gran regió de Barcelona.
Josep Ramon (PP) va manifestar que el PP està d’acord
amb la convocatòria del ple i en els diferents punts de la
moció, ja que es tracta de defensar la Vegueria del Penedès
i d’endegar les campanyes adients. Va afirmar que el
president del PP Josep Piqué ja ha donat suport a la
Vegueria, i cal que es cerqui el màxim consens.
El grup SOCIALISTA (PSC-ICV) va presentar una esmena
en la qual proposava mantenir els tres primers punts de
la moció amb el mateix redactat
En el punt 4 es proposava instar al Consell Comarcal de
l’Alt Penedès per tal de crear una comissió d’àmbit comarcal
 constituïda per representants de partits polítics  amb
implantació a la comarca , composta per 3 representants
del PSC, 3 de  CiU, 2 d’ERC, 1 del PP, 1 d’ICV, 1 de la
CUP, 1 pels Independents, per sis persones designades
pel Secretariat de la “Plataforma per una Vegueria Pròpia

i amb la presència i assessorament de l’Institut d’Estudis
Penedesencs.
També es proposava suprimir els punts 5 i 6, que passarien
a ser competència de la comissió del punt anterior, modificar
el punt 7 en el sentit de concedir un ajut econòmic a la
“Plataforma per una Vegueria Pròpia” de 2 cèntims per
habitant del municipi per a la campanya informativa i que
serien gestionats per la comissió esmentada al punt 4; i
modificar el punt 8 en el sentit que el representant o
representats de l’Ajuntament de Vilafranca en els òrgans
d’àmbit supramunicipal on es tractin temes relatius a
l’ordenació territorial no podran prendre ni signar cap acord
sense la prèvia aprovació del plenari de l’ajuntament.
També s’afegia un punt 9 en què s’instava a la “Plataforma
per una Vegueria Pròpia” a presentar el text final de la
moció que avui es porta a debat al Ple de l’Ajuntament de
Vilafranca a tots els ajuntaments i consells comarcals de
les comarques afectades que ja s’hagin manifestat donant
suport a “la Vegueria Penedès”.
Patro Recober (ICV i grup SOCIALISTA) va dir que l’esmena
era favorable a la Vegueria del Penedès, però intentava
corregir el redactat d’alguns punts i afegir-ne un altre per
tal que la Plataforma promogui l’aprovació d’acords similars
per part d’altres ajuntaments i consells comarcals. Vilafranca
pot ser capdavantera, però totes les institucions implicades
han de treballar plegades i coordinar les accions.
Josep Colomé (grup Socialista) va destacar que el seu grup
recolzava els tres primers punts de la moció que són
l’essència de la mateixa, ja que estableixen el suport clar
a la Vegueria pròpia. Va recordar que l’Ajuntament ja
defensava l’any 1987 la unitat de les comarques
penedesenques, i va fer referència a acords plenaris de
2004 (i al pacte de Sant Martí de 2005) en què es donava
suport a la unitat del Penedès, amb un protagonisme clar
del grup SOCIALISTA (PSC-ICV).
Quant a les esmenes, Otger Amatller (CUP) va dir que amb
la proposta de punt 4 es volia traspassar l’assumpte al
Consell Comarcal, quan s’està a Vilafranca i s’ha de treballar
des d’aquí. Amatller es va mostrar sorprès pel recolzament
del PSC a la Vegueria, quan en una moció anterior va votar-
hi en contra i en una altra, proposada per l’Institut d’Estudis
Penedesencs, va votar a favor amb molts matisos.
Josep Ramon (PP) va afirmar que potser fer-ho a nivell
comarcal estaria bé, però que abans de pronunciar-se volia
conèixer el parer d’ERC i el de Ramon Xena com a president
del Consell Comarcal.
Ramon Xena (ERC), quant a les esmenes, va valorar
positivament que es mantinguin els tres primers punts de
la moció. Considerava que segurament era cert que la
comissió no ha de ser paritària, i que els partits havien de
tenir representació tenint en compte el seu pes electoral.
Va afirmar que el Consell Comarcal ja decidirà què ha de
fer.
Patro Recober (ICV i grup SOCIALISTA) va dir que no era
lògic ni viable constituir una comissió a cada municipi, i
que eren suficients tres o quatre comissions d’abast
comarcal. Sobre la paritat de la comissió, Recober no veia
raonable que la Plataforma (tot i reconèixer la seva tasca)
tingués el mateix pes que totes les forces polítiques juntes,
ni que tots els partits tinguessin els mateixos representants
malgrat la seva diferent implantació electoral. Recober va
defensar també la bondat de la integració en la comissió
de l’Institut d’Estudis Penedesencs, i va dir que les accions
que s’havien de portar a terme no s’havien d’esmentar en



