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SESSIÓ NÚM. 5/2015

ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS, I D'ELECCIÓ D'ALCALDE. DIA 13 DE JUNY DE 2015

Vilafranca del Penedès, 13 de juny de 2015

Essent les 10:04 hores del dia esmentat, al saló de sessions de la Casa de la Vila i
prèvia convocatòria, es reuneixen els regidors i les regidores de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès que van ser objecte d'elecció popular en les darreres eleccions
municipals que van tenir lloc el proppassat dia 24 de maig de 2015 i que han estat
proclamats i proclamades oficialment per part de la Junta Electoral de Zona, per tal de
celebrar la sessió extraordinària i constitutiva de la nova corporació municipal i
procedir a l'elecció de l'alcalde, tal com estableixen els articles 195 i 196 de la Llei
orgànica del règim electoral general.

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

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
- Ramon Arnabat i Mata (VeC)
- Montserrat Arroyo i Ferrando (PSC)
- Anna Doblas i Ruiz (CiU)
- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)
- Raimon Gusi i Amigó (CiU)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (CiU)
- Marcel Martínez i Mané (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC)
- Joan Manel Montfort i Guasch (CiU)
- Meritxell Montserrat i Mestres (CiU)
- Antoni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Pere Reguli i Riba (CiU)
- Dolors Rius i Marrugat (CiU)
- Francisco Romero i Gamarra (PSC)
- Aureli Ruiz i Milà (CiU)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon 1. Zaballa i Serra (PSC)

Es troba també present, i actua com a secretari, el de la corporació, Francesc Giralt i
Fernàndez, que inicialment explica les principals disposicions normatives que regulen
aquest acte i els aspectes generals de funcionament de la sessió constitutiva.
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Quant a les eleccions municipals celebrades a Vilafranca el 24 de maig de 2015, es fa
constar que segons l'acta de proclamació de la Junta Electoral de Zona, i sobre un
total de 27.346 electors, van votar 15.902 persones; els vots en blanc van ser 240,
els nuls 169 i els vots a candidatures 15.493.

Les diferents forces polítiques a Vilafranca van obtenir els resultats següents:

a) Convergència i Unió (CiU), 5.205 vots i 8 regidors.
b) Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), 2.914 vots i 4 regidors.
c) Candidatura d'Unitat Popular (CUP), 2.329 vots i 3 regidors.
d) Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 2.153 vots i 3 regidors.
e) Vilafranca en Comú (VeC), 1.892 vots i 2 regidors.
f) Partit Popular (PP), 1.000 vots i 1 regidor.

Obert l'acte, el secretari crida als càrrecs electes de major i de menor edat per tal de
constituir la mesa d'edat que ha de presidir aquesta sessió constitutiva. La mesa resta
formada per Ramon Zaballa i Serra com a regidor de més edat i per Laia Santís i Martí
com a regidora de menys edat, actuant com a secretari de la mesa Francesc Giralt i
Fernàndez.

Ramon Zaballa i Laia Santís prenen possessió del càrrec de regidor i regidora, d'acord
amb la fórmula legal.

La mesa comprova les credencials lliurades per la Junta Electoral de Zona i que han
estat aportades pels regidors i les regidores electes, constatant que s'han presentat la
totalitat de les credencials i que són correctes. També es constata que totes les
persones elegides han presentat les preceptives declaracions sobre béns patrimonials,
i sobre causes de possible incompatibilitat i activitats, a què es refereix l'article 75.7
de la Llei reguladora de les bases del règim local. A la vista d'aquestes declaracions,
es presumeix que cap dels membres del consistori es troba afectat per causes legals
d'incompatibilitat.

Tot seguit, i davant la mesa d'edat, els dinou regidors i regidores electes, altres que
els membres de la mesa que ja ho han portat a terme abans, prenen possessió del
seu càrrec. D'acord amb l'article 108.8 de la Llei del règim electoral general, per
adquirir la plena condició de regidor o de regidora s'ha de prometre o jurar acatament
i respecte a la Constitució.

La fórmula emprada per als 21 membres de la corporació, d'acord amb el Reial decret
707/1979, de 5 d'abril, ha estat:

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

Els regidors i les regidores, individualment, accepten el càrrec, i expressen
verbalment i públicament el seu acatament o respecte sota les fórmules següents:

Ramon Zaballa i Serra: =Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEOèS

http://www.vilafranca.cat


~

AJUNTAMENT,~Inl"VILAFRANG.A
DEL PENEDES

"Sí, ho prometo".

Laia Santís i Martí:

"Sí, prometo per imperatiu legal i per poder servir al. poble que m'ha escollit i
treballar activament per a la justícia social i la igualtat entre homes i dones en uns
països catalans lliures i sobirans",

Josep Àlvarez i Picos:

"Per imperatiu legal sí, prometo i per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament de Catalunya que
sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir i'autodeterminació
del nostre poble i proclamar juntament amb totes les institucions, l'estat català
socialment just, lliure i sobirà",

Ramon Arnabat i Mata:

"Sí, prometo per imperatiu legal, i per voluntat propla prometo respectar i fer
respectar la declaració universal dels drets humans, el dret a l'autodeterminació de
Catalunya i els compromisos de la candidatura que represento amb la ciutadania".

