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L’Ajuntament, a través del Pla d’Habitatge, promou la construcció d’habitatges de protecció oficial, tant
de lloguer com de venda, sobretot per als joves i per a la gent gran, persones amb disminucions i per a
famílies amb pocs recursos. Es preveu la construcció de 165 habitatges de venda als sectors La Girada
2 i Molí d’en Rovira Sud i uns 278 habitatges de lloguer en diverses actuacions al centre de la Vila, a
La Girada 1 i 2, als solars de les antigues factories de Pinsos CIA i de Cinzano.
El Pla d’Habitatge preveu, d’altra banda, continuar amb el programa de rehabilitació d’habitatges, que
actualment recupera el centre de la ciutat, es farà extensiu a tota la ciutat i s’incentivaran les millores
d’habitabilitat a les llars construïdes en els anys 60 i 70, mitjançant un pla d’ajut a la instal·lació
d’ascensors en els blocs de pisos i la supressió de barreres arquitectòniques.
L’experiència del programa de rehabilitació d’habitatge consisteix en recuperar edificis antics que anaven
quedant buits, infrautilitzats o en condicions d’inhabitabilitat, per evitar la degradació progressiva dels
edificis del centre històric i oferir-los a famílies amb dificultats sòcio-econòmiques i a joves. L’Ajuntament
de Vilafranca es fa càrrec de la rehabilitació de l’habitatge, tant pel que fa als materials com a la mà
d’obra. La propietat es compromet a llogar aquest habitatge a la persona o les persones que l’Ajuntament
designi, durant un període de temps determinat i a un preu reduït.
Alhora, aquest programa també és una acció la política de foment de l’ocupació: es treballa amb contractes
de Plans d’Ocupació i  programa de formació ocupacional.
El pla també preveu dinamitzar el mercat d’habitatges de lloguer (borsa d’habitatges) ja existent. Finalment
es continua amb la política d’ajuts municipals per a la compra o lloguer d’habitatge per a la gent jove.

L’Ajuntament promou la construcció de més
de 400 habitatges protegits per als propers
tres anys
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L’Ajuntament de Vilafranca ha dissenyat un
Pla d’Habitatge per construir més de 400
habitatges protegits durant els propers tres
anys per tal de garantir el dret constitucional
d’accés a un habitatge digne i adequat a tots
els sectors de la població, en especial per aquells
que amb les actuals condicions de mercat
tenen dificultats per accedir-hi.
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PSC-ICV: L’habitatge s’ha convertit en una de
les principals preocupacions dels governs
progressistes de la Generalitat de Catalunya i
de l’Ajuntament de Vilafranca. L’equip de govern
municipal estem realitzant un important esforç
per intentar garantir un habitatge digne per a
tothom. Així, no tant sols ens centrem en la
necessitat de construir nous habitatges, sinó
que aquests habitatges han d’anar acompanyats
de nous serveis, de millors comunicacions amb
la resta del país, de més i millors espais oberts
i d’una oferta de treball de qualitat, per tal que
Vilafranca continuï gaudint d’una elevada
qualitat de vida.

ERC: Creiem fermament en aquest Pla
d’Habitatge endegat i és, evidentment, una de
les nostres prioritats. Fomentar la construcció
d’habitatge social de lloguer i de compra,
destinat principalment a col·lectius com el
jovent és una necessitat que cal cobrir. No
oblidem, però, la tasca realitzada a l’edifici de
Cal Mencia, amb pisos destinats a la gent gran
que, conjuntament amb l’impuls marcat des
de Serveis Socials, ha solventat una demanda
molt important a Vilafranca. L’accés a un
habitatge digne és un dret i des de l’Ajuntament
cal fer els impossibles perquè aquest dret sigui
una realitat.

CiU: Demanem un bon Pla d’Habitatge, que no
es limiti només a complir la quota que correspon
per llei, sinó que cal implicar-se més per
aconseguir habitatge a preu raonable, sempre
tenint en compte les necessitats de la gent de
Vilafranca i no de la gent de fora, per tal que
no provoquem que, per manca de possibilitats
per accedir a la l’habitatge, la gent de la vila
es vegi forçada a marxar a viure a fora, com ja
està passant.

PP: Del Pla d’Habitatge valorem positivament
que el 10% de l’aprofitament de les àrees de
nova urbanització, que no sigui necessari per
edificar equipaments, es dediqui a la construcció
d’habitatges socials de compra o de lloguer de
forma que persones amb pocs recursos puguin
disposar de llar pròpia. És una llàstima que no
es fes abans, i que es considerés com a prioritat
principal l’obtenció de recursos per a la hisenda
municipal.

CUP: Aquest nou pla d’habitatge es limita al
compliment de la llei d’urbanisme que obliga
a fer un 20% dels nous habitatges protegits.
Això suposa que al 2007 tindrem un nou parc
d’uns aproximadament 1500 habitatges (el
80% a preu de mercat que apujaran els preus
fins als núvols). Per rebaixar el cost d’aquests
preus l’ajuntament no hauria de limitar-se en
aquest 20% que li pertoca sinó augmentar per
poder arribar al 50%.

Els grups municipals diuen
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Sortejats 6 habitatges que promou la Societat
Municipal d’Habitatge

Ja han estat adjudicats mitjançant sorteig 6 habitatges de promoció
pública de l’obra del carrer de la Muralla dels Vallets, 12, que ha
promogut l’Ajuntament a través de la Societat Municipal d’Habitatge.
Els destinataris d’aquests habitatges han estat joves de Vilafranca,
que han accedit per primera vegada un habitatge, i que complien
els requisits per poder participar a la convocatòria pública que es
va fer el mes de juliol passat. Els requisits eren ser menors de 30
anys, portar un mínim de 5 anys empadronat/da a Vilafranca, tenir
uns ingressos econòmics no superiors als 25.000 euros anuals i no
ser propietari de cap altre habitatge. En aquests moments, l’obra
està en fase de finalització, i es preveu que a finals d’any quedi
enllestida, per tal que els habitatges es puguin lliurar als seus nous
propietaris a principis del proper any.