la moció, perquè seria la comissió la que decidiria.
Pere Regull (CiU) va manifestar que les esmenes no anaven
a favor de la Vegueria, perquè es pretenia defugir la qüestió
desviant-la cap al Consell Comarcal, quan en realitat
Vilafranca hauria de liderar el procés. Per Regull,
probablement el Consell Comarcal havia de coordinar i
arrossegar certs municipis, però Vilafranca havia de ser
capdavantera. Regull va considerar ridícula l’aportació
econòmica de 2 cèntims per habitant, sobretot si es
comparava amb els costos que han tingut actuacions del
govern municipal com trobades d’agermanament,
exposicions, etc.
Francisco Romero (grup SOCIALISTA PSC-ICV-) va afirmar
que CiU no ha presentat cap iniciativa al Parlament per
recolzar la Vegueria Penedès, que en aquest ple vilafranquí
CiU va votar l’any 1987 en contra d’una moció favorable
a la unitat de les tres comarques penedesenques, que CiU
va impulsar el Pla Territorial General que situa el Penedès
dins la Regió de Barcelona, que feia pocs dies dirigents
i càrrecs de CiU al Baix Penedès van participar en un  acte
a favor de la Vegueria del Camp de Tarragona.
Ramon Xena (ERC) va plantejar que la comissió es creés
a Vilafranca per proposar després al Consell Comarcal que
agafés posteriorment un àmbit comarcal. Va acceptar
l’esmena al punt 8 i va proposar que els punts 5, 6 i 7 es
parlessin en el si de la comissió. Patro Recober (grup
SOCIALISTA PSC-ICV-) va acceptar la proposta, si bé refent
la composició de la comissió d’acord amb el text de
l’esmena. Ramon Xena va proposar que la paritat es podia
tractar en una reunió de la junta de portaveus amb la
Plataforma.
Pere Regull (CiU) no jutjava favorablement la darrera
proposta, però tampoc no volia quedar-se sol en la seva
postura. Va dir que no arribaria a bon port res si havia de
començar un procés amb reunions de portaveus, comissions,
signatura d’un conveni amb el Consell Comarcal, etc.

Francisco Romero (grup SOCIALISTA PSC-ICV) va remarcar
que s’estava intentant arribar a un consens positiu, i va
manifestar que CiU no acceptava  cap fórmula que no
impliqués deixar el PSC fora del consens.
Otger Amatller (CUP) va manifestar que la moció es feia
per actuar, però la proposta esmenada no anava en aquesta
línia, i es preguntava què passaria si el Consell Comarcal
no es mostrava favorable a la proposta.
Patro Recober (grup SOCIALISTA PSC-ICV) va afirmar que
la comissió no podia decidir sobre assumptes pressupostaris.
Proposava que la comissió fos local i que decidís sobre els
punts 5, 6 i 7. La composició no seria paritària, sinó segons
els criteris de l’esmena i garantint la presència de sis
membres de la Plataforma. Els punts 8 i 9 s’ajustarien al
text de l’esmena.
En aquell moment el portaveu de la Plataforma Fèlix Simon
va mostrar als regidors un rètol amb la paraula “NO”.
Otger Amatller (CUP) rebutja una comissió amb majoria
de polítics, ja que comportava no creure en la participació
ciutadana ni entendre el missatge implícit en aquesta
iniciativa.
Ramon Xena (ERC) va deixar sense efecte l’esmena que
ell havia presentat proposant afegir un nou punt a la moció.
De tota manera, fa una crida a complir el que la seva
esmena proposava, en el sentit de demanar als diputats al
Parlament del Penedès que presentin iniciatives
parlamentàries a favor de la Vegueria del Penedès, d’acord
amb la voluntat expressada pel territori.
Sotmesa a votació l’esmena, tal com finalment havia estat
concretada per Patro Recober, va ser rebutjada amb els
vots a favor del grup SOCIALISTA (PSC-ICV) i els vots en
contra de CiU, d’ERC, del PP i de la CUP.
La moció inicial va obtenir els vots a favor dels grups de
CiU, d’ERC, del PP i de la CUP i els vots en contra del
grup SOCIALISTA (PSC-ICV).

