
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès posa en marxa un seguit de mesures que promouen polítiques actives
d’ocupació, amb l’objectiu de fer front a l’actual crisi econòmica. En total, es calcula una inversió de 2 milions
d’euros en aquest concepte, amb un finançament municipal del 30%. L’atur a Vilafranca ha crescut un 43% el
darrer any arribant a un 12% de la població activa. Aquest atur es concentra en els menors de 25 anys i en els
majors de 45, majoritàriament amb baixa qualificació.

ATUR A VILAFRANCA
L’índex d’aturats a setembre de 2008 se situa en l’11,65% de la població activa.

PERFIL
El 89% de les persones en atur tenen un nivell de qualificació igual o inferior al graduat escolar.

Des de l'Ajuntament s’executen polítiques actives d'ocupació per tal d'ajudar els desocupats a moure's en el
mercat de treball, orientar i ajudar a la inserció. En aquest sentit, l'Ajuntament de Vilafranca ha estat actiu en la
sol·licitud d'ajuts a la Generalitat i a d'altres administracions. La Generalitat ha aprovat una subvenció de 1.800.000
euros, que seran cofinançats amb 600.000 euros per part de l'Ajuntament de Vilafranca.

Els programes d'orientació i formació que es tiraran endavant tenen tres línies d'actuació:
la recuperació d'entorns naturals,
la rehabilitació d'habitatges
i els serveis a les persones.

Les mesures que s’impulsen des de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’han iniciat en aquest darrer trimestre
de 2008 i tindran continuïtat al llarg de l’any vinent.

Per a l’any 2008 es preveu una inversió de 616.588 euros en diferents conceptes:
• Programes d’ocupació
• Plans d’ocupació
• Intineraris d’inserció
• Foment de desenvolupament local
• Agents d’ocupació i desenvolupament local



Pel que fa a l’any 2009, la inversió ascendeix a
1.051.000 euros per a:
Plans d’ocupació
Foment de desenvolupament local
Escoles taller, cases d’oficis i tallers d’ocupació

Aquestes mesures s’apliquen gràcies al finançament
obtingut de diferents programes i convocatòries d’altres
administracions, que permetran impulsar noves
oportunitats de formació i ocupació a més de 500
persones sense feina.

PSC: La realitat econòmica i social de Vilafranca imposa
prioritats a l'Ajuntament, que ha de treballar en l'aplicació
de mesures que contribueixin a pal·liar les conseqüències
provocades per la situació actual. L’Ajuntament preveu
una inversió de 2 milions d'euros en aquest concepte, a
través de programes de desenvolupament i ocupació.
Aquestes polítiques actives d’ocupació es traduiran en
oportunitats per a més de 500 persones.

CIU: La crisi econòmica ens porta a que, des de
l’ajuntament, s’han de prendre decisions que ajudin a
les persones a suportar o millorar la seva situació per fer
front als problemes. Els plans d’ocupació son una eina
a tenir en compte i potenciar, així com mesures
econòmiques que fomentin la creació de llocs de treball
i ajudin també a les empreses a que puguin portar a
terme aquesta tasca. En lo primer s’hi està treballant.
En lo segon queda molt per fer.

CUP: Donada la conjuntura de crisi actual és fa més
necessari que mai que l'Ajuntament jugui un paper actiu,
de dinamitzador de l'ocupació, i elabori un Pacte Local
per a l'ocupació amb la implicació de tots els agents
socials i econòmics existents a la Vila. Aquest pla local
serviria per a planificar polítiques actives d'ocupació en
l'àmbit local, resultat d'un procés de participació i
negociació entre els diferents actors vinculats al món
sindical i laboral, i com a garantia d'una ocupació de
qualitat per a la consecució d'un treball digne i just per
a tothom.

PP: El suposat Pla de Xoc, no és tal. Són les subvencions
que es demanen any rera any. Cursos de formació, Escoles
Taller, etc... que si bé serveixen per adquirir una preparació
i una experiència, no solucionen el problema de l’atur,
que només es pot resoldre mitjançant la creació de nous
llocs de treball a les empreses. I l’Ajuntament no ha
adoptat cap mesura per afavorir-ho (reduir els tràmits
per obrir un negoci, disminuir els impostos o taxes que
comporta la seva obertura o establir bonificacions per a
les empreses que en un moment de crisi creïn nous llocs
de treball).

ERC:

ICV-EUiA: ICV aposta per un acord solidari contra la crisi,
en el qual no acceptarem que la solució sigui menys
salaris i menys estabilitat a la feina, per això cal
promocionar les polítiques d’ocupació (inserció, formació
i dinamització) així com la creació d’empreses en sectors
estratègics claus que potenciïn el benestar de les persones,
la competitivitat industrial i la modernització ecològica
de la nostra economia.



Els treballs d'adequació de l'entorn del camp de futbol
municipal de l'Espirall ja s'han finalitzat. Uns treballs
que, en el marc del Projecte d’Intervenció Integral al
Barri de l’Espirall (Llei de Barris), s’han tancat aquesta
tardor amb la inauguració del carrer de Francesc Candel.
Aquest és el nom que rep el nou vial situat entre el
cementiri i el camp municipal de futbol. La inauguració
del carrer es va fer el passat 30 d’octubre i va coincidir
amb l’obertura de l’exposició Candel, llibertat d’expressió,
que s’ha pogut visitar a les instal·lacions de l’escola
Mas i Perera, coincidint amb el primer aniversari de la
mort de l’escriptor i periodista.

La urbanització de l’entorn inclou també un nou
aparcament de vehicles sota arbres, amb capacitat per
a 52 places. Es tracta d'una parcel·la de terreny de
forma triangular entre el camp de futbol, el carrer de
Francesc Candel i el carrer de Guardiola. L'aparcament,
que es troba en un nivell més baix que el carrer de
Guardiola, té una doble franja d'aparcament en diagonal
i un carril central amb accés des d'un únic sentit, amb
l'entrada pel carrer de Francesc Candel i la sortida pel
carrer de Guardiola, aprofitant l'antic accés al camp.