Conveni amb UGT per construir 35 pisos de
protecció pública a la Girada 2

L’alcalde Marcel Esteve i el secretari general d’UGT, Josep Maria
Àlvarez, han signat un conveni pel qual l’Ajuntament cedeix un
solar del sector la Girada 2 a la cooperativa d’habitatges del sindicat
per a la construcció d’un edifici amb 34 habitatges destinats a
joves de Vilafranca menors de 35 anys i amb més de 5 anys
d’empadronament a la Vila. Els  habitatges de la planta baixa seran
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Els pisos seran de
venda i s’adjudicaran mitjançant un sorteig entre les persones que
compleixin els requisits. L’edifici incorporarà plaques solars i tot
el necessari per complir amb la normativa de sostenibilitat. La
mateixa cooperativa d’UGT també construirà un altre edifici amb
uns 32 pisos de protecció oficial en una altra finca, també a la
Girada 2, cedida en aquest cas per l’Institut Català del Sòl.

Es construeix un edifici amb 24 habitatges
protegits de lloguer a la Girada

L’edifici es construeix sobre dos solars de propietat municipal amb
façana a la rambla de la Girada i als carrers de Josep Tarradellas
i de Melzo. Aquests solars s’han cedit a la Fundació Família i
Benestar Social per tal que hi construeixi un edifici plurifamiliar
amb un total de 24 habitatges de lloguer, 3 locals comercials i
aparcament soterrani per a 30 vehicles. Els 24 habitatges d’aquesta
promoció aniran destinats a famílies de nova creació, a famílies
amb membres jubilats i a famílies monoparentals. Les adjudicacions
es faran, un cop finalitzada la construcció, de comú acord entre
l’Ajuntament i la Fundació Família i Benestar Social.
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El pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2005
constata les prioritats del nou equip de govern
amb l’alcalde Marcel Esteve al capdavant.
Aquest pressupost recull importants inversions
que han de portar la nostra Vila a confirmar-
se entre les ciutats més modernes i capaces
d’oferir als seus ciutadans i ciutadanes no
només qualitat de vida i paisatgística sinó
també qualitat en els serveis que s’ofereixen.

Qualitat urbana i més equipaments

La remodelació de la rambla de Nostra Senyora
serà el referent d’aquesta transformació
urbanística que traslladarà a les vilafranquines
i els vilafranquins aquestes qualitats que
configuren la nostra identitat i realitat social.
I aquesta transformació es farà comptant amb
tothom: s’obriran processos de participació
ciutadana en el disseny de la rambla, en la
urbanització de la coberta que quedi sobre les
vies del tren... La rehabilitació de l’edifici
actual del Museu del Vi i la remodelació de la
plaça de Milà i Fontanals també seran
referències importants d’aquesta modernització
urbanística.
Cont inuarem amb una plani f icació
d’equipaments que ha permès posar en marxa
aquest any una nova llar d’infants al barri de
la Girada i que permetrà en un futur proper
que Vilafranca tingui una nova pista d’atletisme,
un nou edifici per als jutjats, una nova escola
i un nou auditori.

Habitatge per a tothom

La política d’habitatge continua sent una
prioritat per aquest equip de govern.  Facilitarem
la construcció d’habitatge de protecció oficial

al Molí d’en Rovira Sud i a la Girada 2 i el nou
pressupost inclou també la creació d’una borsa
d’habitatge que faci d’intermediari entre
propietaris i possibles llogaters (gent jove i
gent gran, principalment). Es potencia la
rehabilitació d’habitatges amb l’objectiu de
poder oferir-los a la gent jove i a gent amb
pocs recursos.

Prioritats per al 2005

La qualitat en els serveis només s’aconsegueix
prioritzant la via pública, el benestar social i
la seguretat ciutadana. Aquests tres àmbits
són reforçats especialment en el nou pressupost
per a l’any que ve. En via pública, es potencien
el manteniment dels parcs i jardins, el reasfaltat
de carrers, els jocs infantils a les nostres places
i parcs, i alhora es fa un reforç en el servei per
millorar la planificació i donar una resposta
més ràpida a les incidències que es donen a
la via pública. En benestar social, es reforcen
els Serveis Socials tant en nombre de
professionals com en el propi servei d’atenció
directa als usuaris i usuàries. En seguretat
ciutadana, es preveu l’ampliació del servei de
la Policia Local amb la policia de barri. Tots
aquests aspectes són peces fonamentals del
pressupost 2005.
Aquest serà el primer pressupost de Marcel
Esteve com Alcalde de Vilafranca, un pressupost
que prioritza accions que milloren la qualitat
dels serveis i el nivell de benestar dels ciutadans
i de les ciutadanes sense oblidar la
transformació urbanística que situarà a
Vilafranca al capdavant de les ciutats modernes
que progressen constantment i que miren al
futur amb optimisme.

psc-icv@vilafranca.org
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El mes de novembre es va celebrar un ple
extraordinari sobre la base de muntatge de la
línia d’alta velocitat a instàncies de CiU i de
la resta de l’oposició. De fet, havia de servir
per aclarir, de manera tranquil·la, com havia
actuat el govern vilafranquí en aquest tema.
Però, tot i l’oportunitat que tenia el govern per
reconèixer una part de culpa, l’actitud va ser
just la contrària.
Ara, que les obres han continuat sense que
l’Equip de Govern hi posi cap impediment –tot
i que primer van dir que s’oposaven (!?) a la
base de muntatge–, cal insistir que:
• L’espectacle de l’Equip de Govern durant el
ple extraordinari va ser lamentable, evitant
contestar punt per punt el que es plantejava
i intentant desviar el tema cap a qüestions que
no sortien a l’ordre del dia (estació de trens
regionals, cobriment de la via...).
• Atès que el Ministeri de la Presidència va
certificar que havia enviat la documentació el
mes de gener del 2004, es va demostrar que
l’Equip de Govern va mentir quan, en la nota
de premsa del 10 de març, va dir que no havia
rebut cap documentació referent a la base de
muntatge.
• Va quedar provat que l’Equip de Govern havia
obrat amb absoluta deixadesa quan va trigar
tres mesos –del març fins al juny– a presentar
les al·legacions que havia acordat el ple
municipal.
• Va quedar demostrat que sempre hi ha hagut
base legal perquè l’Ajuntament paralitzi les
obres quan el projecte no s’adequa al
planejament urbanístic.
• Va quedar constància que el govern de
Vilafranca no té ni la més mínima intenció de
fer servir el procediment legal per aturar les
obres i que, de fet, el Grup Socialista no ha
tingut mai la voluntat d’anar en contra que

