
L’Ajuntament va aprovar, en el ple municipal celebrat el 18 de desembre passat, un pressupost de 58 MEUR
per a l’any 2008. Fruit d’un treball de diàleg i de capacitat d’acord entre l’equip de govern i els diferents grups
municipals, el pressupost va tirar endavant amb els vots a favor dels grups municipals  del PSC, PP, ERC i ICV,
per tant, amb un acord ampli de quatre grups municipals. Es tracta del pressupost amb una major inversió municipal
de la història democràtica a Vilafranca (17 MEUR), tal com es veu amb detall en el quadre adjunt.

Tres són els eixos principals del pressupost de 2008:

Serveis a les persones
Destaquen les inversions en cultura (acabament de l’Auditori) i en esports (ampliació del Complex Aquàtic i reforma
del pavelló d’hoquei) o l’increment de la despesa corrent en educació (35%), apostant per la gratuïtat dels llibres
de text per a l’etapa d’ensenyament obligatori, i en serveis socials (17%).

Desenvolupament sostenible i mobilitat
Es posa èmfasi en l’arranjament de camins i rieres, el pla especial de la muntanya de Sant Pau, el pla de gestió
de residus, les campanyes de sensibilització mediambiental, els nous aparcaments (a la rambla Sant Francesc,
l’Espirall, la Girada i de camions) i un pla per incentivar l’ús de la bicicleta.

Manteniment de la via pública
Destaquen les despeses en neteja viària, recollida de residus, parcs infantils i zones verdes, i les inversions en
millores al centre de la Vila i en el pla especial del carrer de Sant Pere. La nova comissaria de la Policia Local
també és una de les inversions principals del pressupost de 2008.

Alhora, el pressupost de 2008 permetrà tirar endavant reptes importants com la nova llei de la dependència, nous
programes d’atenció als infants, als joves i a les famílies, la construcció de més habitatge social i començar a tirar
endavant la construcció d’una residència i de pisos tutelats per a la gent gran a l’antiga Estació Enològica.

En matèria de participació ciutadana, es volen tirar endavant processos participatius relatius a la llei de barris a
l’Espirall, la muntanya de Sant Pau, el pla de mobilitat, el pla del carrer de Sant Pere, l’agenda urbanística i els
pressupostos municipals.



PSC: El pressupost del 2008 permetrà tirar endavant
un conjunt de serveis i d'equipaments pensats per
a donar solucions a necessitats de la gent gran, de
la gent jove, a necessitats educatives i socials, a qui
vulgui practicar l'esport, la cultura. És un pressupost
que recull moltes sensibilitats dels diferents grups
que composem l'ajuntament. És un pressupost pensat
per millorar i ampliar els serveis a les persones i a
la vila i que permetrà avançar en la constant
modernització de Vilafranca.

CIU: Els pressupostos de l’any 2008 han estat
“inflats” per uns pactes de darrera hora, a esquenes
de la ciutadania. Uns pressupostos on, de repent,
apareixen més de 2 milions d’euros, amb partides
sense concretar. Uns pressupostos que hipotequen
el futur de Vilafranca, doncs la majoria de les
inversions, surten de la venda dels terrenys que
disposa l’ajuntament. O sigui: el PSC es ven el nostre
patrimoni a canvi d’uns vots per poder aprovar els
pressupostos.

CUP: Des de la CUP hem defensat un any més la
participació de la població en les decisions i en la
gestió municipal: per això demanem la creació d’uns
pressupostos participatius com element necessari
perquè la ciutadania pugui decidir sobre la gestió
del seu propi futur i quines han de ser les prioritats
en inversions. L’equip de govern, un any més, s’hi
ha oposat amb el suport del PP, IC i ERC.

PP: En el pressupost per l’any 2008 està prevista
la major inversió municipal de la història democràtica
a Vilafranca (17 milions d’euros). És el resultat de
recollir les prioritats, no només de l’Equip de Govern,
sinó de la resta de grups que hi va votar a favor, PP,
ERC i ICV, així com també propostes dels grups que
hi van votar en contra, CiU i la CUP.

ERC: Esquerra va votar favorablement els pressupostos
municipals ja que incorporen les demandes de
l'Assemblea local d'Esquerra: 1.- Marcat caràcter
social. 2.-La gratuïtat dels llibres de text per a tots
els escolars Vilafranquins. 3.- Es realitzarà una
actuació de manteniment i millora al Centre amb
un milió d'euros. 4.- Alineacions de carrers de
Vilafranca. 5.- L'aparcament de l'Espirall. Unes 300
places. 6.- Cal Salines. Intervenció a Cal Salines
per a corregir la situació de precarietat del nucli.

ICV-EUiA: Durant la negociació prèvia vam exposar,
de forma transparent, 10 punts que consideràvem
que hi havien de tenir entrada. El pressupost recull
aquests punts i per això ha tingut, en aquesta ocasió,
el vot a favor d’Iniciativa. En destaquem el compromís
del govern de construir una nova residència d’avis;
el reforç de serveis socials; un paquet de mesures
mediambientals i una major atenció a la via pública
i a la mobilitat.



La Consellera de Treball de la Generalitat,
Mar Serna, va ser a Vilafranca del Penedès
el passat mes de desembre per inaugurar
l’Oficina de TReball, ubicada a la plaça
Penedès, número 4, i reformada per millorar
l’atenció a les persones i empreses usuàries de
l'OTG.

La Consellera Serna va estar acompanyada del director
del servei d’ocupació de Catalunya, Joan Josep Berbel
i de l’alcalde de Vilafranca, Marcel Esteve. La consellera
va comentar que un dels principals reptes de futur
d’aquestes oficines és facilitar que els tràmits, tant per
part de les empreses com dels usuaris particulars, es
puguin fer de manera més àgil i senzilla, utilitzant les
noves tecnologies.
Segons va apuntar el director del servei d’Ocupació de
Catalunya, Joan Josep Berbel, cada setmana passen
per l’OTG de Vilafranca unes 1.600 persones, amb una
major intensitat durant èpoques concretes com la verema.

Visita als Claustres de Sant Francesc

Abans de l’acte d’inauguració de l’Oficina de Treball,
Mar Serna va visitar els claustres de Sant Francesc,
acompanyada de l’alcalde Marcel Esteve i de diversos
membres del consistori, a més dels responsables tècnics
de l’Escola Taller, encarregada de la rehabilitació de
l’espai.

La rehabilitació ha anat a càrrec dels alumnes de l’Escola
Taller Patrimoni Claus-3, que amb la participació de
46 alumnes ha suposat una actuació en l’accés des de
la via pública al claustre de Sant Francesc i la
rehabilitació de les sales annexes al Claustre, a la planta

baixa. Hi ha hagut intervencions arqueològiques, que
van permetre la detecció d’un inhumat o d’una arcada
de 4 metres de longitud que ha confirmat les grans
proporcions que devia tenir originàriament el convent
franciscà avui desaparegut. També s’han realitzat també
intervencions de restauració (pintures murals, elements
petris) i intervencions estructurals (consolidació sala
d’acollida, reforç columnata).