Aquest aparcament donarà servei tant als usuaris del
camp de futbol i del cementiri, com a la zona de l'Espirall
en general. Cal recordar que la plaça del Segadors,
situada davant del cementiri mateix, també disposa de
diverses zones d'estacionament.

Nova imatge

El Projecte d’Intervenció al Barri de l’Espirall ha presentat
la seva nova imatge, centrada en el Portal de l'Espirall,
monument situat en una placeta triangular del carrer
Montserrat i que antigament era el portal d'entrada a la
torre on hi havia els dipòsits d'aigua que abastien la
Vila. Justament l'obertura de respiració i renovació de
l'aire dels dipòsits d'aigua, anomenada espirall, va acabar
donant nom al barri vilafranquí.
En la imatge identificativa es reprodueix la silueta del
Portal de l'Espirall, que incorpora colors per a algunes
de les pedres de la construcció, simbolitzant el procés
de millota que s’ha iniciat al barri.



Mes a mes, les xifres de l’atur a Vilafranca i a la
comarca ens mostren els efectes de la tant repetida
crisi econòmica. Unes xifres, més del 12% de la
població activa, que es concreten en homes i dones,
joves i grans que, o bé no han pogut accedir encara
al món laboral o bé n’han quedat exclosos per la
finalització d’un contracte o un acomiadament. No
són xifres fredes sinó que, darrera de cada número,
hi ha una situació personal i familiar que se’n veu
ressentida.

No és la primera vegada que Vilafranca viu una
situació com aquesta, ja en els anys vuitanta i
principis dels noranta vam assajar fórmules per fer
possible que a les persones en situació de
desocupació els fos més fàcil incorporar-se de nou
al món laboral.

El fet que l’atur creixi, no vol dir pas que no hi
hagi llocs de treball sense cobrir en moltes
especialitats. Des del CFO Francesc Layret i a
través de mecanismes d’orientació, inserció i
accions personalitzades es vol ajudar les persones
desocupades a “moure’s” en un mercat de treball
que la majoria només coneix parcialment, tant des
del punt de vista sectorial com de les qualificacions.

A banda, aquesta situació de desacceleració “tanca”
el mercat de treball i impedeix que hi accedeixin,
particularment, els joves sense experiència laboral,
per tant, des dels programes de formació també
d’aquest centre, s’intenta donar instruments a
aquests joves, sobretot amb baixa qualificació, que
els permeti situar-se en millors condicions
d’ocupabilitat.

Ens trobem també amb l’expulsió de l’ocupació
de treballadors d’edat adulta, amb rica experiència
laboral i qualificació, però de sectors en declivi i

que necessiten forçosament un reciclatge
professional.

Per últim, en aquelles casos de persones que tenen
experiència professional, esperit emprenedor i
capacitats adients, l’Ajuntament de Vilafranca, a
través el Centre Àgora, dóna suport en
l’acompanyament per desenvolupar projectes
emprenedors que acabin en noves empreses per a
la vila.

Totes aquestes actuacions -per a joves, per grans,
per emprenedors- es recullen en aquest Pla de Xoc
que tirem endavant en aquestes acaballes del 2008
i durant tot el 2009. No creem directament llocs
de treball, és evident, però sí que podem ajudar
positivament, tant en l’accés a aquells llocs de
treball que no estan coberts, com en la dotació
d’eines de coneixement i experiència que evitin
l’exclusió d’importants col·lectius de persones que
es troben en aquests moments sense una feina.

L’experiència de tants anys de treball en l’àmbit
de l’ocupació ens ha demostrat que ser actius en
la recerca d’una nova feina és la millor de les
maneres per aconseguir una nova ocupació.



Creiem que ens trobem en una situació important de
crisi i, per tant, pensem que l’ajuntament no ha de
contribuir a augmentar les dificultats que les famílies
i les empreses tenen per arribar a final de mes i que els
quadrin els números.

CiU ha proposat congelar els impostos i taxes més
habituals (els que paga quasi tothom), i a la vegada,
establir mesures per a comerços i empreses, per tal
d’ajudar-los en allò que sigui possible per afavorir
l’activitat empresarial: reduint taxes d’obertura d’activitats
i establint bonificacions en IAE allà on sigui possible.
El PSC, però, ha aprovat que les taxes s’incrementaran
el IPC, un 4,9 %, que és el IPC del més d’agost
(habitualment s’ha fet així). Això ha fet què s’hagi agafat
el nivell on la corba anual del IPC ha estat més alta i,
a més, sigui exagerada (És el IPC més alt dels darrers
16 anys !!)

La situació econòmica és greu. Estem en crisi. Només
cal que mirem què està passant al nostre entorn:

L’atur a Vilafranca ha augmentat en el darrer any d’una
manera espectacular, com mai: 630 persones s’han
quedat sense feina en el darrer any. Per dir-ho d’una
altra manera, el nombre de persones aturades a Vilafranca
ha augmentat el 50% en un any, o dit d’una altra manera,
2.000 persones estan a l’atur a Vilafranca.

Especialment greu és l’atur en els homes, on el darrer
any ha augmentat un 75%, que, desenganyem-nos, en
una part important de les famílies en les que només
treballa una persona és l’home qui ho fa.

La majoria de la gent de Vilafranca paga una hipoteca
i, segurament, s’ha adonat que les quotes de les
hipoteques s’han incrementat en més d’un 50% en els
darrers anys. Molta d’aquesta gent està pagant ara
hipoteques de més de 1.000 Euros al mes, i alguna
d’aquesta gent s’està quedant sense feina, o està patint
una situació d’angoixa perquè la seva empresa està
patint els efectes de la crisi i no sap si es quedarà sense
feina aviat.

Les empreses tenen molts problemes per arribar a final
de mes, no aconsegueixen que les entitats bancàries

els donin préstecs i moltes es veuen obligades a reduir
plantilla i a fer regulacions de personal. Aquestes
empreses paguen impostos i taxes elevades.

El nivell de contractació de personal per part de les
empreses s’ha reduït un 40% en el darrer any. Molta
gent no troba feina perquè simplement no n’hi ha, de
feina.