La base de muntatge serà un fet, gràcies al Grup Socialista

s’instal·lés una base de muntatge a Vilafranca.
• Davant del fet que aquesta base està situada
en una zona per on Vilafranca creixerà en el
futur, estem convençuts que hem de continuar
lluitant perquè no es consolidi en el nostre
municipi, ja que més endavant l’Ajuntament
de Vilafranca hauria de lluitar per treure fora
del nucli urbà una infraestructura que
perjudicaria el creixement normal de la nostra
vila. És per això que el nostre grup ha sol·licitat
la compareixença de la ministra de Foment a
Madrid i que continuarà lluitant per aclarir i
intentar canviar l’actuació del Ministeri en
aquest afer, ja que cap grup del govern
vilafranquí no mostra voluntat de fer-ho.
• Ens dol que Vilafranca tingui un Equip de
Govern tan pobre d’esperit, que no s’hagi atrevit
a plantar cara a una acció del Govern Espanyol
feta prescindint de les garanties que la legislació
donava a Vilafranca. Així mateix lamentem
que, atesa la correlació de forces polítiques
en el si de l’Ajuntament, no puguem canviar
aquesta actitud, ni puguem exigir amb èxit les
responsabilitats polítiques lògiques davant de
la mentida i de la falta de diligència del Govern.
• Pel que fa a l’estació de trens, la postura de
CiU continuarà sent la d’aconseguir la millor
possible en la ubicació actual, és a dir integrada
en la zona urbana de la vila, tal i com han fet
poblacions importants per on passa la línia del
TGV, com Saragossa, Lleida, Girona o d’altres,
que han exigit que l’estació sigui a l’interior
del nucli urbà.
• CiU seguirà treballant per aclarir tot l’afer
de la base de muntatge, però també lluitarà
pel futur de les infraestructures de la vila i
pels nous reptes que s’acosten, com la nova
estació, millorar les connexions viàries i,
sobretot, preservar la identitat de Vilafranca i
del Penedès, del qual Vilafranca n’és capital.

ciu@vilafranca.org
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L’esport, un plaer

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Des del grup municipal d’ERC volem informar
la ciutadania de les diverses accions de govern
que s’estan treballant. Per això ara hem cregut
convenient tractar el tema d’esports. Estem
convençuts que s’ha de potenciar l’esport per
a tothom, l’esport que es practica per plaer de
practicar-lo, com a mitjà d’alliberació física i
psíquica, pel plaer de moure’s, de suar, etc.
És a dir, ni es pretén educar un cos ja format
ni, sobretot, es pretén arribar als llindars
màxims de respostes motrius.
Contràriament al que molts pensen, aquesta
darrera via és la municipal de l’esport, la via
del servei esportiu al ciutadà. Això no vol dir
obviar l’esport federat, que aquest ja fa una
tasca immillorable en l’esport de base, però
mentre la persona va creixent va quedant
exclosa d’aquest model de pràctica esportiva.
Des que ERC és al govern ha tractat d’impulsar
aquest tipus d’esport sense deixar de banda
el suport i el recolzament als clubs i entitats
esportives de Vilafranca.
Per una banda estem en procés de canvi en
tot el que fa referència a la informació al
ciutadà. Les oficines del Patronat Municipal
d’Esports ja disposen d’horari d’obertura a les
tardes. S’està elaborant un programa informàtic
per poder atendre les reserves d’instal·lacions
via internet. A més hi ha altres canvis que
estan en procés de elaboració.
Pel que fa a les activitats, ja estan en ple
funcionament les lligues de futbol 7 i futbol
sala, i s’està estudiant la possibilitat d’impulsar,
encara més, les lligues de lleure futures.
Conjuntament amb el Consell Esportiu es va
organitzar una jornada de mini atletisme, amb
un resultat molt positiu i rotund, on hi van

participar uns 300 infants, tasca en la qual va
quedar palesa la necessitat de realitzar més
actuacions en aquest sentit. També es va
col·laborar, en la mesura del possible, amb
l’associació de veïns de l’Espirall per tal de
tenir una molt bona XXVa edició de la Mitja-
Marató de l’Espirall.
A Vilafranca hem gaudit de la presència del
campionat de Catalunya de Bitlles Catalanes,
un esport actualment molt minoritari però molt
important per a nosaltres, ja que, conjuntament
amb l’hoquei sobre patins, són dos dels esports
més propis de Catalunya. També s’ha celebrat
darrerament el campionat de Catalunya de
Karate, amb una participació de 700 nois i
noies. Continuem oferint les activitats habituals
al Complex Aquàtic, però malauradament no
podem augmentar-les perquè la instal·lació ha
arribat a la seva màxima capacitat d’us.
Enguany vàrem dur a terme un sorteig per a
la inscripció dels cursets de natació, evitant
així llargues cues que any rere any s’anaven
produint. Tot i que hi ha qüestions millorables
però, estem convençuts que el procés
d’inscripció ha fet un gran pas endavant.
Per acabar i des d’una òptica més política, des
d’ERC volem manifestar i fer públic el nostre
malestar per la no acceptació de la selecció
catalana de patinatge com a membre de la
federació internacional, una agressió més del
colonialisme espanyol que no permet la
representació de Catalunya com a poble.
Esperem que en un futur no molt llunyà
trenquem d’una vegada per totes aquestes
cadenes que ens oprimeixen i no ens deixen
ser lliures.

erc@vilafranca.org
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Les ordenances fiscals per a l’any 2005 s’apugen més que l’IPC

En el Ple de l’Ajuntament celebrat el passat
dia 19 d’octubre de 2004 es van aprovar les
Ordenances Fiscals per l’any 2005 amb un
increment superior al IPC en la majoria
d’impostos, taxes i preus públics i el PP va
votar en contra de la seva aprovació.