El procés de preinscripció i d'admissió de l'alumnat
als centres docents és un moment important dins el
calendari escolar. Cal, doncs, que les famílies amb fills
i filles que hagin d’escolaritzar-se estiguin atents a les
dates en què cal fer aquests tràmits, que queden
establerts per un decret de la Generalitat de Catalunya
que sortirà publicat properament.

Al nostre país l’administració garanteix places suficients
per escolaritzar tot l’alumnat entre els 3 i els 16 anys,
corresponents al segon cicle d'Educació Infantil, Educació
Primària i Educació Secundària, tant en centres públics
com en centres privats concertats, tots ells sostinguts
amb fons públics, i n’assegura la gratuïtat de
l’escolarització. A més, el procediment d’admissió
assegura el dret a rebre una educació de qualitat, que
compensi les desigualtats personals, econòmiques i
socials de tot l'alumnat.

Pel que fa a l'Educació Infantil de primer cicle (llar
d'infants), és de caràcter voluntari i, tot i que l'oferta
de places al nostre municipi és força elevada, no es pot
garantir una cobertura universal. En aquest cas concret,
l'oferta la configuren un total de quatre centres públics
(les llars municipals d'infants) i dos centres privats (un
d'ells, subvencionat). Aquesta etapa no és gratuïta i les
famílies han de fer front a una part del cost del servei.
En el cas de les llars de titularitat municipal, els cost
de la plaça està finançat per part de les administracions
(Ajuntament i Generalitat).

Pel que fa a  Vilafranca, el nombre de centres públics
i privats concertats és prou elevat per garantir l'existència
d'una àmplia oferta de qualitat i de proximitat, que
afavoreix el desenvolupament personal, intel·lectual i
social òptim de tot l'alumnat. Això és possible gràcies
a la implicació del professorat i de les famílies que,
juntament, configuren les diverses comunitats educatives
dels centres educatius de la nostra vila. El dinamisme
de les AMPA, la capacitat d'innovació pedagògica dels
docents i el lideratge dels equips directius són factors
claus de cara a mantenir aquesta realitat.

L’Ajuntament de Vilafranca ha posat en funcionament
recentment l'Oficina Municipal d’Escolarització (OME),
que és un instrument de col·laboració amb el
Departament d’Educació de la Generalitat en el procés
d’escolarització de l’alumnat als centres docents. Les
famílies poden adreçar-se a l’Oficina Municipal
d’Escolarització, al carrer Santa Maria 2, 1r pis, per:

• Informar-se dels centres educatius de la ciutat.
• Obtenir informació del que s’ha de fer per sol·licitar
una plaça.
• Conèixer els criteris de baremació.
• Guiar-se al llarg del procés de preinscripció i
matriculació.
• Demanar qualsevol altra informació relacionada amb
l’escolarització.

L’ajuntament edita cada any un fulletó on s'informa del
conjunt de l'oferta educativa de la nostra població per
ajudar les famílies a decidir quin centre pot interessar-
los. Per mantenir-vos informats de tot el procés i per
consultar l’oferta educativa actual podeu consultar la
pàgina web de l’Ajuntament de Vilafranca,
http://www.vilafranca.org/html/educacio/index.html.

Vilafranca compta amb una oferta de
centres sostinguts amb fons públics
(públics i privats concertats) àmplia i
de qualitat





Al grup municipal Socialista, com equip de govern
que som de l’Ajuntament de Vilafranca, fa temps
que ens preocupa, com a ciutadans i com a polítics,
la situació de saturació que es viu a la sanitat
pública, en especial al Centre d’Atenció Primària
(CAP) de plaça del Penedès. En tant que polítics
que representem la ciutadania, estem exercint la
nostra responsabilitat de vetllar perquè l’atenció
sanitària pública, ja sigui primària o hospitalària,
sigui adequada a les necessitats de la població de
Vilafranca.
És per això que, ja en l’anterior legislatura i també
des dels inicis de la legislatura actual, hi ha hagut
un treball permanent i constant per fer arribar a
la Conselleria de Salut de la Generalitat -que és
l’administració competent- les necessitats de
Vilafranca en aquesta matèria, necessitats que
passen per ampliar l’hospital, construir un nou
CAP i buscar solucions pal.liatives a la situació de
saturació, mentrestant Vilafranca no gaudeix
d’aquest segon CAP.
Els governs d’esquerres a l’Ajuntament i a la
Generalitat hem treballat colze a colze i hem
col.laborat per donar solució a aquestes i altres
qüestions que, degut a la manca de previsió de
23 anys de governs de CIU a Catalunya, estaven
encallades. Només cal recordar que ha estat amb
un govern d’entesa PSC-ERC-ICV a la Generalitat
que Vilafranca té nous jutjats, una nova escola o
la comissaria dels Mossos d’Esquadra i s’està
ampliant l’hospital.
Pel que fa al nou CAP, hem de dir ben clar que
des de bon principi l’any 2005 el Departament de
Salut es va mostrar favorable a desdoblar l’actual
Àrea Bàsica de Salut de Vilafranca i que
l’Ajuntament va fer la cessió dels terrenys de
manera immediata.
Malgrat la rapidesa dels tràmits inicials, el CatSalut
ha reconegut que el procés per construir el nou
CAP s’ha endarrerit pel fet que el Programa

Funcional, aprovat el 2006, es va veure modificat
l’any següent per tal d’ampliar-ne els serveis amb
visió de futur.
Finalment cal dir que la redacció del projecte del
segon CAP va ser adjudicat el juliol de l’any passat
i que, segons  l’empresa pública de la Generalitat
GISA, encarregada de complimentar els tràmits de
construcció del CAP, es preveu disposar de
l’avantprojecte aquest mes de febrer i del projecte
executiu i bàsic abans del proper estiu. La voluntat
del Departament de Salut és iniciar les obres abans
de finals d’any.
Sobre les mesures pal.liatives de la saturació de
l’actual ambulatori, l’Ajuntament ha signat un
conveni amb el CatSalut pel qual es cedeixen
temporalment espais de propietat municipal a
l’edifici dels antics jutjats, a la plaça del Penedès,
núm. 3, per tal que s’hi puguin traslladar serveis
situats actualment a l’edifici de l’ambulatori. Es
tracta d’una mesura transitòria per tal d’alliberar
espais de l’actual Centre d’Atenció Primària (CAP),
mentre encara no es disposi del segon CAP, que
s’ha  construir al parc de Llevant.
Com equip de govern estem vetllant dia a dia
perquè el procés per construir el segon CAP de
Vilafranca avanci i no es demori més enllà del que
està establert en tota obra pública. En aquest sentit
volem transmetre la confiança a la gent de Vilafranca
que aquest equipament, el nou ambulatori, arribarà,
perquè encara que ara no es vegi, s’hi estan posant
els fonaments.
Els darrers anys Vilafranca ha vist com obres i
equipaments importants i llargament reivindicats
(nous jutjats, nova escola a la Girada, cobriment
de les vies, ampliació de l’hospital...) s’han fet
realitat. Estem convençuts que amb el segon CAP
succeirà el mateix. Amb la col.laboració de tothom,
el farem realitat.