En el darrer any, quasi un 10% de les empreses de
menys de 50 treballadors han tancat a Vilafranca perquè
no els surten els números i no poden pagar els deutes.
Molts comerços de la vila han tancat portes o tenen
cartells de liquidació, només cal donar un tomb per la
vila.

En les propostes que va fer el PSC no hi havia cap
mesura, cap, que mirés d’ajudar a les empreses en la
seva activitat. És per això que CiU va fer propostes en
aquest sentit, apart de congelar impostos i taxes, com
per exemple reduir un 50% els costos d’obrir una activitat
comercial, que avui en dia son molt cars. Pensem que
ajudar a la gent a obrir una nova activitat, a la llarga
beneficia a l’economia, redueix l’atur i els impostos que
ara potser no es cobren però que després es recuperen
per altres bandes.

Igualment, i només per a les empreses que tenen pèrdues,
que estan passant per moments difícils, varem plantejar
una reducció de l’IAE. És una mesura senzilla i que no
afectaria massa a les arques municipals, i que ajudaria
una mica a aquestes empreses, que estan en pèrdues.

Resumint, hi ha una greu crisi econòmica, l’atur augmenta
ràpidament, baixa el nivell de contractació, molts
comerços tanquen, i les empreses tenen pèrdues
econòmiques.

I què va fer el govern del PSC, davant aquesta greu
situació econòmica?

Doncs, va reaccionar ràpidament i va augmentar les
taxes quasi un 5%.



Des de la Candidatura d'Unitat Popular de Vilafranca
apostem per la creació d'una Oficina de Treball
Municipal. Aquesta Oficina hauria de centralitzar tots
els aspectes vinculats a l'àmbit laboral i del mercat
de treball de la Vila (actualment dispersos en diferents
oficines i departaments), dinamitzar la creació de
treball al municipi i ser una garantia de la consecució 
d'un treball digne per a totes i tots els treballadors.
L'Oficina hauria de contemplar entre d'altres funcions
les següents:

1.  Servei d'Orientació per a l'Ocupació. Integrar 
l'actual SOC a la futura Oficina de Treball
Municipal.

2.  Servei de Formació. Un servei a l'abast de tots
els ciutadans i ciutadanes que necessitin formar-
se professionalment o aprendre un ofici.

3.  Elaboració de bases de dades de les empreses
i institucions (ja siguin de l'administració pública
o privada) de la Vila i comarca i establir convenis
per a facilitar la incersió de les treballadores i
treballadors de Vilafranca, sota unes garanties
de qualitat i no precarietat.

4.  Gestió de l'ocupació per a tots els treballadors
i treballadores en situació d'atur o de millora
d'ocupació.

5.  Elaborar Plans d'Ocupació Especials. Gestió de
l'ocupació relacionada amb les treballadores i
treballadors en els serveis municipals i
empresarials. L'objectiu principal seria facilitar
l'accés al mercat laboral als col.lectiu de
persones en una situació socioeconòmica
desafavorida mitjançant una contractació que
els permeti millorar la seva qualificació
professional i acreditar una experiència
professional.

6.  Gestionar lesEscoles-Taller. Gestió de programes
de cooperació entre l'Ajuntament i  la Generalitat
de Catalunya, freqüentment lligat a accions de

restauració del patrimoni municipal que comporti
la formació i el prefeccionament professional
de joves amb deficiències formatives i
desestructuració social.

7.  Foment de l'economia local. Amb la finalitat
de dinamitzar i realitzar activitats adreçades a
la promoció econòmica del territori, posant a
l'abast tots els serveis, recursos i activitats
possibles que afavoreixin l'empleabilitat i
l'ocupació de les persones, especialment a les
activitats vinculades al respecte al territori i a
la promoció del deenvoupament sostenible.

8.  Informació per a l'autoocupació. Un espai
dedicat a donar suport a emprenedors/es i a
noves formes d'organització cooperativa que
vulguin crear el seu propi espai de treball.

9.  Garantir la qualitat del mercat de treball i lluitar
contra la precarietat laboral. Tots els llocs de
treball que es gestionin des de l'Oficina hauran
de garantir unes condicions dignes pels
treballadors i treballadores que en facin ús.

 L'Oficina de Treball Municipal haurà, doncs, de
gestionar eficaçment el mercat laboral de la Vila i
entorn; així com assegurar la formació del
treballadors/es i assegurar la igualtat d'oportunitats
de totes i tots, garantint-ne la qualitat.



En el Ple celebrat el passat dia 28
d’octubre de 2008 es van aprovar les ordenances
fiscals per a l’any 2009, amb el vot favorable del
PSC, CUP i IC. El PP va votar en contra, perquè
no es prenien mesures per afavorir la creació
d’ocupació i  alguns impostos s’incrementaven per
sobre del IPC.

En un moment en què estem patint els
efectes d’una greu crisi econòmica des del el PP
creiem que des de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès s’han d’adoptar totes les mesures a l’abast
 per mantenir els llocs de treball i afavorir la creació
d’ocupació. Mesures que no es poden limitar
únicament a cursos de formació, Escoles Taller
etc,  que si bé serveixen per adquirir una preparació
i una experiència, no solucionen el problema de
l’atur, que només es pot resoldre mitjançant la
creació d’ocupació, és a dir,  amb nous llocs de
treball a les empreses.

Pensem que des de l’Ajuntament es pot
afavorir la creació d’ocupació reduint els tràmits
per obrir un negoci o centre de treball; disminuint
els impostos o taxes que comporta la seva obertura
o establint bonificacions  per les empreses que en
un moment de crisi creïn nous llocs de treball.
Mesures que de moment l’Ajuntament de la nostra
Vila no ha adoptat. És més, en la proposta
d’ordenances fiscals per l’any 2009 l’equip de
govern es va negar a establir un bonificació del
50% en l’IAE per a les empreses amb pèrdues o
que creessin llocs de treball en un moment de
crisi generalitzada.