Un exemple és el rebut de l’IBI. L’any que ve
pagarem els rebuts amb un increment del 7
%, més del doble de l’IPC. Aquest augment
es produirà perquè s’ha revisat el valor dels
immobles i s’ha augmentat el valor de la base
imposable de l’impost en aquest any en un
7%, sense que l’Equip de Govern hagi modificat
el percentatge del tipus aplicable sobre la base
imposable per tal que l’increment  del rebut
sigui del 3,3 %, l´IPC previst. Així, per exemple,
un rebut que tingui una base imposable de
120 euros l’any 2004, per l’any 2005 serà de
128,4%. Si li apliquem el tipus aplicable del
1,506% el resultat serà 1,807 l’any 2004 i
1,933 l’any 2005. L’increment és del 7%.
Respecte a aquest impost el PP va presentar
dues esmenes que va ésser rebutjades per
l’Equip de Govern. En la primera es demanava
la reducció del tipus aplicable de forma que
l’increment del rebut del IBI fos del 3,3%. En
la segona es demanava l’establiment d’una
bonificació del 95 % en l’import del rebut de
l’IBI a les famílies nombroses respecte a
l’immoble on tinguessin la seva residència
habitual.

Un altre exemple és el rebut de la taxa
d’escombraries que s’incrementa un 15 % i

això que aquesta taxa ha sofert uns increments
molt superiors a l’IPC en aquests últims anys,
i sense que sembli que l’Equip de Govern hagi
adoptat mesures per evitar que torni a passar
en els pròxims anys.

També s’incrementa de forma considerable el
tipus de l’Impost sobre Instal·lacions,
Construccions i Obres, que passa del 3,3% al
3,6% (l’any passat ja es va incrementar del
3,20% al 3,30%). A aquest augment s’ha
d’afegir l’establiment d’una nova taxa per
llicencies i serveis urbanístics que suposarà
l’abonament de l’1% del cost de construcció
d’un nou habitatge. El PP és contrari a aquestes
mesures perquè afavoriran l’increment de preus
de l’habitatge. Suposaran que durant l’any
2005 s’hagi de pagar de mitjana 2.300 euros
més en concepte d’impostos i taxes municipals
per l’adquisició d’un habitatge.

També s’incrementa el tipus de l’Impost sobre
l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, malgrat que, com s’ha dit
amb el IBI, el valor dels immobles de Vilafranca
del Penedès està en fase de revisió, fet que
suposa un increment anual del 7 % per aquest
fet, sense incrementar els tipus.

Finalment també augmenten per sobre de l’IPC
els preus públics d’assistència i estada de llars
municipals, per assistència als casals d’estiu,
de serveis en instal·lacions esportives
municipals, i per la prestació de serveis en el
Centre Públic Àgora.

pp@vilafranca.org
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opinió del grup municipal

Les promeses que el vent s’endugué

Apropar la política municipal a la població
vilafranquina i apostar fort per una participació
ciutadana real són dos dels grans objectius
que perseguim des de la CUP. Però per
aconseguir-ho cal que la població estigui
informada per tal de conèixer i poder participar.
Cal que es faciliti i es difongui aquesta
informació d’una manera clara, transparent i
accessible a tothom. Cal crear les eines
adequades i necessàries
però sobretot, cal un
ajuntament valent i
compromès per tal de
tirar endavant projectes
participatius.
Amb la proposta de la
CUP de modificar el
ROM es va obrir una
porta per afavorir
aquesta participació
ciutadana. Gràcies a les
modificacions qualsevol
vilafranquí o entitat de
la vila té la possibilitat
de participar en un ple
per expressar la seva
opinió. A més, a partir
d’ara és obligatori
rea l i tzar  en cada
legislatura, com a mínim, un referèndum amb
interès municipal.
Però qui coneix aquests canvis? L’ajuntament
ha informat de les modificacions fetes?
L’ajuntament ha informat de les noves
possibilitats que té la ciutadania de participar
en la política municipal?
Fer canvis que afectin a la població i no
informar-los, és com no haver fet res.
Tot i que l’acord de govern entre PSC-ICV i

ERC fa referències sobre la participació
ciutadana, hem vist com l’equip de govern ha
posat pals a les rodes a diferents iniciatives
en aquest sentit:
        • Afavoreix la participació ciutadana
negar-se a assistir a un debat obert convocat
per la plataforma cívica «Salvem el Penedès»
per parlar sobre un tema de gran importància
com és la base de muntatge de l’AVE?

   • Afavoreix a la
participació ciutadana
c o n v o c a r  e l  p l e
extraordinari de la base
de muntatge en horari
laboral?
   • Afavoreix a la
participació ciutadana
rebutjar una moció de
la CUP a favor de la
difusió i participació en
els plens municipals?.
   • Afavoreix la
participació ciutadana
realitzar un taller de
participació i escollir la
gent a dit? Tal i com va
fer el nostre equip de
govern?
Per últim, volem parlar

sobre els pressupostos per l’any vinent (que
es portaran a votació en el pròxim ple de
desembre), i ho farem recordant que l’any
passat el grup socialista es va comprometre a
realitzar, per aquest any, uns pressupostos
participatius.
A hores d’ara, en ple desembre, encara estem
esperant.
I aquest any, quina moto ens voldran vendre???

HO SABIES?

Qualsevol vilafranquí pot participar
en un ple de l’ajuntament formulant
preguntes o comentaris al govern.
Els precs i les preguntes s’han de
dirigir necessàriament per escrit a
l’alcalde amb un mínim de quaranta-
vuit hores d’antelació a l’inici del ple.
Les associacions de veïns i les altres
entitats, poden tenir dret a intervenció
oral sobre algun punt de l’ordre del
dia de la sessió del Ple municipal,
havent fet una sol·licitud 24 hores
abans en temes que les afectin
directament.

cup@vilafranca.org
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L’Escola Municipal
d’Art Arsenal ha obert
portes aquest curs a la
seva nova seu a la
primera i  segona
plantes de l’edifici dels
Trinitaris, al carrer de
la Font, núm. 43.