21 /març / 2006
Acords del Ple municipal ordinari

M o d i f i c a c i ó  p u n t u a l  d e l  P O U M .  Es va aprovar
provisionalment de forma expressa la modificació puntual
del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca
del Penedès, amb les correccions descrites, referida a
la correcció d’errades gràfiques i disfuncions en els
plànols C1, C2a, C2c, C2d i C3, i a la modificació de
determinats articles de les seves Normes urbanístiques.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), d’ERC i de la CUP i les abstencions dels
grups de CiU i del PP.

Ampliació del servei de microbús. Es va aprovar la

creació d’una nova 3ª línia de microbús urbà i la
modificació del recorregut de la línia 1, per tal d’oferir
una major freqüència de pas dels microbusos i una
ampliació dels serveis actuals, amb la finalitat de cobrir
més indrets i reduir del temps d’espera dels usuaris
d’aquest transport públic urbà.
Així, la línia 1 s’amplia amb una nova parada fins a la
Residència de la Mare Ràfols, i canvia una part del seu
recorregut per poder millorar la connexió entre els serveis
de transport de rodalies (estació de trens i estació
d’autobusos) i les zones d’especial interès (residències,
hospital i centre vila). La nova línia de microbús urbà
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connectaria l’Estació d’autobusos i l’Hospital Comarcal
de l’Alt Penedès, amb una freqüència de pas de 30
minuts.
Aprovat per unanimitat.

Liquidació del pressupost 2005. L’alcalde va donar
compte al ple de la liquidació dels pressupostos
municipals de 2005, amb un balanç positiu de 3,4
milions d’euros, que bàsicament procedeix de
liquidacions de plusvàlues, de l’impost de construccions,
de taxes urbanístiques i d’economies de despesa.

Crèdit del programa Crèdit Local. Es va aprovar la
proposta de conveni de la operació de crèdit, per import
d’1.321.594,81 euros, demanada a través de la
Diputació de Barcelona a la Caixa de Catalunya (programa
CRÈDIT LOCAL)
Aprovat per unanimitat.

Modificació de pressupost. Es va acordar la modificació
del pressupost 2006 per incorporar el balanç positiu
del pressupost municipal de l’any 2005 per dedicar-lo
a noves inversions a Vilafranca com un nou aparcament
al barri de l’Espirall (300.000 euros), arranjaments a
la muntanya de Sant Pau (80.000 euros), actuacions
de la Llei de Barris (600.000,00 euros), arranjament
de rotondes (60.000 euros), subvencions per a la
instal·lació d’ascensors (200.000 euros), adequació i
ampliació de voreres (461.000 euros), 2ª fase de
l’Auditori Municipal (580.000 euros), inici obres de
l’Espai cultural Cal Berger (200.000 euros), nous jocs
infantils (140.000 euros), entre d’altres.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), CiU, ERC i PP i el vot en contra de la CUP.