Respecte a l’increment d’impostos per
sobre de l’IPC,  el pròxim any el rebut de l’Impost
de Béns Immobles, l’IBI, s’apujarà entre un 7%
i un 8%. Molt per sobre de  l’IPC. És així, perquè

la base imposable de l’IBI, el valor cadastral
s’incrementarà en aquest percentatge com ha
resultat d’aplicar l’última revisió del valor cadastral.
Revisió que va suposar la revalorització dels
immobles de la nostra Vila entre un 70% i un 80%
de mitjana. Increment de valor que s’ha de
repercutir de forma esglaonada en un període de
deu anys, des que es va fer l’última revisió. Aquest
increment es podria haver limitat a l’IPC si s’hagués
abaixat el tipus aplicable, però l’equip de govern
no ha volgut.

També creiem des del PP que, no havent
abaixat el tipus aplicable en l’IBI, per limitar
l’increment del rebut a la puja de l’IPC, es podria
haver aprovat una bonificació del 90% en aquest
impost per a les famílies nombroses respecte a
l’habitatge que sigui el seu domicili actual. Pensem
que les bonificacions establertes en aquests
moments  sobre aquest tema són molt reduïdes i
no haurien d’estar lligades a no superar a uns
límits d’ingressos. Una família nombrosa genera
una sèrie de despeses i de temps addicionals que
ja mereix per si sola l’aplicació de la bonificació,
sense condicionar la seva concessió a una renta
màxima. A més, aquest fet provoca la necessitat
de tramitar uns expedients, amb la despesa que
comporta.

Finalment l’Impost d’Increment del Valor
dels Terrenys, mes conegut com Plus Vàlua, també
s’ha incrementat  per sobre de l’IPC, ja que s’han
apujat tant els tipus aplicables com la base
imposable (que és el valor cadastral per efecte de
la revisió cadastral).



Gràcies a Esquerra el govern de la Generalitat ha
aprovat iniciar els tràmits per a la creació de l’àmbit
territorial del Penedès integrat per les comarques
de l’Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i la major
part de l’Anoia.

L’àmbit Penedès serà realitat a través del projecte
de llei que el govern portarà al Parlament per
aprovar el nou Pla territorial general de Catalunya.
L’objectiu més remarcable d’aquesta llei serà,
precisament, la creació de l’àmbit Penedès.

El Penedès serà doncs el vuitè àmbit de planificació
amb què compta Catalunya. Els altres àmbits van
ser establerts per la Llei del Pla territorial general
del 1995 més una modificació feta al 2001.
Catalunya disposa finalment dels següents àmbits
territorials: Metropolità de Barcelona, Comarques
Gironines, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre,
Ponent, Comarques Centrals, Alt Pirineu i l’Aran,
i Penedès.

Quan es va aprovar aquell Pla territorial del 1995,
el Penedès va quedar dividit entre tres àmbits
diferents: Comarques Centrals (Anoia), Camp de
Tarragona (Baix Penedès) i Metropolità (Alt Penedès
i Garraf). Esquerra va ser l’únic partit que va
defensar una esmena perquè el Penedès tingués
el seu propi àmbit.

Esquerra, per tant, ha mantingut una línia coherent
que mai hem variat en relació al Penedès. En
aquest moment històric, el Penedès veurà reconegut
el seu propi àmbit territorial amb el suport,
previsiblement, de totes les forces polítiques
parlamentàries.

Agraïment i compromís d'Esquerra

El pas que fem ara, amb la creació de l’àmbit, és
absolutament necessari perquè el Penedès pugui

tenir la seva pròpia Vegueria. Des d’Esquerra
celebrem la decisió del govern de crear l’àmbit
Penedès i agraïm la feina feta fins ara a totes les
persones, entitats i institucions que s’han involucrat
en el procés reivindicatiu, encapçalat per la
Plataforma per la Vegueria Penedès.

Els nostres regidors als ajuntaments i als consells
comarcals, els dirigents penedesencs d’Esquerra
i els dos diputats del grup parlamentari han estat
i continuaran fidels a l’objectiu d’aconseguir que
el Penedès tingui personalitat pròpia en el nou
marc polític de Catalunya.



Davant les conseqüències de l’esgotament del
capitalisme de casino i la constatació de que el
neoliberalisme és i està en crisis des de ICV defensem
l’adopció d’un acord solidari contra la crisi econòmica,
que a grans trets i vist des d’una perspectiva més
local implicaria:

1) El reforç públic d’alternatives d’ocupació per a la
construcció: majors ajuts a la rehabilitació
d’habitatges, a la producció d’habitatge protegit, a
la creació d’equipaments de benestar i a la regeneració
urbana de barris i plans d’inversió en infraestructures,
especialment les que promoguin la mobilitat sostenible
(trens, autobusos i altres) En aquesta línia ICV ha
recolzat el projecte de 85 habitatges de lloguer al
Carrer Barba i Roca i reivindiquem la necessitat de
redacció d’un nou Pla Local de l’Habitatge, que
faciliti fórmules i acords perquè les persones
propietàries puguin apostar per la rehabilitació.

Alhora pressionem per fer avançar els projectes de
rehabilitació del Carrer Sant Pere i adjacents; i de
reurbanització dels Carrers Abat Copons i Pere El
Gran a Sant Julià, de la plena aplicació de la Llei de
Barris a l’Espirall, de la reurbanització de diversos
carrers a l’entorn de la Plaça Lluís Via al centre;
d’estudiar la possibilitat de remodelar la Plaça de
Les Clotes; així com perquè s’avanci en la solució
dels problemes del cobriment de la via del tren al
Poble Nou i a La Girada. També insistim en cal
avançar en la construcció de la nova residència d’avis
als terrenys de l’antic Incavi com a prioritat d’inversió.

2) Un major ajut a la formació de recursos humans,
a la I+D+I, a la internacionaltzació de l’empresa, a
l’economia social i als plans locals d’ocupació,
inserció laboral i creació d’empreses; en aquest sentit
fora bo buscar alguna fórmula imaginativa que ens
permetés reforçar la presència de l’Escola Oficial
d’Idiomes a Vilafranca.