El fet que el conveni de
cessió per part de Caixa

Penedès de l’espai de l’anterior seu al carrer
de la Parellada ja havia extingit el termini de
vigència i la necessitat de complir amb les
exigències del Departament d’Educació pel
que fa a supressió de barreres arquitectòniques,
a la necessitat de tenir accés exclusiu al centre
i a distribució interna dels espais han fet
accelerar en els darrers mesos el procés de
trasllat a un edifici totalment municipal com
és el cas de l’edifici dels Trinitaris.
Amb la primera i segona plantes d’aquest
equipament, l’Escola Municipal d’Art guanya
gairebé el doble d’espai del que tenia a l’anterior
seu. A més, l’edifici dels Trinitaris inclou en
el seu conjunt un claustre renaixentista que la
comunitat educativa de l’Escola Municipal
d’Art tindrà molt més a l’abast. Igualment,
podrà disposar amb més facilitat de la sala
d’exposicions que ja funciona en aquest edifici
del carrer de la Font. I tot plegat sense perdre
una ubicació cèntrica en relació a la ciutat.
L’ampliació d’espais permetrà donar un impuls
important a l’escola posant a l’abast una oferta
més variada de cursos i més capacitat d’alumnat
per a totes les especialitats formatives que s’hi
imparteixen. L’esforç que s’ha fet amb aquest
trasllat és una clara mostra de la decidida i
contundent actitud de l’Ajuntament per apostar
per una Escola Municipal d’Art que ha
aconseguit un notable prestigi, del que en són

dobla l’espai en la nova seu de l’edifici
dels Trinitaris

exemple els continuats premis aconseguits en
l’especialitat de Joieria, i que ha de tenir un
protagonisme clar en el futur immediat de la
formació i la divulgació de les arts plàstiques
a Vilafranca.
En total les obres de reforma dels Trinitaris per
encabir l’escola Municipal d’Art Arsenal han
suposat una inversió amb càrrec a les arques
municipals de més de 120.000 euros. L’escola,
com a servei municipal que és, rep una
aportació anual de l’Ajuntament de Vilafranca
que ronda els 83.000 euros i pel fet d’impartir
estudis reglats de cicles formatius d’arts
plàstiques i disseny rep també una aportació
del Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya que supera els 100.000 euros.

L’Escola Municipal d’Art Arsenal
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Ordenança de millora de façanes. Es va aprovar inicialment una
nova Ordenança municipal reguladora de la col·laboració
municipal en la millora de les façanes, modificant i adaptant
l’anterior, que era vigent des de l’any 1987. Així, s’amplia
l’import màxim de cada subvenció. el percentatge màxim de
subvenció, respecte del cost total de l’actuació, és del 3%
amb caràcter general i es farà una convocatòria pública anual
(o dues de semestrals) per a la presentació de sol·licituds de
subvenció, de forma que la distribució de la partida
pressupostària pugui ser equitativa d’acord amb els recursos
disponibles.
Aprovada per unanimitat.

Modificació del pressupost. Es va aprovar un expedient de
modificació del pressupost de l’Ajuntament, per dotar partides
pressupostàries per a l’expropiació d’un terreny a la Zona
Esportiva (284.885 euros), per a completar la instal.lació
d’una antena de televisió a Sant Pau per a la recepció de
Vilafranca TV (20.000 euros), per completar la construcció
de la llar infants de la Girada (99.388 euros) i es garanteix
el finançament per poder construir el nou auditori municipal
(862.417,93 euros) per al qual s’han aconseguit noves
subvencions de la Generalitat.
Aprovat amb els vots a favor dels grups Socialista PSC-ICV,
d’ERC, de CIU i del PP i l’abstenció del grup de la CUP.

Modificació del pressupost del Patronat d’Esports. Es va aprovar
el reajustament d’algunes partides del pressupost del Patronat
Municipal d’Esports, amb un import de 32.440,16 euros.
Aprovat per unanimitat.

Modificació de pressupost del Patronat de Cal Bolet. Es va aprovar
una modificació de pressupost del Patronat Municipal del
teatre Cal Bolet per acabar les obres de remodelació i pintat
del teatre amb un import de 45.608 euros.
Aprovat amb els vots a favor dels grups Socialista (PSC-ICV),
d’ERC, del PP i de la CUP i les abstencions del grup de CiU.

Denúncia del conveni de gestió cadastral. Es va donar per
finalitzat el conveni subscrit entre la Secretaria d’Estat
d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) pel fet que la gestió
tributària ha estat delegada en l’Organisme competent de la
Diputació.
Aprovat per unanimitat.

Repartiment de fons de cooperació local. Es va acordar disposar
que pel que fa a la quantitat de 10.570,40 euros assignada
a l’Ajuntament de Vilafranca pel Departament de Governació
i Administracions Públiques destinat al foment de la prestació
supramunicipal de serveis, el percentatge del 50% (5.285,20
euros) es destini a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-
Garraf i l’altre 50%  (5285,20 euros) es destini al Consell

Comarcal de l’Alt Penedès.
Aprovat per unanimitat.

Ordenances Fiscals per al 2005. Es van aprovar les Ordenances
Fiscals que regulen els impostos, taxes i preus públics que
hauran de satisfer els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca
l’any 2005. En general, els tributs s’incrementen en un 3,3%,
equivalent a l’augment de l’IPC interanual tal com s’ha fet
en anys anteriors, tot i que en alguns casos es produeixen
ajustaments i modificacions com és el cas que:
Es crea una nova taxa per llicències i serveis urbanístics, amb
una bonificació del 95% en el cas d’habitatge protegit.
El tipus de l’impost sobre construccions s’augmenta fins al
4%, però l’augment no afectarà l’habitatge amb protecció
pública
Es crea una nova taxa per serveis especials de la Policia Local
per evitar un abús en la demanda de serveis policials que no
siguin ordinaris (talls de carrers per obres, etc.).
La taxa per recollida d’escombraries s’incrementa un 15%.
Els costos de la recollida augmentaran un 30% l’any vinent
si bé només es repercutirà al ciutadà la meitat de l’augment
del cost.
S’aprova una taxa per ocupació de sòl públic en el cas dels
caixers automàtics d’entitats bancàries i de crèdit, en els
quals el client opera des del carrer.
Quant a l’ús de les instal·lacions esportives, es distingeix entre
usuaris de Vilafranca i de fora, i entre entitats amb o sense
afany de lucre.
Les esmenes plantejades pel grup de CIU van ser rebutjades
amb els vots a favor dels grups de CiU i del PP i‘els vots en
contra dels grups Socialista (PSC-ICV), d’ERC i de la CUP.
Les esmenes del grup del PP van ser rebutjades amb els vots
a favor dels grups del PP i de CiU i els vots en contra dels
grups Socialista (PSC-ICV), d’ERC i de la CUP.
Les ordenances van ser aprovades amb els vots a favor dels
grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC i els vots en contra dels
grups de CiU, PP i CUP.