Montserrat Arrovo i Ferrando:

"Sí, prometo",

Maria Ferrerons i Sànchez:

"Sí, ho prometo per imperatiu legal, com també prometo estar al servei dels veïns i
veïnes de Vilafranca i del conjunt del poble català en el seu procés d'alliberament
social i nacional",

Anna Doblas i Ruiz:

"Sí, ho prometo per imperatiu legal i amb lleialtat al president de la Generalitat i al
Parlament de Catalunya",

Raimon Gusi i Amigó:

"Sí, ho prometo per imperatiu legal i amb plena fidelitat al president de la
Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya",

Mònica Hil! i Giménez:

"Sí, prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament de Catalunya que
sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l'autodeterminació
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del nostre poble i proclamar juntament amb totes les institucions, l'estat català
socialment just, lliure i sobirà".

Josep Maria Martí i Ràfols:

"Sí, ho prometo".

Marcel Martínez i Mañé:

"Sí, ho prometo per imperatiu legal per servir als veïns i veïnes de Vilafranca del
Penedès i al conjunt del poble català en el seu procés d'emancipació nacional i
social".

Miquel Medialdea i Guijo:

"Sí, ho prometo".

Joan Manel Montfort i Guasch:

"Sí, per imperatiu legal ho prometo i per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president del
govern i de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de
setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar
juntament amb totes les nostres institucions de l'estat català lliure i sobirà".

Merixell Monserrat i Mestres:

"Sí, ho prometo per imperatiu legal i amb fidelitat al president de la Generalitat de
Catalunya i al Parlament de Catalunya".

Toni Peñafiel i Hervas:

"Per voluntat pròpia prometo respectar i fer respectar la declaració universal dels
drets humans, el dret d'autodeterminació del poble de Catalunya i els compromisos
de la candidatura que represento amb la ciutadania.
D'altra banda i per imperatiu legal, prometo respectar i fer respectar la constitució,
així com treballar per una nova constitució per al meu país, que sigui més
respectuosa amb els drets, les llibertats i al dret comú dels vilafranquins i
vilafranqu ines".

Josep Ramon i Sogas:

"Sí, juro".

Pere Reguli i Riba:

"Sí, per imperatiu legal prometo, i prometo lleialtat al Parlament de Catalunya i al
president de la Generalitat".

Ma Dolors Rius i Marrugat:
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"Sí, per imperatiu legal prometo".

Francisco Romero i Gamarra:

"Sí, ho prometo".

Aureli Ruiz i Milà:

"Per imperatiu legal, sí ho prometo i prometo fidelitat al poble de Vilafranca, al
president de la Generalitat i al Parlament de Catalunya".

Pere Sàbat i L1uverol:

"Per imperatiu legal, sí ho prometo i per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament de Catalunya que
sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l'autodeterminació
del nostre poble i proclamar juntament amb totes les institucions, l'estat català
socialment just, lliure i sobirà",

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

A continuació, es passa a l'elecció del nou alcalde de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès. Són possibles candidats al càrrec d'acord amb la llei els regidors que van
encapçalar les seves corresponents llistes, és a dir, Pere Reguli i Riba (Convergència i
Unió), Francisco Romero i Gamarra (Partit dels Socialistes de Catalunya), Marcel
Martínez i Mané (Candidatura d'Unitat Popular), Mònica Hill i Giménez (Esquerra
Republicana de Catalunya), Ramon Arnabat i Mata (Vilafranca en Comú, VeC) i Josep
Ramon i Sogas (Partit Popular).

La mesa pregunta si algun possible candidat renuncia a ser-ho. En aquest sentit, ei
cap de llista del PSCFrancisco Romero manifesta que el seu partit ha assolit un acord
de govern amb CiU, per la qual cosa renuncia a ser candidat a alcalde, i anuncia que
els membres de la seva candidatura votaran a favor del cap de llista de la força
política més votada per la ciutadania.

D'acord amb l'article 196 de la Llei orgànica del règim electoral general, ha de ser
proclamat alcalde el candidat que obtingui la majoria absoluta dels regidors i
regidores, és a dir, onze o més vots, i si no hi ha cap candidat que obtingui la majoria
expressada és proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut
més vots populars en les eleccions. En aquest cas, la candidatura que ha obtingut
més vots és la de Convergència i Unió (CiU), encapçalada per Pere Reguli i Riba.

Els vint-i-un regidors i regidores electes emeten el seu vot, un per un i de forma
secreta, mitjançant paperetes que s'introdueixen en una urna. Realitzat l'escrutini
públic dels vots per part de la mesa, Pere Reguli obté 12 vots, Marcel Martínez 3 vots,
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Mònica Hill 3 vots, Ramon Arnabat 2 vots i Josep Ramon 1 vot. En conseqüència,
Ramon Zaballa en nom la mesa anuncia que resta proclamat alcalde electe de
Vilafranca del Penedès Pere Reguli i Riba, en haver obtingut la majoria absoluta dels
vots dels membres del consistori.