3) El desplegament de les lleis socials aprovades els
darrers anys, especialment la Llei de Dependència;
també aquí a nivell local de Vilafranca hem incidit
en que els serveis socials municipals es reforcessin
l’any 2008, i continuem treballant en aquesta línia.

4) La modernització ecològica: acceleració normativa,
incloent la fiscalitat, de les mesures per l’estalvi
energètic; regulació de les tarifes elèctriques i dels
serveis que les companyies energètiques ofereixen;
a nivell local estem impulsant el sistema de gestió
de residus, hem concretat la campanya ‘Vilafranca
lliure de bosses de plàstic’ i l’estudi per implantar
instal·lacions fotovoltàiques en espais de domini
públic municipals,

5) A nivell estatal i nacional, un acord marc sobre
negociació col·lectiva que permetin mantenir el poder
adquisitiu dels treballadors i reduir la precarització;
i lluita contra el frau fiscal i a la Seguretat Social.



Cessió terrenys ‘Entrem-hi’. S’aprova la cessió per part de
l’associació per a la integració de persones amb dificultats
sòcio-laborals Entrem-hi, a favor de la  cooperativa Nou Verd,
en pagament de deute que assumeix Nou Verd, d’un coeficient
de propietat del 78,16% de la finca registral núm, 31.056
de Vilafranca. La finca serà propietat per tant, en proindivís,
de l’associació Entrem-hi cedent (coeficient del 21,84%) i
de la coopertiva “Nou Verd, SCCL” (coeficient del 78,16%).
Aquest dictamen es va aprovar amb 13 vots a favor i 8 en
contra, corresponent els desfavorables al grup municipal de
CiU.

Reglament aigües. Mesures sequera. S’aprova per unanimitat
la modificació del Reglament regulador dels serveis de
proveïment i sanejament d’aigua de Vilafranca del Penedès,
consistent en la introducció d’una disposició addicional única
titulada “Règim jurídic aplicable en situació d’excepcionalitat
o d’emergència de sequera”.

Inventari de patrimoni. S’aprova per unanimitat l’inventari
municipal, corresponent a l'exercici 2007, després d'haver
procedit a la rectificació i comprovació dels béns i drets que
formen part del mateix.

Concessió Medalles de la Vila. S’aprova per unanimitat de
tots els grups concedir la Medalla de la Vila 2008 a les
següents persones i entitats : Armand Beneyto, Rosa Buldú,
Jordina Gallemí, Telm Huguet, Josep Milà, Casa de Colònies
Penyafort i Colla Falcons de Vilafranca.

Nomenament Síndica de Greuges. S’acorda per unanimitat el
nomenament de Maria Glòria Valeri i Ferret com a Síndica de
Greuges de Vilafranca. El seu nou mandat començarà el dia
27 de juny de 2008 i tindrà una durada de cinc anys.

Substitució representant Consell Escolar. Es disposa el
cessament de Borja Martín Sánchez, a proposta del grup
municipal del PP, com a membre del Consell Escolar Municipal
en representació d’aquest Ajuntament, i nomenar en la seva
substitució Maria José Lou Marco.

Moció de suport candidatura Castellers a la Unesco. El Ple
acorda donar suport a la candidatura per a la inscripció dels
castells a la llista representativa del patrimoni cultural i
immaterial de la humanitat, de la UNESCO.

Moció Tibet i llibertat. El grup Socialista presenta, a iniciativa
de l’associació SUPORT TIBET, una moció que, amb algunes
modificacions, s’aprova amb el suport de tots els grups.

Moció avortament. ICV-EUiA presenta una moció sobre la
regulació de l’avortament per lliure decisió i l’educació sexual
en l’educació obligatòria. Aquesta moció ha estat aprovada
amb 16 vots a favor (grups d’ICV-EUiA, Socialista, de la CUP,

d’ERC i part de CiU), 1 en contra (PP) i 4 abstencions (part
del grup de CiU).

Moció batxillerat nocturn. S’aprova per unanimitat una moció
que reclama el manteniment del batxillerat nocturn a l’IES
Eugeni d’Ors.

Moció sobre parada de bus al Molí d’en Rovira. Moció
presentada pels grups de CiU i de la CUP que reclama la
implantació d’una parada del bus urbà ubicant-la entre els
carrers Melió i Bisbe Estalella fent els canvis necessaris en
el recorregut de la línia, per tal de donar un servei millor al
Barri de Molí d’en Rovira .S’aprova per unanimitat.

Moció ubicació Oficina Llei de Barris. Moció presentada per
CiU que proposa canviar la ubicació actual de l’oficina gestora
del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de l’Espirall i
ubicar-la al local que l’Associació de Veïns del Barri de l’Espirall
té a la plaça. Dr. Bonet. Aquesta moció s’ha aprovat amb 13
vots a favor i 8 abstencions, corresponent aquestes darreres
al grup Socialista.

Moció residència Gent Gran. Moció presentada per  CiU per a
la creació d’una residència per a gent gran al centre de
Vilafranca. La moció s’aprova per unanimitat.

Moció llibertat Francesc Argemí. Moció presentada per la CUP
que demana la immediata posada en llibertat del jove Francesc
Argemí, "Franki", que actualment es troba reclòs a la presó
de Can Brians II. Aquesta moció ha estat aprovada amb 19
vots a favor, 1 en contra (PP) i 1 abstenció (ICV-EUiA).

Moció xarxes hídriques. Moció presentada per la CUP que
demana que l'Ajuntament de Vilafranca s'adhereixi a la
declaració exposada per diferents col·lectius ecologistes;
entenent que es rebutgen les polítiques transvesistes i la
interconnexió de les xarxes hídriques CAT-ATLL i que es
mantinguin les restriccions d'aigua vigents fins que la situació
dels envasaments estigui  normalitzada. La moció és rebutjada
amb 2 vots a favor (CUP), 1 abstenció (ERC) i 18 vots en
contra (resta de grups).