Ordenança de tarifes d’aigua i clavegueram. S’accepta la
proposta tarifària aprovada pel consell d’administració de
l’Empresa Municipal d’Aigües, ajustada a l’evolució de l’IPC.
En el sistema de comptador l’increment s’arrodoneix a la
baixa, i en el d’aforament a l’alça. Els paràmetres actuals de
la tarifa de clavegueram, per la seva banda, es mantenen,
tenint en compte que l’any passat es van incrementar aquestes
tarifes substancialment.
Aprovat per unanimitat.

Moció en contra de la Constitució Europea. Els grups d’ERC, de
CIU i de la CUP van presentar una moció en la qual proposaven
que l’Ajuntament es declarés en desacord amb l’actual projecte
de Constitució Europea.
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Rebutjada amb els vots a favor dels grups d’ERC, CiU i CUP
i els vots en contra dels grups Socialista (PSC-ICV) i del PP.

Moció sobre la Constitució Europea. El grup Socialista (PSC-
ICV) va presentar una moció en la qual proposava promoure
el debat necessari referent a la Constitució Europea prèviament
al referèndum que s’ha de celebrar, garantint la difusió dels
seus continguts i promovent la participació ciutadana.
Aprovada amb els vots a favor dels grups Socialista (PSC-ICV),
de CiU i del PP i els vots en contra dels grups d’ERC i de la
CUP.

Moció sobre el Pla Director i l’Estació de Trens Regionals. El grup
de la CUP va presentar una moció en la qual plantejava que
l’ajuntament no realitzés accions i gestions destinades a la
ubicació d’una estació de trens regionals als terrenys de la
base de muntatge i manteniment fins que el Pla Director de
l’Alt Penedès estigués definit.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups de la CUP i de CiU
els vots en contra dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC i
l’abstenció del grup del PP.

Moció sobre l’elaboració del PAUM. El grup municipal de la CUP
va presentar una moció en què proposava que es realitzés el
Pla d’Actuació Urbanística que temporalitzés el POUM de
Vilafranca.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups de la CUP, de CiU
i del PP i els vots en contra dels grups Socialista (PSC-ICV)

i d’ERC.

Moció sobre la composició del Patronat del Museu. Arran d’una
moció presentada pel grup de la CUP es va acordar expressar
la voluntat de l’Ajuntament de Vilafranca de participar
activament en el procés de redacció i d’aprovació dels nous
estatuts de la fundació així com, la voluntat municipal de que
els nous estatuts de la fundació permetin la presència en el
Patronat de representants municipals, per tal que facin possible
la participació efectiva de representats dels diferents grups
municipals.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre el retrat del Rei. Arran d’una moció presentada pel
grup municipal d’ERC, el ple va acordar substituir l’actual
retrat del Rei present al Saló de Sessions per un altre element
representatiu, i que la junta de portaveus acordi les millores
adients que s’hagin de fer en la sala, amb inclusió de la
ubicació i formes d’una efígie del Rei.
Aprovat amb els vots a favor dels grups d’ERC, Socialista
(PSC-ICV), de CIU i de la CUP i el vot en contra del grup del
PP.

Moció sobre les obres de la base de muntatge. El grup de CIU
va presentar una moció en què sol.licitava que l’Ajuntament
paralitzés les obres de la base de muntatge.
Rebutjada amb els vots a favor de CiU i PP i els vots en contra
dels grups Socialista (PSC-ICV), d’ERC i de la CUP).

Alienació d’un solar de la Girada 2 per fer habitatge protegit. Es
va aprovar la venda d’un solar de propietat municipal a la
cooperativa d’habitatge del sindicat UGT per tal que hi
construeixi un edifici amb 34 habitatges protegits destinats
a joves que portin almenys cinc anys empadronats a Vilafranca.
Els pisos seran de venda i es preveu que les adjudicacions es
portin a terme per sorteig dintre del primer semestre de l’any
vinent.
Aprovat amb els vots a favor dels grups Socialista PSC-ICV,
d’ERC, del PP i de la CUP i les abstencions del grup de CiU.

Carta del Paisatge de l’Alt Penedès. Es va aprovar la ratificació
de la Carta del Paisatge aprovada pel Consell Comarcal de
l’Alt Penedès. Es tracta d’un document elaborat amb la
col·laboració de la Generalitat i d’entitats. La Carta no és
vinculant, però marca pautes d’actuació per al Consell Comarcal
i per als ajuntaments de la comarca.
Aprovat amb els vots a favor dels grups Socialista PSC-ICV,
d’ERC, del PP i de la CUP i les abstencions del grup de CiU.

Conveni amb l’Incasòl per les Bassetes. Es va aprovar un conveni
entre l’Ajuntament i l’Institut Català del Sòl sobre aportacions

per al cobriment del ferrocarril derivades del desenvolupament
del sector de les Bassetes i la promoció d’habitatge amb
protecció pública. Es tracta d’una nova aposta per l’habitatge
protegit  i de lloguer. L’Incasòl construirà un centenar de pisos
protegits en aquest sector tocant a la carretera d’Igualada. A
més, en aquest conveni es materialitza finalment l’aportació
de la Generalitat al cobriment del ferrocarril (5 milions
d’euros‘de les plusvàlues per la requalificació d’industrial a
residencial del sòl de les Bassetes, més uns altres 3 milions
que aportarà‘la Generalitat directament.
Aprovat per unanimitat.

Administradors de la Festa Major 2005. Es va donar compte al
ple del nomenament de Magí Casulleras, Jordi Catasús, Àngels
Esteve, Txell Monserrat i Ramon Zaballa com a administradors
de la Festa Major 2005.

Relleu de càrrec de l’organisme Torras i Bages. Es va aprovar la
substitució d’un càrrec en el consell rector de l’O.A. Torras i
Bages.
Aprovat per unanimitat.