L'alcalde electe, Pere Reguli i Riba, accepta el càrrec i promet davant la mesa i davant
del consistori el seu respecte a la Constitució. La pregunta formulada és:

"¿Prometeu o jureu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya?".

Pere Reguli contesta: "Per imperatiu legal prometo, així com prometo defensar tots
els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca i respectar tots els acords del president de
la Generalitat i del Parlament de Catalunya".

Tot seguit pren possessió del seu càrrec, lliurant-se-li la vara de comandament pròpia
de l'alcalde.

L'aicalde elegit Pere Reguli, assegut ja al seient reservat al titular de l'alcaldia, pren la
paraula i s'adreça als regidors i regidores, públic assistent i persones que segueixen
l'acte a través dels mitjans d'informació.

Es transcriu tot seguit el parlament de l'alcalde reelegit, d'acord amb el text facilitat
per escrit que no ha de ser coincident literalment amb les paraules pronunciades:

"Bon dia!

Vull començar el meu discurs agraint molt sincerament la presència en aquesta sala

de totes les persones que ens esteu acompanyant en aquest acte, familiars dels

regidors, diputats, representants de sindicats, amics, ...

D'entrada m'agradaria ressaltar la importància del que fem avui: donar entrada als

regidors elegits pel poble per dirigir l'ajuntament, ja sigui des del govern o des de

l'oposició, en els propers 4 anys.

És un acte importantíssim que el poble pugui escollir els seus representants i ara no

s'hi dona valor; penseu que, si miréssim el conjunt de la història, durant la majoria

d'anys això no ha estat així; per tant, hem de valorar especialment i'acte més

important de participació ciutadana que són les eleccions. Per un dia no hi ha rics ni

pobres, llestos i menys llestos, un vot és igual a un altre i el conjunt dels mateixos
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decideix. Encara no som conscients de la potència d'aquest fet. Deixeu-m'ho

ressaltar.

En segon lloc, dir-vos una cosa que no us sorprendrà. Vivim moments complexos i

difícils. Moments en els que han confluït dos fets impactants: per una part, s'ha

donat una situació econòmica molt difícil que ha posat al límit a moltes persones i

famílies, i per altra part hi ha hagut una conducta vergonyant, interessada i egoista

d'una sèrie de persones que han aprofitat el món de la política per al lucre

personal.

Aquests dos fets han donat lloc a un recel d'una part important de la societat

envers els polítics. Haig de dir que el cert és que una i altra cosa també ens colpeix

a tots els que estem en aquest món de la política perquè m'atreveixo a dir que la

gran majoria de regidors, alcaldes, diputats, etc., hi estem per vocació i per ideals,

però és inevitable que la societat ens miri amb un recel en la majoria de cassos

injustificat.

Per aquest motiu, m'agradaria ressaltar l'esforç que fa tota la gent que s'atreveix

en aquests temps convulsos a ficar-se en el món de la política i, per un ideal,

mullar-se fins al punt de participar en unes eleccions en la llista que sigui.

Així mateix m'agradaria agrair a totes les persones que, desinteressadament,

acompanyen a aquests candidats en el periple que acaba confluint en l'elecció com

a regidor.

Per això vull agrair públicament i personalment a totes les persones que van

acompanyar-me a mi i al meu equip, sense cap altre contraprestació ni interès que

no fos el d'assolir una Vilafranca millor.

També vull expressar el meu agraïment a les famílies de tots els que ens han

acompanyat en aquest camí. No hi ha ningú més incomprès que les famílies de les

persones que ocupen càrrecs de regidors; que contínuament veuen com l'acció

política els roba els marits i les dones, els posa nerviosos, de mal humor,

distanciats, pagant un preu molt alt que ningú aprecia i valora com cal.
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Deixeu-me ara que faci esment del que ha de ser la legislatura que avui dóna inici.

Tres objectius l'han de definir:

- benestar social

promoció de la vila/ciutat

transparència, diàleg i participació

a)Benestar social

És evident que la prioritat en l'acció de l'ajuntament ha de ser la iluita perquè els

vilafranquins tinguin el mínim de qualitat de vida que s'adigui amb el que hauria de

ser l'estat del benestar al segle XXI.

Tinc el ple convenciment que hi ha tres puntals bàsics sobre els que haurem de

trebailar per garantir aquest mínim de qualitat de vida:

sostre - aliments -formació

En aquesta línia, l'ajuntament de Vilafranca haurà de vetllar per seguir sent un dels

ajuntaments que més dedica a tot l'apartat de benestar social i buscar que aquesta

despesa social es gestioni de forma que es pugui arribar a atendre ies persones

necessitades amb el màxim d'efectivitat i sense interferències.

b)Promoció de la vila/ciutat

El segon neguit d'aquesta legislatura ha de ser la promoció de la ciutat.