Modificació del pressupost del Patronat d’Esports. Es
va aprovar una modificació consistent en la transferència
de 30.000 euros de l’Ajuntament per a millores a les
instal·lacions i equips.
Aprovat per unanimitat.

Modificació del pressupost del Patronat de Cal Bolet.
Es va aprovar una modificació consistent en la
transferència de 5.975 euros de l’Ajuntament per a
diferents despeses del patronat.
Aprovat per unanimitat.

Inventari de patrimoni. Es va aprovar l’inventari de
l’Ajuntament i els dels seus organismes autònoms,
corresponent a l’exercici 2005, després d’haver procedit
a la rectificació i comprovació dels béns i drets que
formen part del mateix.
Aprovat per unanimitat.

Canvis al consell rector de l’Organisme Torras i Bages.
Es va nomenar Fernanda Rubio Ramírez com a professora
universitària i Antoni Peñafiel Hervàs, com a estudiant
universitari, per formar part com a vocals del consell
rector de l’Organisme Autònom Local “Torras i Bages”.
Aprovat per unanimitat.

Canvis al consell rector del Patronat d’Esports. Es va
nomenar Emília Torres Miralles com a vocal del Patronat
Municipal d’Esports, en representació del Grup Municipal
de CiU, i acceptar la renúncia de Joaquim Mach Aicart.
Aprovat per unanimitat.

Distribució de fons supramunicipals.
Es va acordar disposar que, pel que fa a la quantitat de
28.587,39 assignada a l’Ajuntament de Vilafranca per
la Resolució del Departament de Governació i
Administracions Públiques, dins del tram destinat al
foment de la prestació supramunicipal de serveis, el
percentatge del 50% (14.293,70 ¤) ha de ser destinat
a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf,
mentre que l’altre 50%  (14.293,69 ¤) s’ha de destinar
al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre la música catalana. Tots els grups
municipals van donar suport a la moció inicialment
presentada per ERC que manifestava el ple suport a la
cultura catalana, entesa com una cultura de qualitat
que cal defensar en una situació de minorització; i la
necessitat de més facilitats perquè els programadors i
els músics en català tinguin espais i sales on poder
presentar les seves creacions, més suport per a l’edició
discogràfica i per a la distribució de la música en català.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre el Dia Internacional de les Dones. El grup
d’ERC va presentar una moció amb motiu del Dia
Internacional de les Dones (8 de març) en la qual es
demanava el suport a la proposta de reforma de l’Estatut
de Catalunya aprovada el 30 de setembre de 2005 i
suport específic a la defensa i el manteniment dels
articles 4, 40, 41 i 153 de la reforma pel caràcter
innovador que contenen amb referència al reconeixement
de drets de les dones i amb vista a la consolidació de
polítiques de dones a Catalunya.
Aprovada amb els vots a favor dels grups d’ERC,
SOCIALISTA (PSC-ICV) i de CiU, el vot en contra del
PP i l’abstenció de la CUP.

Moció sobre Ràdio 4. El grup d’ERC va presentar una
moció en la qual, davant les possibilitats de tancament
de l’emissora en català Ràdio 4, pertanyent a RTVE, es
demanava que es fes enrere en aquesta pretensió, ja
que significava una agressió a la llengua catalana.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre residus. El grup de la CUP va presentar
una moció en què es demanava al Parlament Europeu
que es mantingui l’ordre de prioritats de la jerarquia
ecològica de la gestió dels residus; de reducció,
reutilització, reciclatge i al final el tractament finalista
dels residus; i demanar al Parlament de Catalunya, que
en virtut de les seves competències redacti i aprovi una
Llei Catalana de Prevenció de Residus.
Aprovada amb els vots a favor dels grups de la CUP,
SOCIALISTA (PSC-ICV), de CiU i d’ERC i l’abstenció
del grup del PP.



D I L L U N S

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

D I M A R T S

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

D I M E C R E S

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

D I J O U S

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

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

D I V E N D R E S

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

D I S S A B T E

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

D I U M E N G E

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