16 / novembre / 2004
Acords del Ple municipal ordinari
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Representació municipal en els centres docents. Es va designar
la representant de l’Ajuntament en els consells escolars dels
centres educatius públics de Vilafranca i que serà la regidora
d’Educació, per bé que en cas d’impossibilitat puntual ho
faria el Cap del Servei.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre la rehabilitació pública del president Lluís Companys.
Es va aprovar una moció presentada pels grups d’ERC, de CiU
i de la CUP que proposava revisar el procés i anul·lar el consell
de guerra fet al president Lluís Companys així com instar el
govern espanyol a demanar perdó pels fets, com ho han fet
els de França i d’Alemanya.
Aprovada amb els vots a favor dels grups d’ERC, de CiU i de
la CUP i les abstencions dels grups Socialista PSC-ICV, i del
PP.

Moció sobre els arxius de Salamanca. Es va aprovar una moció
dels grups d’ERC, de CiU i de la CUP en què l’Ajuntament
es posicionava un cop més a favor del retorn a Catalunya de
la documentació de la Generalitat de Catalunya confiscada
arran de la Guerra Civil, actualment a l’Arxiu de Salamanca.
Aprovada amb els vots a favor d’ERC, de CIU, de la CUP i
Socialista PSC-ICV i l’abstenció del PP.

Moció sobre protecció del sòl agrícola. Es va rebutjar una moció
del grup de la CUP en què plantejava la requalificació cap a
sòl agrícola dels sectors industrials Domenys 3 i Domenys 4
per compensar la pèrdua de sòl agrícola que es produirà amb

la construcció de la base de muntatge de l’AVE.
Rebutjada amb el vot a favor de la CUP) i els vots en contra
dels grups Socialista PSC-ICV, de CIU, d’ERC i del PP.

Moció sobre participació en els plens. Es va rebutjar una moció
presentada pel grup de la CUP en la qual presentava algunes
mesures, algunes de les quals ja s’estan fent, per donar a
conèixer l ’ordre del dia dels plens municipals.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups de la CUP, de CiU
i del PP i els vots en contra dels grups Socialista PSC-ICV, i
d’ERC.

Composició de la Comissió de Comunicació. Es va aprovar una
moció del grup de la CUP en el sentit de permetre que els
grups municipals puguin designar un/a representant no regidor
per formar part de la Comissió de Comunicació (butlletí
municipal).
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre el reconeixement internacional de les seleccions
catalanes. Els grups de CiU i d’ERC van presentar una  moció
d’urgència sobre el reconeixement internacional de les
seleccions esportives catalanes tenint en compte que el 26
de novembre es vota a la ciutat de Fresno l’ingrés definitiu
de la Federació Catalana de Patinatge a la Federació
Internacional.
Aprovada amb els vots a favor dels grups de CIU, d’ERC, de
la CUP i Socialista PSC-ICV i el vot en contra del PP.

L’alcalde va convocar sessió extraordinària de ple arran de la
sol·licitud presentada pels regidors del grup de CiU del grup
del PP i del grup de la CUP, per tal que l’equip de govern
donés explicacions relatives a la base de muntatge de via de
l’AVE a Vilafranca.
D’acord amb l’ordre del dia, els punts sobre els quals havia
de respondre l’equip de govern eren sobre la data en què va
conèixer la decisió d’instal·lar la base de muntatge, sobre la
documentació que va rebre al gener de 2004 en relació amb
la base, sobre les actuacions dutes a terme quan va sortir a
la llum pública la informació en el sentit que es volia adjudicar
la construcció de la base, sobre el fet d’haver trigat tres mesos
per presentar al·legacions a la base de muntatge, sobre la
inexigència del compliment dels requisits legals quant a la
tramitació del projecte, sobre les raons del fet que es consentís
l’inici de les obres abans de la signatura d’un conveni i prendre
un acord sobre les responsabilitats polítiques que resultessin
de l’actuació de l’equip de govern.
L’equip de govern va aportar una comunicació escrita al ple,
la qual donava contestació als punts plantejats. Resumidament
s’hi esmentava que:

• Va ser al mes de gener de 2004 que els membres de l’equip
de govern van tenir notícies del propòsit d’instal·lar una base
de muntatge; en el mateix mes de gener l’Ajuntament va rebre
informalment uns plànols i uns documents que feien referència
a la base de muntatge. Dintre del mateix mes de gener l’equip
de govern va informar tots els grups municipals i des del
primer moment va prendre la iniciativa de posar a la seva
disposició tota la informació al seu abast.
• Durant els mesos de març i abril es va sol·licitar el projecte
al Ministeri de Foment i al GIF. La resposta a aquesta demanda
fou la tramesa no del projecte, sinó de dos plànols esquemàtics
relatius a la base de muntatge.
• El ple ordinari de 16 de març de 2004 va aprovar per
unanimitat una moció de tots els grups municipals, en contra
de la instal·lació a Vilafranca de la base.
• L’Ajuntament va demanar la revisió d’ofici de la resolució
aprovatòria del projecte de la base de muntatge el dia 10 de
juny de 2004 i l’escrit, després de reiterar l’oposició municipal
a la base de muntatge, demanava que la resolució d’aprovació
del projecte es declarés nul·la de ple dret, perquè no s’havia
seguit el procediment d’avaluació d’impacte ambiental, no