Aquí hi entra tot, des de la neteja, l'enjardina ment i arranjament de carrers

places, a la promoció comercial, cultural, industrial, turística ....

M'agradaria que tothom entengués que tot això no s'ha de fer per estètica, sinó per

dues coses:

per augmentar la qualitat de vida de les persones que viuen a Vilafranca
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perquè l'èxit en el comerç, en la promoció industrial, en el turisme, etc. té

indubtablement una repercussió important en la generació de llocs de

treball. l la creació de llocs de treball suposa que més vilafranquins

accedeixin a una vida digna, no a través del subsidi sinó de la feina, amb

tot el que això suposa de realització personal.

c) Transparència/pa rticipació/dià leg

Transparència i participació. Hem de prendre les mesures necessàries per tal de

superar el recel cap els polítics del que parlàvem al principi. A partir d'aquí, s'han

de buscar els mecanismes per tal que el ciutadà pugui accedir a tota la informació

de tots els temes relatius a la política municipal, les retribucions, les contractacions

que es fan, etc. Però no ens hem de quedar aquí, sinó que hem d'aprofitar tots els

avenços tecnològics per tal d'assolir més graus de participació dels ciutadans en els

afers municipals.

Diàleg amb tots els grups polítics, amb les associacions, amb les entitats, amb els

ciutadans. El pacte que hem signat ens permet que a Vilafranca quedin coberts en

el govern els dos eixos, nacional i social, que marquen la vida del nostre país: l'eix

nacional i el social. El primer i segon partit amb més força de vots (sumen quasi

1000 vots més que tots els altres junts) s'han proposat tirar endavant Vilafranca, i

fer-ho atenent totes les diferents sensibilitats. Però un govern fort i potent no vol

dir un govern prepotent o dèspota. La oposició ha de tenir la seva feina, crítica però

també proposativa, i el govern els ha de saber escoltar i apreciar en tot el que

aportin i sigui bo per Vilafranca.

Uns i altres hem de lluitar plegats per acabar de treure Vilafranca del sot de la crisi,

vetllant perquè els més desfavorits puguin tenir una vida digna, vetllant per fer una

vila atractiva, amb formació, amb feina, amb turisme, amb personalitat, capital

d'un Penedès fort, cuidat, amb personalitat i poder polític.

Per anar acabant, com he senyalat al principi, vivim moments complexos, social

nacionalment.
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El dia d'avui quedarà per a la història, però aquesta la farem durant els 4 anys,

prenent decisions, a vegades més i a vegades menys encertades, però totes amb

un objectiu: Vilafranca i Catalunya.

Estic segur que d'aquí uns anys, la història dirà que els membres d'aquest

consistori han defensat els interessos de Vilafranca i del nostre país amb dignitat.

Gràcies a tothom! VISCA VILAFRANCAl VISCA CATALUNYA!"

***
Seguidament, prenen la paraula els representants de les candidatures amb presència
al consistori, seguint l'ordre de menys a més vots populars obtinguts, per bé que CiU
renuncia a fer-ho en haver parlat ja l'alcalde Pere Reguli, cap de llista de CiU a les
eleccionsmunicipals.

Josep Ramon (PP) felicita Pere Reguli i la formació CiU per la seva victòria, al PSCper
haver pogut lligar un acord de govern i als grups municipals que han vist
incrementada la seva presència en el consistori arran de les eleccions municipals.
Agraeix el suport de votants, col.laboradors i candidats, i també aprofita Josep Ramon
l'acte per a disculpar-se per no haver assistit el PPa un debat organitzat per un Casal
Popular, i al qual va ser invitat per l'exregidor de la CUP Otger Ametller; per un
malentès el PP no hi va ser present, però Ramon anuncia que si es fa un acte
semblant i el seu partit és invitat hi assistirà de bon grat. El PPvol treballar a favor
del bé de Vilafranca, i preservar la convivència política. Com sigui que el PP no ha
participat en cap acord de govern, Josep Ramon manifesta que s'ha votat a ell
mateix. Ramon afirma que vol portar a terme una oposició constructiva, col.laborar
amb el govern municipal en la mesura del possible i ofereix donar suport exprés a
accions positives que requereixin l'ajut del govern de l'Estat a mans del seu partit
(ampliació de la cobertura del ferrocarril, parada de trens regionals a Vilafranca,
subvencions per ai VINSEUMo altres).

Ramon Arnabat (Vilafranca en Comú, VeC) porta a terme la intervenció següent,
d'acord amb el text literal que ha facilitat:

"Molt bon dia a tothom!

Vull començar la meva intervenció agraint molt sincerament als 1.892 vilafranquins
i vilafranquines que han dipositat la seva confiança en Vilafranca en Comú i dient-
los que ens tenen a la seva disposició. Com ens hi tenen tots els vilafranquins i
vilafranquines, per trebaliar pel bé de la nostra Vila i dels nostres veïns.