- Març 2005. Moció de CiU palesant la saturació de
l’ambulatori, demanant ja que l’ajuntament demanés
a la Generalitat la construcció del segon ambulatori
i el reconeixement d’una segona àrea bàsica de salut
a Vilafranca.
El PSC, aprofitant la majoria que tenia aleshores,
esmenà la moció i evità demanar aquest segon
ambulatori, argumentant, entre altres coses, que primer
s’havia de constatar que realment estigués saturat
(sense comentaris).

Després de varis mesos constatant la saturació... el
PSC s’adona que havia quedat malament i intenta fer
veure que el tema de l’ambulatori va endavant:

2 de maig de 2005... “ El PSC considera molt positives
les accions endegades pel govern de cara a dotar
Vilafranca d’un segon ambulatori”. (VTV)

30 de maig de 2005... “Vilafranca disposarà d’un
segon ambulatori. El diputat socialista Roberto
Labandera ha avançat que la Generalitat i l’Ajuntament
de Vilafranca estudien iniciar el projecte d’un segon
ambulatori.” (VTV)

3 de Juny 2005... Marcel Esteve anuncia que “agilitzarà
els tràmits per tal de poder disposar com més aviat
millor d’un segon ambulatori” i Roberto Labandera
“anunciava la voluntat del govern de la Generalitat de
construir un segon ambulatori a Vilafranca”. (El 3 de
Vuit)

10 de Juny 2005... “Marina Geli confirma que el
segon ambulatori donarà servei a Vilafranca, i es
construirà el 2006/2007”. (El 3 de Vuit)

14 de juny de 2005...”El nou ambulatori es farà al
parc de Llevant ... La previsió és que s’iniciïn les obres
l’any que ve i que es puguin completar abans de
finalitzar el 2007”. (7dies)

22 de setembre de 2006 el diputat Roberto Labandera
en article sota el títol “ Pels seus fruits els coneixereu”,

fent balanç del govern Maragall diu textualment “La
consellera Geli va presentar ... el projecte de construcció
del segon ambulatori a Vilafranca”. (El 3 de Vuit)

3 de novembre de 2006... “La consellera Geli signa
un conveni amb el Consorci Sanitari. Amb l’ampliació
de l’Hospital i la construcció del nou ambulatori es
pretén fer front a les necessitats de la població creixent
de Vilafranca i Comarca”. (El 3 de Vuit)

15 de gener de 2008... “La redacció del projecte del
2on Centre d’Atenció Primària està en la fase final”.
(7 dies)

Una darrera constatació de la manca d’eficàcia del
govern municipal i de la Generalitat és que la cessió
de terrenys feta ja en Novembre de 2005, es va haver
de tornar a fer el desembre de 2006, en fi, una
continua demostració de com funciona l’administració.

Després d’aquests 8 anuncis de què es farà el nou
ambulatori, les obres d’aquest no estan en els
pressupostos de la Generalitat pel 2008 (!!!).
Han passat tres anys des d’aquella moció de CiU on
ja es demanava. Tres anys de marejar la perdiu, de
titulars de premsa i articles propagandístics, i
l’ambulatori ja no dona per més. Quan es planifiquen
pisos s’han de planificar també els serveis que
necessitaran les persones que hi aniran a viure. Això
a Vilafranca no s’ha fet bé. Tan sols recordar que les
directrius assenyalen que toca una àrea bàsica de
salut per cada 25.000 habitants. Per tan, Vilafranca
hauria d’haver tingut la segona àrea bàsica de salut
ja fa molts anys, i ara estem encara amb una sola
àrea, amb quasi 15.000 habitants més del que pot
atendre correctament.

Els ciutadans de Vilafranca mereixen un govern més
eficaç, i que lluiti més.



Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilafranca
volem denunciar que rere la cortina del consens
i el diàleg, i altre cop amb una manca total de
transparència, l’única intenció real de l’equip de
govern ha estat la d’aprovar els pressupostos
municipals del PSC, sense permetre modificar-los
fruit de la participació dels grups polítics. L’equip
de govern no ha volgut en cap moment qüestionar
ni modificar el seu pressupost, sinó que ha
mantingut d’amagat una manca total de voluntat
de negociació, imposant el seu pressupost i el seu
model de vila.

Aquest fet ve demostrat per l’inexplicable increment
de l'import inicial dels pressupostos, que era de
56 milions d’euros i que, finalment ha estat de
més de 58 milions. La posició inamobible del PSC
ha suposat un increment de més de  2.200.000
euros per poder incorporar les propostes dels altres
partits que han donat suport als pressupostos,
mantenint-se així, la postura inicial del PSC.

Gràcies al vot a favor d’ICV i d’ERC s’han aprovat
uns pressupostos que no han estat participatius i
han faltat a allò que en els seus programes polítics
defensaven: la participació ciutadana.

Era un moment important per tal que entre tots
els grups municipals que creiem en la participació
ciutadana com a única expressió popular vàlida,
poguéssim pressionar a l’equip de govern perquè
els propers pressupostos fossin participatius. Però
això no serà així gràcies al vot favorable d’ICV i
ERC.

No només amb les incorporacions realitzades per
ERC i ICV s’ha impedit la participació ciutadana,
sinó que a més han imposat uns pressupostos
partidistes, ja que diverses de les partides
aprovades, no tant sols no preveuen un procés

participatiu sinó que tot el contrari, menyspreen
l’opinió de tots els vilafranquins i vilafranquines. 

No entenem com ICV ha imposat l’ús de l’antiga
estació enològica com a residència d’avis i àvies,
sense tenir en compte ni tant sols els parer de
l’AAVV del Poble Nou. Creiem que és un espai que
ha de definir el seu ús dins d’un procés de
participació ciutadana que valori quines són les
necessitats i prioritats tant del barri com de tota
la vila.

Tampoc s’ha tingut en compte l’opinió dels
vilafranquins i vilafranquines en una qüestió tant
important com la remodelació del centre (a petició
del grup d'ERC), on tots i totes tenim dret a decidir
i opinar i, descuidant la resta de barris de la Vila.

També volem denunciar que un cop més, l’equip
de govern vengui terrenys municipals que són de
tots i totes els ciutadans de Vilafranca per un valor
que supera els 10.000.000 euros i volem reclamar
a l’equip de govern que per tal de ser transparent,
faci una exposició pública de tots aquells terrenys
dels que disposa com a patrimoni l’ajuntament de
Vilafranca i la seva valoració econòmica.

Lamentem que quan es demanen partides
econòmiques per tal de solventar alguns dels
problemes que pateix la nostra vila, no s’utilitzi el
patrimoni municipal per intentar millorar-los i en
canvi aquest patrimoni es vengui per tal d’aprovar
uns pressupostos partidistes del PSC.