Moció símbols carrers de Vilafranca. Moció presentada per
la CUP que demana la retirada urgent de totes les plaques
que encara resten del franquista Ministerio de la Vivienda en
alguns habitatges de la Vila i proposa canviar el nom de la
plaça de la Constitució i el debat sobre certs personatges i
fets històrics. Aquesta moció s’ha aprovat amb 10 vots a favor
(CUP i CiU), 9 en contra (grups Socialista i del PP) i 2
abstencions (ERC i ICV-EUiA).



Informació i debat sobre el projecte de nou sistema de
peatges de l’autopista AP7 a Vilafranca. Sessió plenària
convocada des de l’alcaldia per iniciativa del grup de la CUP,
per tal d’informar sobre el projecte de nou sistema de peatges
de l’autopista AP7 a Vilafranca, i de discutir i votar una moció
que ha estat presentada amb relació a aquest assumpte.

Moció de rebuig al nou sistema de peatges d’autopista tancat
a Vilafranca (AP7). La moció, presentada per diversos grups
municipals, demana que l’Ajuntament de Vilafranca manifesti
que el sistema de peatges suposa un greuge per a tots els
ciutadans i ciutadanes catalans; que es manifesti en contra
del projecte del Ministeri de Foment i d’ACESA d’implantar
un sistema de peatges tancat en els tres enllaços que Vilafranca
té amb l’autopista AP-7, així com al projecte que es vol

instal·lar a Sant Sadurní d’Anoia i a Gelida; que exigeixi al
Ministeri de Foment la retirada total d’aquest projecte i que
faci una crida a tots els ciutadans i ciutadanes a manifestar
el seu rebuig envers el projecte. També s’acorda que
l’Ajuntament de Vilafranca negui l’ús de qualsevol instal·lació
municipal al Ministeri de Foment per realitzar qualsevol acte
públic o privat en relació amb aquest projecte, que demani
al Ministeri de Foment la gratuïtat del peatge de Martorell per
als residents al municipi i a la comarca i que exigeixi al
Ministeri de Foment que doni resposta per escrit a les
al·legacions presentades en el seu dia per aquest Ajuntament.
Finalment, la moció reprova la falta d’actuació i seguiment
de l’equip de govern per la seva desídia en aquesta qüestió.
La moció va ser aprovada amb 13 vots a favor i 8 abstencions,
corresponents aquestes darreres al grup municipal Socialista.

Presentació de la memòria anual (2007) de la Síndica de
Greuges. Maria Glòria Valeri comenta que durant el 2007  el
nombre de casos tractats per la Sindicatura ha augmentat, la
qual cosa demostra un major coneixement de la institució.
També posa en relleu l’increment de casos resolts per la via
de la mediació i de la negociació, la qual cosa és positiva. La
Síndica lamenta el fet que, de set recomanacions que va fer
al govern municipal, dues han estat denegades, mentre que
cinc no van rebre cap resposta. Cal que els suggeriments de
la Sindicatura siguin contestats, que el govern municipal
atengui més ràpidament les peticions de dades de la Sindicatura
i, a més, és necessari també que les peticions dels ciutadans
a l’Ajuntament es responguin amb més celeritat. Tot i així,
destaca que els regidors sempre l’atenen atentament.

Modificació del pressupost de l’entitat. Aprovar, donada la
necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 6 d’Habilitació de Crèdits Extraordinaris i
de Suplements de Crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany,
mitjançant part del Romanent de Tresoreria de l’any 2007,

per valor de .931.344 euros. Aprovat amb 10 vots a favor
(grups Socialista, del PP i d’ICV-EUiA), 2 en contra (CUP) i
8 abstencions (CiU i ERC).

Modificació del pressupost Patronat d’Esports. Aprovar,
donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire
inajornable, l'expedient núm. 3 de Suplements de Crèdit del
Pressupost del Patronat Municipal d’Esports d'enguany,
mitjançant majors ingressos procedents del pressupost de
l’Entitat, per valor de 1.127.058 euros. Aprovat amb 18 vots
a favor i 2 abstencions, corresponent les abstencions al grup
de la CUP.

Modificació plantilla de personal. S’aprova per unanimitat la
creació d’una nova plaça de treballadora social a l’Ajuntament
de Vilafranca.

Substitució en el Patronat Municipal d’Esports. Es disposa el
cessament de la Sra. Laia Alonso Tejada, a proposta del grup
municipal d’ERC, com a membre de l’Organisme Autònom
Local Patronat Municipal d’Esports en representació d’aquest



Ajuntament, i nomenar en la seva substitució al sr. Josep
Lluís Hitos Fernàndez.

Moció peatges autopista. S’aprova per unanimitat la moció que
indica la convocatòria d’una una concentració, manifestació o
marxa unitària contra els peatges i que l’Ajuntament en sigui
el convocant i difusor de la mobilització. També acorda que
l’Ajuntament de Vilafranca denegui els permisos pertinents per
a l’execució d’aquesta obra i que, en cas que el Ministeri

subverteixi les disposicions preses pel consistori municipal,
prengui les mesures pertinents per la paralització de les obres.

Moció fraccionament de tributs municipals. Moció presentada
pel grup de CiU que manifesta el compromís de l’Ajuntament
per a la propera proposta d’Ordenances Fiscals de fraccionar,
en dues vegades, el pagament de l’Impost de Bens Immobles
i dels altres impostos i taxes en que sigui possible fer-ho.
Aprovada per unanimitat.

Pla de millora urbana PAU 15 (Magatzems Berger). Aprovar
definitivament el Pla de millora urbana per al desenvolupament
del polígon d’actuació urbanística (sector subjecte a pla de
millora urbana) núm. 15 – magatzems Berger, junt als carrers
de Pere Alegret, del Dr. Zamenhof, de Papiol, de Sant Joan
Despí i de Sant Raimon. Aprovat amb 10 vots a favor (grups
Socialista, del PP i d’ICV-EUiA) i 11 abstencions (grups de
CiU, de la CUP i d’ERC).