També, en nom del Toni Peñafiel i el meu propi, vull agrair als companys i
companyes de l'Assemblea de Vilafranca en Comú l'esforç que han fet perquè
aquest nou projecte de confluència municipalista tirés endavant.

Esperem i desitgem que les properes eleccions es facin amb una llei electoral més
democràtica i més proporcional que i'actual, en que el vot de tots els ciutadans
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valgui el mateix i que cada regidor "costi" el mateix nombre de vots. Igual que
esperem i desitgem que en la propera sessió de constitució de l'Ajuntament, d'aquí
a quatre anys, no sigui necessari prometre o jurar, encara que sigui per imperatiu
legal, una Constitució que no garanteix ni els drets socials, ni els drets nacionals i
que ha esdevingut un fre vers les demandes democràtiques de la ciutadania.

També agraeixo la vostra presencia avui aquí, la dels ens veieu a través de Penedès
TV i, especiaiment, la dels amics i amigues que ens acompanyen. Sou vosaltres els
que doneu valor humà i social a aquest acte institucional de constitució de
l'Ajuntament que representarà oficialment a Vilafranca del Penedès i dirigirà eis
seus afers durant els propers quatre anys.

També vull felicitar al sr. Pere Reguli, reelegit Alcalde i desitjar-li encert en la seva
tasca; i a tots els regidors i regidores, especialment, als que com jo, ens estrenem
en aquests afers. Personalment em sento molt orgullós de formar part del consistori
vilafranquí, pel que significa de reconeixement dels vilafranquins i vilafranquines i
per les possibilitats de treballar institucionalment per millorar Vilafranca i el
Penedès.

Fetes les felicitacions i els agraïments, vull deixar constància de l'oportunitat que
hem perdut de fer més transparent aquest acte, en haver-se refusat la proposta de
Vilafranca en Comú, perquè les intervencions que estem fent ara, es fessin abans
de votar l'Alcalde, de manera que s'explicitessin, de forma pública i en aquesta
àgora que és el Saló de Sessions, les raons del vot de cada grup municipal.

En qualsevol cas, aquesta iniciativa mostra la voluntat de Vilafranca en Comú de
treballar perquè l'Ajuntament estigui al servei de totes les vilafranquines i
vilafranquins. Perquè l'Ajuntament respongui a la Vilafranca de la Ben Plantada i la
de la Ben Nascuda, de la qual ens sentim hereus l perquè això sigui possible cal
canviar inèrcies. Cal que tots els regidors i regidores siguem Ajuntament, i no tant
sols els que formen l'equip de govern. Tots hem estat elegits per treballar pel be de
Vilafranca i dels vilatans i vilatanes, i cal aprofitar les capacitats de tots els regidors
i totes regidores pel be comú.

Els regidors de Vilafranca en Comú estem acostumats a treballar en equip, a
sumar, a respectar i aprofitar la diversitat, a tirar endavant projectes conjunts. Ho
hem fet i ho volem seguir fent a l'Ajuntament i fora de l'Ajuntament. La
potencialitat de la diversitat de parers, d'experiències, d'habilitats i de capacitats
que sumem els 21 regidors, i la qualitat dels professionals, tècnics i treballadors de
l'Ajuntament, ens permetrien formar un equip molt potent i situar Vilafranca com a
referència de les ciutats mitjanes catalanes. No deixem passar l'oportunitat!

Sense renunciar al carrer i a les places, sense renunciar a les mobilitzacions socials,
des de Vilafranca en Comú treballarem a l'Ajuntament per canviar les coses. Tenim
una llarga i sòlida trajectòria en el moviment associatiu; però ara iniciem un nou
viatge institucional, sense renunciar a les herències rebudes. l esperem que, com
ens diu el poeta grec Kavafis a Viatge a Ítaca, "el camí sigui llarg, ple d'aventures,
ple de coneixences."

El resultat de les eleccions i els pactes, dels quals en desconeixem els continguts i
les prebendes, ens han situat a l'oposició. I, des d'aquí, els regidors de Vilafranca
en Comú treballarem per tirar endavant les propostes que tenim recollides en ei
nostre programa i que hem explicat abastament.
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La prioritat Vilafranca en Comú son les persones i per això hem proposat i seguim
proposant una Auditoria Social; un Pla de Rescat Social que permeti fer front a
l'emergència social pel que fa a l'habitatge, l'educació, la salut i l'alimentació; i un
Pla d'Impuls Econòmic que ajudi a la gent que tingui projectes a tirar-los endavant,
ja siguin de tipus personal, empresarial o cooperatiu. Trebailarem, també, perquè
l'Ajuntament exerceixi plenament les seves competències i vagi més enllà, si cal,
per defensar l'educació, la saiut, els serveis socials, la cultura i ia igualtat dels
vilafranquins i vilafranquines. Perquè els Ajuntaments son la primera trinxera
contra la desigualtat social, la pobresa i la marginació.

l perquè les persones puguin viure be, per cercar el be comú, cal que la ciutat
estigui, també, al servei de les persones. Per això serem actius en temes
d'urbanisme, planejament, mobilitat i equipaments, temes en els quals, sense
renunciar a les intervencions necessàries a curt termini, cal pensar en nous models
a mitjà I ilarg termini que tracin la Vilafranca del futur.