Des de la CUP, continuarem defensant per sobre
de l'interès partidista i de quotes de poder, la
participació de la població i del teixit associatiu
de la Vila en els pressupotos municipals, com a
mecanisme de transparència de la gestió pública
i d'aprofundimanet en la democràcia existent.



El passat 18 de desembre del 2007 el Ple de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va aprovar
el pressupost per a l’any 2008 per un import de
58 milions d’euros amb el vot favorable del PSC,
PP, ERC i ICV. En el dictamen aprovat es recollien
les propostes no solament de l’equip de govern del
PSC, sinó també dels grups que li van donar suport
i, fins i tot, dels grups que hi van votar en contra.
Respecte al PP, es van incloure diverses aportacions
en el primer esborrany fruït de converses prèvies,
i desprès també en l’última proposta que es va
presentar a votació.

El capítol d’inversions ascendeix a 17 milions
d’euros, la major inversió municipal de la història
democràtica a Vilafranca. Inclou partides com
l’ampliació del Complex Aquàtic i la reforma del
pavelló d’hoquei, la construcció de nous aparcaments
a la rambla de Sant Francesc, l’Espirall, la Girada
i de camions, actuacions de la Llei de Barris a
l’Espirall, millores en el barri centre de la Vila i en
el pla especial del carrer de Sant Pere.

També en aquest capítol d’inversions s’inclouen
partides per a projectes  previstos en anteriors
pressupostos i que necessiten noves aportacions
per a la seva realització. Seria el cas de l’Auditori,
per al qual es destinen 1.450.000 euros. Si bé el
PP no estava d’acord en el seu moment en que es
prioritzés la seva construcció enlloc de la reforma
i ampliació del Museu, ni tampoc amb el seu cost
desproporcionat, no es pot deixar la seva construcció
a mitges. O bé, de les aportacions a la reforma i
ampliació del Museu, un projecte que des de el PP
considerem fonamental per a la promoció cultural
i turística de la nostra Vila. O finalment la partida
de 2.025.000 euros destinada a completar el
finançament de la construcció d’una nova caserna
per la Policia Local de Vilafranca del Penedès.

Respecte a la despesa corrent s’ha incrementat en

educació, apostant per la gratuïtat dels llibres de
text per a l’etapa d’ensenyament obligatori, i en
serveis socials.  Precisament, en relació amb els
serveis socials, i per una moció presentada per el
PP en el mateix Ple que es van aprovar el pressupost
per l’any 2008 i que va ésser aprovada per
unanimitat, es va acordar en relació al desplegament
de la Llei de Dependència que l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès assegurés una atenció a les
persones de Gran Dependència i de Dependència
Severa, amb independència de si arribava el
finançament de la Generalitat de Catalunya, i encara
que això suposés instar posteriorment una
modificació de pressupost per finançar la despesa.

També en el capítol de despesa corrent s’ha
augmentat en dos agents més la Policia Local, de
forma que passarà a estar formada per 72 persones.
El PP en aquests últims cinc anys ha demanat
repetidament l’increment dels mitjans materials i
personals de la Policia Local. Peticions que s’han
anat concretant any rera any en els pressupostos.
Increment dels mitjans materials i personals que,
en tot cas, no ha suposant un desplegament efectiu
de la Policia Comunitària o Guardia de Barri, una
de les principals reclamacions del PP. Precisament,
en el Ple de desembre es va aprovar una moció
presentada pel PP en que s’instava l’equip de govern
a que el servei de Policia Comunitària o Guàrdia de
Barri es prestés en els cinc sectors en que esta
dividida la nostra Vila, que aquest servei es prestés
durant tot el dia i amb un agent destinat a cada
barri, i no com ara durant solament 55 dies a l’any.

Finalment voldríem destacar, que en el pressupost
de l’any 2008 hi ha una partida, ampliable
mitjançant una moció presentada pel PP i aprovada
per unanimitat, destinada a que el servei de microbús
sigui gratuït a les hores d’entrada i sortida dels
col·legis i instituts.



La gratuïtat dels llibres de text
aconseguida per Esquerra estalviarà
les famílies una mitjana de 150
euros anuals per fill/a.

En les darreres eleccions municipals, Esquerra es
va comprometre a impulsar les polítiques de cohesió
social i un urbanisme de qualitat. Entre les
propostes programàtiques concretes ens proposàvem
aconseguir la gratuïtat dels llibres de text i posar
un èmfasi especial en les inversions que necessitava
el centre de la vila. Enguany, en la negociació dels
pressupostos municipals hem aconseguit, entre
altres coses, la implantació de la gratuïtat dels
llibres de text i una inversió d'1.000.000 d'euros
en el centre de la vila.

La secció local d'Esquerra de Vilafranca abordava
la negociació dels pressupostos municipals per a
l'any 2008 amb les mans lliures, donada la situació
política local i la correlació de forces existent a
l'Ajuntament. Des d'Esquerra de Vilafranca teníem
clar que el pressupost a negociar havia de tenir
un marcat caràcter social. A més, consideràvem
que calia iniciar ara mateix l'impuls de dignificació
del centre de la vila, tema sobre el qual també
vam insistir durant la campanya. Per aquest motiu
vam plantejar a l'actual equip de govern les següents
propostes per poder votar favorablement el
pressupost: primer, que aquests tinguessin un
marcat caràcter social; segon, la implantació de
la gratuïtat dels llibres de text per a tots els escolars
vilafranquins que cursin l'ensenyament obligatori
(des de primària fins a ESO) a les escoles del
municipi a partir del curs vinent; tercer, una
actuació de manteniment i millora del centre de
la vila (per exemple per a restauracions, millora
de la il·luminació i de les pavimentacions, etc.)

amb una dotació d'un milió d'euros; quart, impulsar
un conjunt d'alineacions de carrers de Vilafranca
que queden pendents del POUM, especialment
aquelles que suposen un risc per als vianants;
cinquè, la realització de l'aparcament de l'Espirall
en la seva totalitat (unes 300 places) amb un sol
projecte i a realitzar en dues fases sense
discontinuïtat temporal; i sisè, una intervenció a
Cal Salines per corregir l'actual situació de
precarietat d'aquest nucli vilafranquí, per procedir
també a la seva urbanització i a l'estudi de la
possible existència d'un refugi antiaeri de la Guerra
Civil. Després d'una dilatada ronda de negociacions
de l'equip de govern, el qual no va tenir clars el
suports fins al final -els pressupostos es van aprovar
el 19 de desembre, després que es retiressin del
ple del 27 de novembre- Esquerra ha aconseguit
arrencar aquest acord, que considerem molt
important per a la gent de Vilafranca. Ara caldrà
vetllar dia a dia per al seu desenvolupament i per
aquest motiu es constituirà una comissió de
seguiment. Amb Esquerra, doncs, Vilafranca avança
com mai en les polítiques socials i de qualitat de
vida.

http://blocs.esquerra.cat/josepquelart



Un dels reptes d’aquests inicis de segle, també a
Vilafranca, és l’atenció a la gent gran. En una
societat europea envellida, amb uns avenços mèdics
que ens permeten viure més anys, amb una
incorporació cada vegada més important de les
dones al món del treball, aquest, el de l’atenció a
la gent gran, és un assumpte entorn el qual tots i
totes hem de reflexionar i, els que tenim
responsabilitats institucionals, actuar.