Modificació POUM Caixa Penedès. Aprovar provisionalment la
modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal
de Vilafranca (actuació de transformació urbanística de dotació)
en un àmbit de 42.799 m2 de superfície situat al límit sud-
oest del municipi, al costat de l’autopista AP-7, en els termes
en què s’ha presentat per part de la Caixa d’Estalvis del
Penedès. L’anterior dictamen ha estat aprovat amb 18 vots
a favor (grups Socialista, de CiU, del PP i d’ERC) i 3 en contra
(CUP i ICV-EUiA).

Consorci CONGIAC. Estatuts i canvis. Es ratifica la proposta de
modificació dels Estatuts del CONGIAC, la derrama
extraordinària en favor del CONGIAC per un import de
10.695,22 euros, i l’autorització de la participació de
l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SA en
la SOCIETAT ANÓNIMA.  Aquest dictamen s’ha aprovat amb
13 vots a favor (grups Socialista, de la CUP, del PP, d’ERC
i d’ICV-EUiA) i 8 abstencions (CiU).

Modificació contracte de transport urbà (Gent gran, estudiants
i persones amb mobilitat reduïda).  El Ple aprova per
unanimitat establir la gratuïtat del servei de transport urbà
de viatgers en el servei de microbús de la vila, als majors de
65 anys, als escolars (i a una persona acompanyant) i a les
persones amb mobilitat reduïda.

Modificació pressupost de l’entitat. S’aprova, donada la
necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 7 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i
de Suplements de Crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany,
mitjançant majors ingressos, baixa per transferència d’una
partida i part del Romanent de Tresoreria de l’any 2007, per
valor de 319.595,73 euros.

Compte general dels pressupostos de 2007. S’aprova el
Compte General dels Pressupostos de la Corporació corresponent
a l'exercici 2007, el qual ha estat informat favorablement per
la Comissió Especial de Comptes.

Consorci Govern Territorial de Salut. S’aprova inicialment la
creació i constitució del Consorci del Govern Territorial de
Salut de l’Alt Penedès, amb la finalitat d’assolir el grau adequat
d’integració de les competències en l’àmbit de la salut de
l’Administració de la Generalitat i les administracions locals
i millorar així la salut de la població.

Mocions jornada laboral, temps de treball i construcció
d’Europa. S’aprova per unanimitat la moció presentada per
ICV-EUiA d’oposició a la Directiva de temps de treball mentre
aquesta contempli la possibilitat d’ampliació de la jornada
laboral. S’aprova també una moció amb la mateixa temàtica
presentada per la CUP.

Moció sobre l’emblema de l’estelada. Moció perquè la vigília
i la diada de Catalunya onegi el 10 i l’11 de setembre l’estelada
en un lloc destacat i preferent de la façana d’aquest Ajuntament.
Aquesta moció ha estat aprovada amb 11 vots a favor (grups
de CiU, de la CUP i d’ERC), 9 en contra (grups Socialista i
del PP) i 1 abstenció (grup d’ICV-EUiA).

Moció sobre temps de treball. Aprovada conjuntament amb la
moció sobre la mateixa temàtica presentada per ICV-EUiA.

Moció aparcament de camions. Moció de CiU per assenyalar
un espai suficient per tal que, de forma provisional, es puguin
estacionar els camions a Vilafranca mentre l’aparcament
definitiu de camions no estigui realitzat.

Moció urbanització rambla de Sant Francesc. Moció de CiU
perquè l’Ajuntament encarregui un concurs de projectes amb
propostes de definició del que ha de ser la futura urbanització
i acabament de la Rambla de Sant Francesc. La moció és
rebutjada, amb el vot de qualitat de l’alcalde, amb 9 vots a
favor (grups de CiU i del PP), 9 en contra (grups Socialista i
d’ICV-EUiA) i 3 abstencions (CUP i ERC).



Estudi de detall Melió Residencial. S’aprova definitivament
l’Estudi de Detall al sector de Melió Residencial. Aquest
dictamen s’ha aprovat amb 18 vots a favor (grups Socialista,
de CiU, del PP i d’ICV-EUiA), 1 en contra (ERC) i 2 abstencions
(CUP).

Ratificació conveni Auditori Caixa Penedès. Ratificació del
conveni redactat i aprovat per la Junta de Govern Local en
data 28 de juliol passat amb Caixa Penedès, per a la construcció
efectiva d’un nou Auditori (activitat sociocultural). El dictamen
ha estat aprovat amb 10 vots a favor (grups Socialista, del PP
i d’ERC), 3 en contra (CUP i ICV-EUiA) i 8 abstencions (grup
de CiU).

Comissió Llei de Barris. Nomenar com a representants de
l’Ajuntament una persona designada per cada un dels següents
grups municipals presents al consistori i diferents representants
d’entitats i col·lectius ciutadans. El dictamen ha estat aprovat
amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta a
ICV-EUiA.

Modificació de crèdits del pressupost de l’entitat. Aprovar,
donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire
inajornable, l'expedient núm. 9 d'Habilitació de Crèdits
Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del Pressupost de
l'Entitat d'enguany, mitjançant majors ingressos per valor de
237.751,70 euros.

Modificació de crèdits del pressupost de Comerç i Turisme.
Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses
de caire inajornable, l'expedient núm. 3 de Suplements de
Crèdit del Pressupost del Patronat Municipal de Comerç i
Turisme d'enguany, mitjançant majors ingressos per valor de
33.320 euros.

Ajuts a joves per al lloguer d’habitatges. S’aprova per
unanimitat el nou text de les bases reguladores  de la concessió
de subvencions municipals a joves menors de trenta-cinc anys
pel lloguer d’habitatges.

Consell Patronat de Comerç i Turisme. S’aprova per unanimitat
nomenar Joan Tarrada i Gol (en tant que representant de
l’Acadèmia Tastavins Penedès) nou vocal del Consell Rector
del Patronat Municipal de Comerç i Turisme, en substitució
de David Boada i Vives.

Moció finançament local.  S’aprova donar suport a les
negociacions que la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) està portant a terme amb el Govern espanyol
per donar una resposta positiva a les necessitats d’un nou
finançament per als ajuntaments. L’aprovació de l’adhesió ha
estat feta amb 19 vots a favor i 2 abstencions, corresponent
aquestes al grup municipal de la CUP.