Però el més important de les persones és garantir-los la participació, fer-les
partícips de la gestió de l'Ajuntament i de la Vila. l per aconseguir-ho es necessari
informar correctament i facilitar l'accés a la informació de manera transparent i
fàcil; promoure la participació; garantir que ies seves propostes seran tingudes en
compte i rendir comptes periòdicament. Nosaltres ens comprometem a fer-ho i a
trebailar perquè l'Ajuntament de Vilafranca sigui un model de participació i
transparència, on es promocionin les bones pràctiques, amb uns pressupostos
participatius i socials i una fiscalitat social, progressiva i verda.

Des de Vilafranca en Comú, obrim la mà a la col.laboració sincera amb l'ERC i la
CUP, per poder tirar endavant propostes i projectes comuns, conscients que
representem prop del 40% dels votants. Tots plegats tenim la responsabilitat de fer
possibles i viables les nostres propostes i de configurar una alternativa al vell/nou
equip de govern.

De la mateixa manera que oferim la nostra col.laboració puntual al nou equip de
govern, per tirar endavant aquelles propostes i projectes consensuats i estratègics
per Vilafranca i la seva ciutadania. La veritat, però, és que en els dos anys de pacte
CiU-PSC de l'anterior legislatura, no ens donen grans esperances. Temes com
l'ESCAVl, la urbanització de la cobertura de les vies del tren, el segon CAP, la nova
biblioteca, els intents de privatització d'Aigües Vilafranca, etc., no s'han gestionat
be i s'han fet a esquenes dels veïns. Per això, ja els avancem que, si, com en la
legislatura anterior, es dediquen a passar el rodet sobre i'oposició ens trobaran
enfront. Col.laboració lleial per Vilafranca la que vostès vulguin i estiguin disposats
a acceptar.

Nosaltres apostem per una Vilafranca oberta, innovadora, cultural, participativa,
amable, ecoiògica i cohesionada socialment, que exerceixi de capital del Penedès i
sigui una ciutat important de Catalunya. Una Vilafranca que capaç d'aprofitar les
oportunitats que, sens dubte es presentaran. Però, per aprofitar aquestes
oportunitats cal desenvolupar les potencialitats que te i reduir al mínim les seves
debilitats i desigualtats. l, el diàleg, la participació, la transparència i la cohesió
social en son les miilors eines.

Els dos regidors de Vilafranca en Comú estarem al servei de Vilafranca i dels
vilafranquins i vilafranquines i, especialment, d'aquells i aqueiles que ens han fet
confiança. Volem contribuir a donar un nou impuls a la Vila i a millorar el benestar
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dels ciutadans, especialment d'aquells i aquelles que pateixen més severament les
conseqüències de la crisis i la desigualtat i que es troben a la pobresa o al seu
llindar i entre els quals hi ha molts infants i joves.

Som i ens sentim Ajuntament de Vilafranca i posarem tota els nostres esforços i les
nostres capacitats perquè les persones siguin la màxima prioritat d'aquest
Ajuntament.

Permeteu-me que acabi, amb unes paraules del republicà vilafranquí exiliat a
Veneçuela Rodolf Llorenç i Jornada, demanant als regidors i als vilafranquins
vilafranquines que "aixequem la mirada, redrecem el pit i eixamplem el cor!"

Visca Vilafranca! Visca el Penedès! i Visca Catalunya!".

Mònica Hill (ERC) pronuncia la intervenció següent, d'acord amb el text literal que ha
estat tramès:

"Bon dia a tothom,

En primer lloc, des d'ERC volem agrair la feina feta a totes les persones que han
treballat o col.laborat d'una manera o altra en la campanya electoral. l de manera
especial, volem agrair el gest a totes les persones que ens han donat la confiança a
través del seu vot i que han fet que avui siguem aquí, per ser la seva veu i alhora,
l'altaveu de moltes veus.

2.153 persones han dipositat la seva confiança en el projecte d'ERC. Un projecte
que es sustenta sobre els pilars dels valors republicans i sobre la voluntat de
generar els canvis que Vilafranca i el país necessiten.

Volem agrair també de manera pública, la feina que fan les entitats i moltes
persones de la vila, que amb el seu treball i la seva constància, treballen per
transformar la societat i per millorar-la, de manera voluntària i sovint anònima.

l ens volem posar de manera pública a la seva disposició, per aconseguir amb el
treball de tots i amb la suma de totes les complicitats possibles, avançar cap a una
Vilafranca i un nou país, més social, més democràtic i més lliure.