A proposta d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida (ICV-EUiA) l’Ajuntament de
Vilafranca ha fixat en el pressupost del 2008 una
partida de 178.494 euros per la redacció del
projecte de nova residència municipal i equipament
per a gent gran als terrenys de l’antiga estació
enològica, al carrer Amàlia Soler.

La proposta inicial, a concretar en el projecte, és
un edifici amb dos components: Una part destinada
a residència i un segon espai que es destinaria a
la construcció d’habitatges de lloguer assistits per
a la gent gran amb un programa d’espais compartits.
El compromís que, a proposta d’ICV-EUiA, ha

assumit en govern no fa referència només a la
redacció del projecte, sinó que la construcció
d’aquest nou equipament s’haurà de realitzar en
aquesta legislatura, és a dir, per al 2011.

En la negociació pressupostària nosaltres hem
posat aquest tema sobre la taula i no perquè sí.
Sabem de l’enorme mancança que hi ha arreu de
places de residència i d’altres alternatives (com
els pisos tutelats) per a les persones grans que no
compten amb un familiar que les pugui atendre
les 24 hores.

L’espai que hem proposat per aquest equipament,
a l’antiga estació enològica, pensem que és el més
adequat perquè és un lloc cèntric i ben comunicat,
amb la qual cosa es facilita l’accés a peu o en
autobús dels familiars que, recordem-ho, en moltes
ocasions també són persones d’edat avançada, i
no sempre amb carnet de conduir.

També és un lloc molt proper a espais oberts com
les dues Rambles, el Tívoli, la Plaça Penedès i,
sobretot, el nou passeig que hi haurà sobre les
vies del tren. És un espai doncs que facilita les
passejades de les persones amb mobilitat reduïda,
i permet que els usuaris copsin la vida de la Vila
i s’hi mantinguin en contacte.
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Pla de millora urbana PAU17 ‘La Farinera’. S’aprova per
unanimitat el Pla de millora urbana del PAU17, denominat
Farinera Almirall, situat junt als carrers d’Igualada, de Pere
Alegret i del Dr. Zamenhof. Aquesta és l’aprovació definitiva
del pla que preveu la construcció d’habitatge protegit.

Subvenció barri de l’Espirall. S’aprova l’acceptació d’una
subvenció de 5.437.593 euros concedida pel Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat,
destinada a finançar el projecte d’intervenció integral del
barri de l’Espirall. L’actuació es preveu a 5 anys i la
subvenció suposa el 50% de la inversió. És aprovat per
unanimitat de tots els grups.

Subvenció – Crèdit gespa camp de futbol de l’Espirall.
S’acorda per unanimitat autoritzar al Patronat Municipal
d’Esports de l’Ajuntament de Vilafranca la formalització
d’una operació de crèdit d’import 108.800 euros amb
l’Institut Català de Finances, destinada a l’obra de
pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de
l’Espirall.

Declaració de compatibilitat de cap de servei. Es retira
aquest punt de l’ordre del dia per analitzar els aspectes
jurídics del mateix més a fons. El secretari emetrà un
informe jurídic, la comissió informativa rebrà tota la
informació i, si cal, l’assumpte se sotmetrà al ple.

Moció sobre la banca ètica. S’aprova amb el suport de tots
els grups, la moció presentada pel grup d’ICV-EUiA, amb
esmenes del PSC, que acorda l’obertura d’un compte
corrent en alguna de les entitats de banca ètica que operen
al nostre país, amb una aportació inicial de 30.000 euros.

Moció sobre banderes. El PP presenta una moció i el grup
de la CUP defensa una esmena a la totalitat que és aprovada
amb el suport dels 12 regidors dels grups de CiU, la CUP,
ERC i ICV-EUiA, 8 abstencions dels regidors del PSC i el
vot en contra del regidor del PP. El text aprovat de l’acord
plenari és el següent: “Instar l’equip de govern de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a fer el necessari
perquè la senyera de Catalunya onegi a la façana de
l’Ajuntament”.

Moció centre sociosanitari. Es presenta una moció del
grup de CiU en relació al servei del centre sociosanitari
Ricard Fortuny. La moció s’aprova finalment amb algunes
esmenes del PSC i el text sol·licita un informe a la
Generalitat del personal necessari en relació a la ràtio que
es precisa pel nombre d’usuaris del Centre Sociosanitari
Ricard Fortuny i valoració paral·lela de l’informe presentat

sobre la matèria per la gerència del Consorci. També requerir
al Departament de Salut de la Generalitat per tal que
procedeixi a adjudicar les 33 places privades en règim de
concertades per donar l’assistència que Vilafranca necessita
i donar suport als professionals del centre Ricard Fortuny
que, amb el seu treball, fan possible l’atenció als malalts
del centre. També informar a les famílies usuàries dels
protocols ja existents d’assignació de places, de la funció
del centre sociosanitari i dels diferents tipus de serveis
que hi ha per a la gent gran a Vilafranca. Una portaveu de
l’Associació de Familiars d’Usuaris Ricard Fortuny va
intervenir en el Ple per exposar “la situació que ens va
portar a la creació de la nostra associació i ara a demanar
d’intervenir en favor d’una moció que es presenta en aquest
Ple Municipal”.

Moció nova comissió publicitat. Es presenta la següent
moció per part dels grups de CiU, CUP, ERC i ICV-EUiA
per demanar constituir la comissió informativa de publicitat
i propaganda institucional, formada per un representant
de cada grup municipal que tindrà tants vots com membres
formin part del grup en el Consistori. Les funcions d’aquesta
comissió són: control previ i informe preceptiu de les
campanyes institucionals que promogui l’Ajuntament,
control previ i informe preceptiu de la despesa i la equitat
en la forma de la distribució de publicitat en mitjans
generals i d’interès local i control previ al disseny i contingut
del butlletí municipal “L’Ajuntament Informa”. La moció,
aprovada per unanimitat, també estableix els criteris de
funcionament de l’esmentada comissió.

Moció via pública Lluís M. Xirinachs. Es presenta una moció
per part dels grups de CiU, CUP i ERC, per acordar la
incorporació de Lluís Maria Xirinachs en la llista del
nomenclàtor municipal, per tal que un carrer o plaça porti
el seu nom. La moció s’aprova amb 12 vots a favor (CiU,
CUP, ERC i ICV-EUiA) i 9 en contra (grup Socialista i PP).