Moció bus nocturn comarca. S’aprova una moció presentada
inicialment per la CUP i amb algunes modificacions que
demana que l’Ajuntament de Vilafranca plantegi al Consell
Comarcal la creació d’un servei de bus urbà nocturn els caps
de setmana dels mesos de juliol i agost.

Moció al·legacions Plans Territorials parcials.  Moció
presentada per la CUP que acorda que l’Ajuntament de
Vilafranca elabori i presenti les al·legacions pertinents a tots
els plans territorials parcials que actualment es troben en fase
de desenvolupament reclamant que en aquests no es contempli
cap de les comarques que ha de configurar el futur àmbit del
Penedès. Aquesta moció ha estat aprovada amb 12 vots a
favor (CiU, CUP, PP i ICV-EUiA), 8 en contra (grup Socialista)
i 1 abstenció (ERC).

Moció urgència Masia i PAU 22. Després de la convocatòria de
la sessió, es presenta una moció per part del grup de la CUP
sobre la valoració i recuperació de la masia de Ca l’Alaio. La
moció d’urgència ha estat aprovada amb 20 vots a favor (grups
Socialista, de CiU, de la CUP, d’ERC i d’ICV-EUiA). Josep
Ramon (PP) no ha participat en la discussió ni en la votació,
pel fet de no disposar del text de la moció (Otger Amatller
demana excuses a Ramon per l’omissió).

Moció urgència sobre Rodalies Renfe.  Després de la
convocatòria de la sessió, es presenta una moció per part del
grup de ICV-EUiA sobre que, entre d’altres requeriments a
l’Adif, proposa l’organització a Vilafranca d’una trobada
d’alcaldes de la línia C4 de Rodalies Renfe amb l’objectiu de
planejar estratègies comunes per tal que els organismes
competents adoptin mesures per afrontar el mal funcionament
actual del servei. La moció s’aprova per unanimitat.

Moció d’urgència sobre incompliment d’un acord de Ple.
Després de la convocatòria de la sessió, es va presentar una
moció per part dels grups de CiU, CUP i ERC que reprovava
l’equip de govern per l’incompliment de l’acord de Ple del
passat 15 de juliol de 2008, pel qual es penjaria l’estelada
en lloc destacat a la façana de l’Ajuntament els dies 10 i 11
de setembre. Aprovada amb 11 vots a favor (grups de CiU,
CUP i ERC), 9 en contra (grups Socialista i del PP) i 1
abstenció (ICV-EUiA).





Els mitjans de comunicació comarcals van parlar
a bastament d’aquesta Conferència i no cal reiterar-
ne la informació. Volem tan sols referir-nos als
eixos que la van definir.
La Conferència continuava la tradició de fer jornades
d’estudi. Per a la PVP la campanya per la Vegueria
va més enllà de la demanda d’una institució, amb
els trets burocràtics habituals, sinó la renovació
de les mateixes perspectives democràtiques
aplicades al bon govern del Penedès. El projecte
demana pensar-hi.
El tema de la Vegueria  obre moltes perspectives
de debat: el paper dels territoris en la configuració
del país; la política com una forma de gestionar
la riquesa, les capacitats, l’equilibri i les possibilitats
del territori; la composició democràtica d’uns
òrgans de govern posats a la vora dels ciutadans
i el paper de la voluntat popular quan s’hi decanta
a favor. Aquest debat podria traslladar-se arreu de
Catalunya i generar una tota una renovació
democràtica. Tant debò que l’ordenació territorial,
la que sigui possible i no tombable per cap instància
suprema, tingui també aquest rerefons i no
únicament els repartiments de la nòmina de poder.
Aquests temes, que solen decorar determinats
butlletins oficials  i fins tot discursos, haurien
d’arribar a  la plaça i al carrer, lliures de prejudicis
de partit.
Les 35 ponències de la Conferència van abastar
molts aspectes d’aquest debat. Hi hagué aportacions
interessants que tenim el propòsit de divulgar a
través del web de la PVP. Anaven des del
plantejament d’una Vegueria com a motor de
transformació del territori, passant per les
possibilitats d’una divisió territorial i provincial
que respecti la realitat natural; les competències
actuals d’una Diputació, les preses de posició dels
grups polítics; les possibilitats turístiques del

Salvem el llarg silenci d’aquest Butlletí sobre la
Vegueria tot informant de la darrera activitat que
dugué la PVP el passat 4 d’octubre a Llorenç del
Penedès. Desitgem que amb la represa quedin
assegurades la continuïtat i la convocatòria de més
informació.

Penedès, o les característiques d’una democràcia
que satisfaci expectatives superiors a la mera
constatació del PIB.
S’insistí, però, constantment en una idea força:
la futura Vegueria, o qualsevol altre òrgan que
gestioni el territori, han de ser democràtics, no
passats pel cedaç de l’elecció indirecta que
actualment vigeix per a les diputacions, les quals
no rendeixen comptes a la ciutadania.
Una nota d’optimisme la van donar les propostes
de col·laboració de diverses entitats: Col·lectiu de
la Dona, Bosc Verd, grup de mestres, Castellers
de Vilafranca... La convocatòria en curs d’una
assemblea oberta a les entitats que van ser invitades
a la Conferència, acabarà de consolidar i concretar
llurs propostes. Esperem que se n’hi afegeixin de
noves i que s’acompleixi el propòsit de la
Conferència de comptar amb una mobilització més
intensa de la societat a través dels seus grups i
associacions.
En aquests moments esperem que es decantin
favorablement a la consecució de l’Àmbit Funcional
de Planificació del Penedès les gestions que s’han
fet al Parlament de Catalunya per part de CiU, PP
en presentar un projecte de llei per a l’Àmbit.
Voldríem que tots –govern i oposició- hi fossin a
temps per a votar conjuntament i, si pot ser,
cordialment, allò que demana la població
representada en els seus ajuntaments i consells
comarcals i associacions.
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