Seguim amb el compromís de treballar per una Vilafranca i un país amb justícia
social, sense desigualtats i sense pobresa. Volem una Vilafranca cohesionada, on
tots els que hi vivim tinguem les mateixes oportunitats per a desenvolupar-nos
plenament com a persones, on es garateixin els drets socials, i on de manera
conjunta combatem les injustícies que aquest sistema econòmic produeix; com els
desnonaments, la pobresa energètica o les desigualtats socials ...

Des d'ERCtreballarem per una Vilafranca i un nou país que lluiti per a construir un
altre model més just, més social i més solidari, on es fomenti una nova economia
productiva i col.laborativa ... una economia amb uns altres valors, que estigui al
servei de les persones i de la societat.

Perquè la Vilafranca que NO acceptem és la Vilafranca a dues velocitats, la velocitat
dels que poden i la velocitat dels que no poden viure dignament. La Vilafranca amb
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3000 aturats, amb famílies desnonades o amb un 25% dels infants al llindar de la
pobresa.

Per això, no deixarem de demanar més polítiques de foment de l'ocupació, més
economia social, més inversió social, més polítiques socials que serveixin per a
empoderar la ciutadania i per a donar oportunitats als qui les necessiten per a sortir
d'una situació angoixant.

Volem un Ajuntament que doni resposta a i'emergència social que patim.

l ho reivindicarem dins i fora de l'Ajuntament. No ens cansarem. l aquí hi posarem
els nostres esforços, treballant compartida ment amb totes les persones i entitats
que defensen aquest gir social a Vilafranca.

l treballarem sempre fixant la nostra mirada en el bé comú i en els interessos de la
majoria de la població, valors republicans.

Perquè la Vilafranca que no exclou ningú, és la nostra Vilafranca.

LaVilafranca que respon a l'emergència social és la nostra Vilafranca.

La Vilafranca acollidora, inclusiva i oberta ai món, que respira canvis i que es mou,
és la nostra Vilafranca.

l des d'ERC obrirem ponts de treball comú, amb tots aquells que compartixin
aquests objectius.

l com sempre hem fet, amb intensitat, reclamarem i defensarem la Vegueria
Penedès, per impulsar-la en tots els seus àmbits: l'econòmic, el cultural,
l'ambiental, el democràtic ... perquè volem respirar sobirania en les nostres
decisions més properes, i respirar sobirania vol dir respirar Vegueria, i respirar
Vegueria vol dir respirar Penedès.

Un Penedès que ha de ser sostenible i que ha d'afavorir canvis dels models
econòmics, turístics, energètics ... Un Penedèsque ha de contribuir a evitar el canvi
ciimàtic des de l'administració local, a millorar l'actual xarxa de transports públics,
l'actual estació de trens de Vilafranca aconseguint la parada de trens regionals ...a
millorar l'actual model de gestió de residus marcant-nos objectius més ambiciosos
de recuperació i de prevenció i reducció.

Des d'ERCdefensarem un Penedès i una Vilafranca que bategui amb força per ser
una Capital del Vi real i una referència en aquest sector a Catalunya i a Europa.
Davant la globalització que vivim, calen projectes de dinamització econòmica local
que ens posicionin al món. Tenim un patrimoni fantàstic per poder-ho fer, de
primer nivell ... però cal projecte. l això és el que no hem tingut.

Però els canvis truquen a la porta. De fet, ja han trucat. l en aquestes eleccions ho
hem vist.
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Sense anar més lluny, a Vilafranca els resultats han demostrat que la ciutadania ha
impugnat la sociovergència, CIU i PSChan estat les opcions que han perdut suports
i representació. En canvi, les opcions més d'esquerres han aglutinat el creixement
de vots a través de la CUP,de VEC i d'ERC.

Queda clar amb els resultats, que la ciutadania ha volgut virar cap a governs amb
necessitat de consensos més amplis, perquè són governs més plurals i
representatius, i perquè fomenten ia democràcia i la participació de tothom. Aquest
però, no serà el cas de Vilafranca.

l ha quedat clar també que el suport a les opcions independentistes ha crescut. Mai
havia hagut tants regidors i regidores independentistes, 6.080 regidors, 1.400.000
vots per candidatures independentistes, que sumen el 45% del total dels vots
emesos. 6080 càrrecs electes compromesos amb ia independència i amb la
construcció del nou país.

l per acabar, volem manifestar que tenim un compromís amb el país que l'assumim
amb responsabilitat. El compromís amb el procés cap a la independència.

Des d'ERC seguirem i defensarem el procés fins al final, de la mà de les entitats
sobiranistes com l'ANC, Òmnium Cultural, o la Comissió 11 de setembre, assumint
les situacions difícils que puguin venir en el futur, i posant-nos al servei del
Parlament per a construir el nou estat, tenint sempre molt clar que el més
important no està sota les sigles del partit.

El més important és al carrer, el més important és la gent, que empeny, que
aglutina, i que reivindica la llibertat, la democràcia directe i la justícia social.

Com nosaltres.

Des d'ERC treballarem amb energia positiva i sumant complicitats, per a generar
aquests canvis, des del carrer i des de l'Ajuntament, aprofundint amb els valors de
la democràcia, fomentant la participació ciutadana i treballant per tornar la veu i la
decisió al poble.