Moció arxius de Salamanca. Es presenta la moció, que
finalment encapçalen els grups d’ERC, ICV-EUiA, Socialista
i CiU, que acorda l’adhesió a la denúncia feta per la
Comissió de la Dignitat, persones, partits, sindicats i entitats
afectades per l’espoli, en relació als arxius de Salamanca.
La moció afegeix demanar al Ministre de Cultura, César
Antonio Molina Sánchez, que immediatament prossegueixi,
en cooperació amb el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, el procés d’identificació dels
documents i objectes catalans de l’Arxiu de la Guerra Civil
requisats a persones i entitats catalanes i que un cop
corroborada la identificació, la Comissió Mixta Ministeri
de Cultura-Generalitat, en el termini de tres mesos que



preveu la Llei, retorni a la Generalitat de Catalunya els
documents i objectes arrabassats per la força el 1939,
amb la finalitat que aquesta en pugui fer efectiva la
restitució als seus legítims propietaris. Aquesta moció s’ha
aprovat amb 20 vots a favor i 1 en contra, corresponent
aquest al grup del PP.

Moció sobre devolució de competències i potestats. Moció
presentada per ERC que manifesta públicament el malestar

de la ciutadania per la situació dels serveis i infraestructures
de titularitat i/o gestió estatal, així com sol·licita als nostres
representants nacionals que exigeixin la devolució
automàtica de qualsevol competència, poder i/o potestat
amb funcionament deficient. Aprovada amb 12 vots a favor
(grups d’ERC, CiU, CUP i ICV-EUiA), 1 en contra (PP) i 8
abstencions (grup Socialista).
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O r d e n a n c e s  f i s c a l s  p e r  a l  2 0 0 8 .  S’aproven les
modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici de
2008, amb 11 vots a favor (grups Socialista, de la CUP i
d’ICV-EUiA) i 10 en contra (grups de CiU, del PP i d’ERC).
Els tributs s’incrementen de mitjana un 2,2%, d’acord
amb l’IPC interanual de l’Estat espanyol. La taxa
d’escombraries s’incrementa un 5%. CiU presenta un
conjunt d’esmenes a la proposta, que sotmeses a votació,
han estat rebutjades amb 9 vots a favor (CiU i PP), 11 en
contra (grups Socialista, de la CUP i d’ICV-EUiA) i 1
abstenció (ERC).

Ordenança aigua i clavegueram. S’acorda aprovar les
modificacions per a l’exercici de 2008 de l’rdenança
reguladora de les tarifes del servei de subministrament
d’aigua potable i del servei de clavegueram, en vigor a
partir de l’1 de gener de 2008. Aquest dictamen s’ha
aprovat per unanimitat.

Acomiadament laboral d’una persona. Es dóna compte
d’un decret de l’alcaldia de 18 de setembre de 2007 sobre
l’acomiadament d’un treballador municipal per la comissió
de diferents incompliments contractuals greus (constitutius
de dues infraccions de caràcter molt greu).

Agenda POUM i suspensió de tramitacions urbanístiques.
S’acorda establir l’inici dels treballs de revisió i
d’actualització de l’agenda del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Vilafranca del Penedès, la qual haurà d’establir
previsions concretes pel que fa a les prioritats i a les
previsions temporals d’execució del planejament,
especialment quant al sòl urbanitzable, i suspendre  la
tramitació de qualsevol pla parcial urbanístic, ordinari o
de delimitació, i per tant també de qualsevol instrument
de gestió urbanística, que afecti el sòl urbanitzable de
Vilafranca del Penedès, sempre que el pla parcial no es
trobi en avançat estat de tramitació o no hagi estat objecte
el sòl d’un conveni urbanístic aprovat pel ple municipal.
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

Ratificació convenis Mossos d’Esquadra.  S’acorda
subscriure amb el Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya,
un conveni de coordinació i col·laboració en matèria de
seguretat pública i policia, coincidint amb el desplegament
dels Mossos d’Esquadra a la comarca a partir de l’1 de
novembre. Igualment, s’aprova subscriure un segon conveni
amb la Direcció General de Policia del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya sobre les connexions al sistema
d’informació policial. Aquest dictamen s’ha aprovat amb
19 vots a favor i 2 en contra, corresponents aquests darrers
al grup de la CUP.

Administació FM2008. Es dóna compte al ple de l’acord
de la Junta de Govern de 29 d’octubre de 2007, de
nomenament dels Administradors de la Festa Major 2008:
Teresa Cuscó Planas, Foix Huguet Muniente, Marc Parés
Martí, Jaume Roig Morera i Roser Surià Raventós.

Moció millora parcs infantils.  S’aprova la moció,
presentada finalment pels grups de CiU, ERC i ICV-EUiA,
que demana ampliar l’oferta d’elements de joc als parcs
infantils i establir els criteris de selecció adients per a la
construcció de nous parcs infantils en zones verdes per
evitar que aquests estiguin pròxims a zones de trànsit
rodat. La moció afegeix la necessitat d’engegar processos
de participació ciutadana per a cada un dels nous espais
de lleure infantil a instal·lar en un futur a la vila, així com
delimitar la zona de joc infantil, com ja existeix a la Plaça
dels Segadors, amb una petita tanca i millorar l’aplicació
del sòl anticops i fer-lo extensiu a tots els parcs de la vila.
Finalment, s’aprova una esmena de la CUP que afegeix la
necessitat d’adequar els actuals espais públics perquè
puguin tenir més d’un ús, per tal de socialitzar i donar
millor aprofitament als espais públics així com amortitzar
el seu cost.

Moció residus en festes populars. S’aprova la moció, a



proposta de la CUP, que estableix la posada en funcionament
d’una campanya informativa de l’existència d’una vaixella
ecològica de plats i gots reutilitzables i conscienciar de
l’ús per part de les entitats i associacions que realitzen
cada any, sopars populars dins les festes de barri o per
commemorar efemèrides diverses.

Moció retransmissions televisives. Moció presentada per
part dels grups de CiU i d’ERC que insta la direcció de
Vilafranca TV a fer les accions i previsions pressupostàries
necessàries per retransmetre en directe la celebració dels
plens de l’Ajuntament i a realitzar per televisió un programa
setmanal similar al ‘Contrapunt’ de Ràdio Vilafranca.
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.

Moció sobre el català. La CUP presenta una moció que

acorda la creació d’un Consell Municipal del Català amb
l’objectiu d’augmentar l’ús social de la llengua catalana
a Vilafranca, per vetllar el compliment de la llei de política
lingüística i treballar per la presència del català a tots els
nivells. Aquesta moció ha estat aprovada amb 20 vots a
favor i 1 en contra, corresponent aquest darrer al grup del
PP.

Moció sobre escombraries i residus. Moció presentada pel
grup municipal d’ICV-EUiA, al qual s’hi ha afegit també
el grup d’ERC, sobre l’aplicació de diferents mesures de
Fiscalitat Verda i mesures d’optimització del servei. La
moció, aprovada per unanimitat, estableix l’elaboració d’un
Pla de Xoc a mig termini per millorar la gestió dels residus
a Vilafranca i la creació d’una Comissió, formada per
tècnics, polítics i societat civil, per elaborar-lo.
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Modificació pressupost de l’entitat. S’aprova, donada la
necessitat i urgència d’atendre despeses de caire inajornable,
l’expedient núm.10 d’Habilitació de Crèdits Extraordinaris
i de Suplements de Crèdit del Pressupost de l’Ajuntament
d’enguany. El valor de l’operació és de 797.547,25 euros.
Aquest dictamen es va aprovar amb 10 vots a favor (grups
Socialista, del PP i d’ERC) i 11 abstencions (grups de CiU,
CUP i ICV-EUiA).