16 / novembre / 2004
Ple municipal extraordinari
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s’havia tramès a l’Ajuntament a efectes d’informe ni s’havia
sotmès tampoc a informació pública. El fet que l’escrit no se
signés fins al dia 10 de juny de 2004 obeeix fonamentalment
al fet que es volia intentar dialogar amb els nous responsables
del Ministeri i del GIF, ja que en aquella època s’estava portant
a terme el relleu de càrrecs derivat dels resultats de les
eleccions generals de març de 2004.
• L’Ajuntament no ha consentit l’inici de les obres, perquè no
estava en disposició de fer-ho, especialment tenint en compte
que es tracta d’una infraestructura que d’acord amb la llei no
es troba subjecta a llicència municipal. No obstant això, quan
no s’havien seguit els tràmits de prospeccions arqueològiques
es va decretar la suspensió de les obres fins que es donés
compliment a la normativa sobre el patrimoni cultural.
• La declaració de nul·litat de la resolució d’aprovació del
projecte l’ha de fer el mateix Ministeri o els Tribunals de
Justícia. L’Ajuntament no pot unilateralment entendre que el
projecte és il·legal i impedir-ne l’execució. La realitat és que
el ministeri va aprovar, encara que sigui amb les greus
irregularitats que el mateix Ajuntament ha denunciat, un
projecte, i no està a l’abast de l’Ajuntament paralitzar-lo.
• Una postura possible, però probablement poc efectiva, seria
impugnar el projecte per la via judicial. Ara bé, la interposició
d’un recurs contenciós administratiu no impedeix l’execució
del projecte i de les obres, i en casos similars els Tribunals
gairebé sistemàticament rebutgen les mesures cautelars
consistents en la suspensió de l’execució de les obres. Per
tant, el seguiment de la via judicial comportaria obtenir una
sentència favorable o contrària no abans de quatre o cinc
anys, quan l’obra hauria finalitzat i seria impossible retornar
els terrenys al seu estat originari.
• Davant d’aquesta situació l’equip de govern, tot reiterant la
seva oposició a la construcció de la base de muntatge, entén
que s’ha de continuar en la línia endegada d’intentar arribar
a un acord amb el Ministeri i el GIF que condueixi a la
subscripció d’un conveni pel qual es redueixi la superfície
que ocuparà la base, passant a 11 hectàrees en un primer
moment i a no més de 7 hectàrees quan la base de muntatge
esdevingui base de manteniment; que es potenciï la integració
paisatgística de la base en el seu entorn; sigui tècnicament
viable ubicar a la zona una estació de viatgers per a trens
regionals quan la base esdevingui de manteniment; que es
posin a disposició de l’Ajuntament els terrenys sobrers com
a conseqüència de la reducció de superfície; existeixi un
compromís d’estudiar la implantació en el futur d’una estació
de trens regionals a Vilafranca o a la zona de l’actual estació
de RENFE (que no hauria de desaparèixer en cap cas) o al
costat de la base de manteniment.
• En la situació actual, la construcció de la base de muntatge
és ja irreversible per causes alienes a l’Ajuntament, i des de
la responsabilitat de govern el que s’ha d’intentar és que l’obra
causi el menor impacte possible, i alhora que quedin obertes
de bat a bat les portes per aconseguir en el futur l’objectiu
de disposar a Vilafranca d’una estació de trens regionals,
aprofitant els corredors d’infrastructures ja existents i fent
una aposta ferma pel transport públic i pel progrés del municipi
i de la comarca i dels seus ciutadans i ciutadanes.
Pere Regull (CiU) va dir que si en el mes de gener de 2004
ja es tenien notícies de la base, no s’havia d’haver signat en
el mes de febrer el conveni amb el Ministeri i el GIF sobre el
soterrament i el cobriment del ferrocarril. Per Regull, sorprenia
que en el mes de març l’Ajuntament fes una nota de premsa
dient que no disposava de documentació, quan la memòria
que es tenia descrivia l’emplaçament, la superfície aproximada,
les obres necessàries, etc. Sobre el retard de tres mesos des

de l’acord del ple fins la presentació del recurs, Regull va dir
que el govern havia estat negligent. A parer seu, les obres
podien ser aturades legalment, i en aquest sentit discrepava
de l’informe dels serveis jurídics de l’Ajuntament. Pel portaveu
de CIU, aturar les obres hauria estat positiu per aconseguir
una major força negociadora. Malgrat no disposar de la majoria
necessària, Pere Regull va concloure considerant que hi
haurien d’haver dimissions, i encarregar la regidoria competent
(fent referència implícita a la d’Urbanisme) a una altra persona.
Josep Ramon (PP) va recordar que quan el tema va sortir a
la llum pública en el mes de gener de 2004 l’actual alcalde
va declarar als mitjans de comunicació que s’havia parlat en
algun moment d’un magatzem de vies i que la base podia ser
l’embrió d’una futura estació de trens regionals. Ramon va
manifestar que el seu grup apostava pel diàleg, però l’equip
de govern ha de ser transparent, la qual cosa no havia succeït
en aquest cas. Feia un any i mig que l’equip de govern sabia
que es volia construir la base. Sembla que inicialment es
valorava positivament, després es va passar a una oposició
frontal aparent i finalment es defensava la negociació i el
diàleg. Per Ramon les explicacions han de ser clares, i s’hagués
pogut fer alguna cosa més abans. Si es pretenia negociar, era
necessari fer-ho saber a la resta de grups municipals.
Otger Amatller (CUP) va lamentar que no es mostrés la
documentació des de gener fins a juliol de 2004. Va preguntar
per les causes del retard de tres mesos des de l’acord del ple
fins la presentació del recurs o al·legacions i va comentar que
el comunicat de l’equip de govern parlava del fet que s’estava
negociant, i, a parer seu, és compatible negociar i recórrer,
especialment davant la claredat d’un acord del ple. Amatller
va fer referència al fet que el recurs municipal no ha estat
contestat pel Ministeri, i que ara caldria fer els tràmits per
a interposar un recurs contenciós administratiu i demanar la
suspensió de les obres.
Per l’equip de govern Josep Colomé (grup Socialista, PSC-
ICV) va respondre que la base de muntatge era una imposició
del GIF i de l’Estat. L’equip de govern s’hi ha manifestat en
contra de la base i ha fet accions, però davant l’evidència que
la base tira endavant no és útil només cridar i presentar
recursos sense efectivitat pràctica, com ho demostra el cas
d’un municipi veí en el qual, malgrat els recursos, s’ha construït
l’AVE i el viaducte, sense que la dura posició adoptada hagi
servit per negociar en millors condicions. A parer seu, no
ajudava a l’èxit de la negociació prendre postures radicals
d’oposició frontal com interposar recursos, ja que no comportaria
la suspensió de les obres i després de la sentència, la base
ja estaria feta. Davant d’això, era preferible negociar. En aquest
sentit, Patro Recober (grup Socialista PSC-ICV) va dir que els
grups de l’oposició no podien defensar que s’havien d’aturar
les obres i presentar recursos i més recursos i, alhora, exigir
que se signi un conveni satisfactori per a Vilafranca.
Finalment, l’alcalde Marcel Esteve va proposar que, ja que la
línia d’alta velocitat és un assumpte important de debat a
Vilafranca, es constituís una comissió de seguiment formada
per representants de tots els grups municipals on tothom
disposés de tota la informació necessària.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web
www.vilafranca.org