Perquè és per la gent i amb la gent, amb qui volem treballar.

Avui prenem el repte de treballar per fer de Vilafranca, una vila republicana.

Avui, prenem el repte de seguir treballant per fer real una nova Vilafranca, dins la
nova República Catalana.

Gràcies.

Visca Vilafranca! Visca Catalunya lliure!"

Marcel Martínez (CUP) subratlla que patim una triple crisi: nacional, sociai
democràtica.
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En el terreny social VIVim i patim retallades de serveis i prestacions, polítiques
liberals, atur, desnonaments, situacions d'exili econòmic, etc. Cal dir prou, fer costat a
aquell que es planta i diu prou i promoure i gestionar polítiques socials i d'impuls
econòmic. Els drets socials són inalienables, i les persones han de ser l'eix central de
la política municipal, per damunt de la potenciació d'una marca Vilafranca que
enlluerni.

En el terreny democràtic assistim al descrèdit dels partits i de la vella política, i la CUP
treballarà per fer front a la "sociovergència", és a dir, al pacte CiU-PSCque ja és
conegut i a tot allò que representa, un pacte que malgrat allò que s'afirma sembla fet
per a imposar i no dialogar. Cal capgirar Vilafranca, optar per la transparència i la
rendició de comptes, per fomentar la participació ciutadana i els pressupostos
participatius, etc., i treballar també per una acció transformadora des del carrer, amb
accions i mobilitzacions justes i potents.

Quant al fet nacional, la CUP aposta per la independència, lluitant-hi de valent
desobeint les lleis injustes.

Francisco Romero (PSC) felicita a regidors i regidores, alcalde, públic, ciutadans i
treballadors de l'Ajuntament, i proclama que ser regidor és un orgull, i suscita emoció
i responsabilitat. El PSCha estat sempre present a l'Ajuntament des de 1979, molts
anys com a primera força i en els darrers anys com a segona, però el fet que PSCi
CiU sempre hagin sigut primera o segona força política vol dir alguna cosa, i destaca
que el seu partit sempre ha treballat a favor de Vilafranca, però amb responsabilitat,
com ho demostra el fet que des de 1979 mai no ha votat contra una proposta de
pressupost municipal, ni des del govern ni des de l'oposició. El pacte CiU-PSC
d'aquests dos darrers anys ha estat positiu, és adient reeditar-lo actualitzat i recorda
que en aquests dos anys el 70% dels punts votats han comptat amb el suport
d'almenys un grup de l'oposició. L'Ajuntament de Vilafranca, des de sempre, ha estat
un dels principals municipis del país, en termes proporcionals, quant a inversió i
despesa social, baix nivell d'endeutament, plans d'ocupació amb finançament
municipal, etc. i ara cal fer un pas més, modernitzant l'Ajuntament i assegurant la
seva governabiiitat.

Romero esmenta que el seu partit i CiU han pactat un programa amb 100 acords. S'hi
preveuen mesures anticrisi (polítiques socials, atenció a les persones, etc.), foment de
noves activitats econòmiques que generin ocupació i progrés (empreses, autònoms,
formació, activitats que preservin el medi i facin ús d'energies netes, etc.),
modernització de l'Ajuntament (eficàcia, transparència, participació) i lluitar quan
calgui per la suficiència dels equipaments també supramunicipals (salut, nou CAP,
hospital, escoles, etc.). Romero ofereix als grups diàleg sobre aquestes mesures, i
sobre el nou i necessari pla d'equipaments. També dóna les gràcies a candidats,
col.laboradors i votants, i es posa al servei dels ciutadans de Vilafranca, l'hagin votat
o no.

L'alcalde Pere Reguli torna a intervenir per a constatar que, amb vista al treball a
favor de Vilafranca i els seus ciutadans, en la majoria d'aspectes hi pot haver
coincidència o ampli consens entre les diferents forces polítiques. Reitera que el pacte
de govern entre CiU i PSCgaranteix un govern potent, però no prepotent. El govern
municipal estarà obert a dialogar i a cercar acords amb els diferents grups polítics i
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amb les entitats i societat del municipi, cal donar prioritat a les polítiques socials que
posin l'èmfasi en les persones i també a la projecció de la ciutat, ja que ambdós
vessants es troben plenament relacionats; també cal apostar pel diàleg i la plena
transparència. Reguli acaba donant la benvinguda a tothom a aquest nou mandat
municipal de quatre anys que avui s'inicia, i que espera que sigui molt profitós per al
benestar i el progrés de Viiafranca.

Finalment, després de cantar els assistents i els regidors i regidores a peu dret
l'himne nacional de Catalunya "els Segadors" i de fer-se les fotografies corresponents,
s'aixeca la sessió a es 11: 30 hores, de la qual s'estén aquesta acta que signa l'alcalde
juntament amb ubscrit secretari, que certifica.

El J cretari,
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