Modificació pressupost d’Esports. Aprovar, donada la
necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 4 de Suplements de Crèdit del Pressupost
del Patronat Municipal d’Esports d'enguany, mitjançant
baixes de partides que ofereixen sobrant i majors ingressos.
El total de l’operació és de 23.990 euros. Aquest dictamen
s’aprova per unanimitat.

Modificació pressupost 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 baixes de partides que ofereixen
sobrant i majors ingressos. El valor de l’operació és de
7.771,95 euros i el dictamen s’aprova per unanimitat.

Declaració de compatibilitat cap de recursos humans.
Es retira el dictamen i l’assumpte queda sobre la taula.

Pressupostos municipals per al 2008. El dictamen es retira
i el debat queda pendent per a un proper Ple.

Operació de crèdits per inversions. Aquest punt ha quedat

també sobre la taula a instàncies de la ponència, per la
seva relació directa amb el punt anterior.

Pla especial d’usos oficines. S’aprova definitivament el
Pla especial urbanístic d’usos per a la regulació de l’ús
d’oficines i serveis en plantes baixes de determinades vies
publiques de Vilafranca, després de desestimar les dues
al·legacions presentades durant l’exposició pública. El
dictamen s’aprova amb 19 vots a favor i 2 en contra,
corresponent aquests dos darrers al grup municipal de la
CUP.

Pla de millora urbana PAU20 (Pere Pau). Verificar i aprovar
definitivament el text refós del Pla de millora urbana del
PAU 20 – Pere Pau, que afecta els carrers del Bosc de
Ferran i de la Travessia, del barri de Pere Pau, presentat
per la totalitat de propietaris de l’àmbit; trametre’n una
còpia d’acord amb la llei a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona i publicar-lo juntament amb les
normes urbanístiques o ordenances reguladores d’aquest
Pla. Aquest dictamen s’aprova amb 18 vots a favor (grups
Socialista, de CiU, del PP i d’ERC), 2 en contra (CUP) i
1 abstenció (ICV-EUiA).

Restaurant Mercat de la carn. S’accepta la renúncia
formulada per Galco Gastronomia i s’aprova el nou expedient
originat amb el Plec de clàusules administratives específic
per a la nova contractació de la concessió per a l’explotació
del servei de bar i restauració del Mercat municipal de la
Carn. El cànon d’accés mínim serà de 25.000 euros, i el
cànon mensual serà de 1.000 euros, tot el qual d’acord
amb l’indicat Plec de clàusules. Aprovat per unanimitat.



Modificació POUM zona carrer del Comerç. S’aprova
demanar a l’equip redactor la reformulació de la proposta
de modificació puntual del POUM que afecta la zona del
carrer del Comerç i que va ser aprovada pel ple municipal
el dia 23 de gener de 2007, segons uns nous criteris
generals. Entre d’altres: garantir que com a mínim el 40%
del sostre residencial es destini efectivament a habitatge
amb alguna de les modalitats existents de protecció pública;
reduir les alçades màximes admissibles a planta baixa més
set plantes pis; admetre la possibilitat d’enderrocar aquelles
naus amb un menor interès, fins a un màxim de tres o
quatre; donar compliment estricte a les previsions legals
en matèria de reserves per espais lliures i equipaments,
habitatge amb protecció pública i cessions de sòl amb
aprofitament a l’Ajuntament, i establir les mesures adients
per tal que, en la mesura que sigui urbanísticament viable
a partir d’una proposta racional de vials i d’espais lliures,
els propietaris de petites finques d’ús residencial que ho
demanin puguin ser exclosos del procés de transformació
urbanística, sempre i quan acompleixin els criteris i objectius
generals del Pla. La votació és de 9 vots a favor (grups del
PSC i PP), 9 en contra (grups de CiU i ERC) i 3 abstencions
(grups de la CUP i ICV-EUiA), per la qual cosa el dictamen
es considera aprovat amb el vot de qualitat que té legalment
l’alcalde en els supòsits d’empat.

Moció eradicació de la violència masclista.  Moció
presentada per alcaldia de suport al manifest 25 de
novembre de 2007 ‘Avancem vers l’eradicació de la violència
masclista’. Es tracta d’una moció institucional que s’ha
portat a la consideració dels diferents ajuntaments. La
moció s’aprova per unanimitat.

Moció violència de gènere. Moció aprovada per unanimitat
i presentada per la CUP, a instàncies de la Comissió
Antipatriarcal del Penedès. Acorda establir un pla d’actuació
en els instituts de Vilafranca on es contempli, entre d’altres
mesures, la realització de tallers de prevenció de violència
de gènere.

Moció violència vers les dones. Presentada pel grup d’ICV-
EUiA, manifesta la solidaritat amb les dones de Mèxic i
Guatemala i amb totes les dones que són víctimes de la

violència masclista arreu del món i insta les institucions
eeuropees a que les mesures proposades s’incloguin en el
programa d’acció de la Unió Europea. Entre d’altres punts,
també acorda demanar al  govern de la Generalitat i al de
l’estat Espanyol, així com als  Parlaments Estatal i de
Catalunya perquè se sumin a l’Informe aprovat pel Parlament
Europeu i s’impliquin en les mesures concretes que l’Informe
recull. Aquesta moció és aprovada per unanimitat.

Moció sobre emissions de TV3. Moció dels grups d’ICV-
EUiA, CiU, CUP, ERC i Socialista que expressa la solidaritat
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb Acció
Cultural del País Valencià, i reconeix públicament la tasca
que aquesta entitat ha vingut desenvolupant en favor de
la pluralitat informativa i de la normalització de l’ús social
de la llengua catalana. S’insta també a les administracions
competents a legalitzar definitivament les emissions i
permetre la recepció del senyal de Televisió de Catalunya
a tots els territoris del domini lingüístic de la llengua
catalana, de conformitat amb el que preveu la Carta Europea
de les Llengües Regionals o Minoritàries. La moció s’aprova
per unanimitat.

Moció matrícules CAT. Moció que encapçalen els grups de
CiU i d’ERC que rebutja la decisió final del Govern espanyol
de no incloure el CAT a les matrícules dels vehicles
matriculats a Catalunya i sol·licita al govern espanyol que
no abandoni definitivament la possibilitat de què el distintiu
CAT s’utilitzi. La moció s’aprova amb 9 vots a favor (grups
de CiU i d’ERC), 1 en contra (PP) i 11 abstencions (grups
Socialista, de la CUP i d’ICV-EUiA).

Moció sobre balances fiscals. Moció presentada pel grup
de CiU que exigeix al Govern espanyol que encarregui amb
caràcter immediat, a l’INE o a l’IGAE, l’elaboració de la
Balança Fiscal referida al saldo de fluxos d’ingressos i
despeses fiscals corresponents a l’últim exercici liquidat
i que assumeixi l’obligació de publicació anual de les
balances fiscals un cop liquidat cada exercici pressupostari.
La moció ha estat aprovada amb 12 vots a favor (CiU, CUP,
ERC i ICV-EUiA), 1 en contra (PP) i 8 abstencions (grup
Socialista).

18 / desembre / 2007
Acords del Ple municipal ordinari

Pressupostos municipals per al 2008. S’aproven els
pressupostos municipals de 2008 per valor de
58.122.071,93 euros. El pressupost de l’Ajuntament
supera els 49 milions d’euros, i el consolidat, que inclou
els organismes i les empreses municipals, és superior als
58 milions d’euros, amb un increment aproximat del 20%

respecte del de 2007. El capítol d’inversions és de
11.631.182 euros. La inversió conforma gairebé el 30%
del pressupost: llei de barris (Espirall), aparcaments,
infraestructures de la via pública, enllumenat, auditori,
caserna, complex aquàtic, habitatge, millores en el centre
de la vila,... són algunes de les inversions pressupostades



per aquest 2008. La proposta de l’equip de govern es va
aprovar amb 11 vots a favor (PSC, PP, ERC, ICV-EUiA) i
10 vots en contra (grups de CiU i la CUP).

Operació de crèdit finançament d’inversions. Se sol·licita
una operació de crèdit per import de 1.974.670,00 euros
amb la finalitat d’obtenir els recursos necessaris per al
finançament dels projectes d’inversió que figuren en el
pressupost municipal de l’exercici de 2008 i subvenció a
la Diputació de Barcelona del tipus d’interès del mateix
préstec, amb càrrec al programa Crèdit Local. Aprovat per
unanimitat.

Moció atemptat contra seu d’Esquerra. S’aprova per
unanimitat la moció presentada pel grup municipal d’ERC
sobre l’atemptat del passat 29 de novembre a la seu
d’Esquerra a València. Segons aquesta moció, l’Ajuntament
de Vilafranca manifesta que  fa palesa la més enèrgica
condemna per l’atemptat contra la seu d’Esquerra
Republicana del País Valencià, així com anteriorment contra
el Bloc, Ca Revolta, ACPV, els Casals Jaume I i el Comitè
d'Ajuda al Refugiat. El consitori vilafranquí lamenta que
es faci ús de la violència en qualsevol cas.

Moció sobre compra de vehicles. S’aprova per unanimitat
de tots els grups la moció presentada per ERC i ICV-EUiA
que decideix que la compra de vehicles municipals es farà
seguint criteris de sostenibilitat ambiental. Aquests criteris
han de contemplar la prioritat de comprar vehicles elèctrics
per a trajectes curts i de baixa velocitat i, en el cas dels
vehicles que han de desenvolupar altes velocitats, s’usin
els criteris ecològics, donant prioritat a vehicles híbrids,
en el cas d’automòbils de gasolina, o aquells dièsel que
contaminin menys gràcies a l’ús de filtres i consum de
combustibles menys contaminants (com el bio-oli).

Moció contra el feixisme. La CUP presenta una moció de
rebuig a l’assassinat del jove Carlos Javier Palomino el
passat 11 de novembre, expressant solidaritat als familiars
del jove antifeixista, demanant la retirada de tota la
simbologia feixista que 30 anys després segueix col·locada
en diversos espais públics de tot l’Estat i demanant que
la justícia actuï amb la màxima celeritat i diligència.
Igualment es fa una crida a la ciutadania de Vilafranca
perquè expressi el seu rebuig a aquests fets. La moció és
aprovada per unanimitat.

Moció poble kurd. La CUP presenta la moció de suport al
Manifest de la campanya catalana en solidaritat amb el
poble kurd. L’Ajuntament de Vilafranca s’adhereix al
manifest i aprova l’aportació econòmica d’una quantitat
simbòlica per expressar la seva solidaritat amb el poble
kurd. Amb la moció s’acorda adreçar una carta signada al
Ministre d’Afers Exteriors del Govern espanyol, a l’ambaixada
de Turquia a l’Estat espanyol i al president de la República
de Turquia, mostrant el rebuig a la intervenció militar i
demanant una solució política al conflicte que reconegui
els drets polítics, culturals i civils de la població kurda.

Moció Policia comunitària. El PP presenta una moció que
insta l’equip de govern a adoptar les mesures adients
perquè la Policia comunitària (o Guàrdia de barri) es
desplegui de forma efectiva durant tot l’any, és a dir, que
cada dia i en els diferents sectors de Vilafranca, com a

mínim un agent patrulli a peu pels matins i les tardes. La
moció reclama l’elaboració d’un calendari de posada en
marxa d’aquest desplegament. La moció s’aprova amb 19
vots a favor i 2 abstencions, aquestes darreres dels regidors
de la CUP.

Moció servei de microbús. Moció conjunta dels grups del
PP, ICV-EUiA i CiU que insta l’equip de govern a promoure
una campanya especial d’ús del servei de microbús,
consistent en l’accés gratuït al servei per als infants, joves
i pares que l’utilitzin en horari de 8 a 9,30h, de 12,30 a
13,30h, de 14 a 15h i de 16,30 a 18h. ERC afegeix una
esmena a la moció que demana el condicionament de la
parada del Bus per evitar talls circulatoris mentre pugen
i baixen viatgers i per millorar la comoditat dels usuaris.
La moció s’aprova per unanimitat.

Moció sobre persones dependents. Es presenta una moció
dels grups del PP i CiU que insta l’equip de govern a la
prestació del servei de 90 hores mensuals a persones en
situació de Gran Dependència i de 80 hores mensuals a
les persones amb Dependència Severa, amb independència
que arribi o no la subvenció de la Generalitat de Catalunya
i a l’increment del nombre de persones de Serveis Socials,
en el cas que es comprovi que hi ha un retard significatiu
en atendre les sol·licituds per tramitar les ajudes de la Llei
de la Dependència. La moció s’aprova per unanimitat.

Al·legacions a ordenances fiscals. Fora de l’ordre del dia
i per via d’urgència, alcaldia proposa la resolució de les
al·legacions presentades a les ordenances fiscals. Durant
el període d’exposició pública s’han presentat reclamacions
formulades per la Delegació de l’Alt Penedès de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona,
que són desestimades i s’aproven definitivament les
modificacions de les ordenances fiscals números 2, 6 i
28. La resta d’ordenances fiscals es consideren aprovades
definitivament al no haver-se presentat cap reclamació ni
al·legació dins del termini de 30 dies d’exposició pública.
La proposta s’aprova amb 11 vots a favor (PSC, CUP i ICV-
EUiA) i 10 en contra (CiU, PP i ERC).








