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horaris

Marcel Esteve Robert (PSC)

Ramon N. Xena i Pareta (ERC)

Anna Girona Alaiza (PSC)

Joan Pareta Papiol (PSC)

Patrocinio Recober Caballé (IC-V

Alcalde (Hores a concretar prèviament amb Secretaria
d’Alcaldia)

1r tinent d’alcalde - Coordinador de Govern.Coordinador de
l’Àrea de Benestar Social. President de la Comissió Informativa
de Benestar Social.Regidor de Serveis Socials. (Hores
convingudes prèviament)

2a tinent d’alcalde - Coordinadora de l’Àrea de Via
Pública.Regidora de Planificació, Oficina d’Atenció Ciutadana,
Serveis Viaris, Mobilitat i Aparcament, Serveis Funeraris, Pla
per la Convivència. (Hores convingudes prèviament)

3r tinent d’alcalde - Coordinador de l’Àrea d’Acció Territorial.
Regidor de Governació, Turisme, Mercats, Comerç i Fires,
Promoció Econòmica, Obres i Projectes. (Dimecres al matí a
hores convingudes prèviament)

4t tinent d’alcalde - Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Promoció. President de la Comissió Informativa
de Desenvolupament de la Ciutat i Via Pública.
Regidor de Coordinació dels Plans Transversals, Societat del
Coneixement, Medi Ambient, Pla  per a la Gent Gran. (Dimarts
de 10 a 11 h. i dijous de 14 a 15 h. i tardes a hores
convingudes prèviament)

5a tinent d’alcalde - Coordinadora de l’Àrea de Comunicació
i Participació Ciutadana.
Regidora d’Educació, Comunicació, Relacions Europees (Hores
convingudes prèviament)

6è tinent d’alcalde - Portaveu del Govern. Adjunt a la
Presidència. Coordinador de l’Àrea de Serveis Interns. President
de la Comissió Informativa de Serveis Interns.
Regidor d’Organització i Recursos Humans, Hisenda,
Informàtica i Sistema d’Informació Gis, Compres, Treball, Pla
Vila Jove. (Dimecres al matí a hores convingudes prèviament)

7è tinent d’alcalde
Regidor d’Urbanisme, Habitatge.
(Dimarts al matí a hores convingudes prèviament)

Regidor de Formació per a l’Ocupació, Consum, Acció Cívica,
Salut. (Hores convingudes prèviament)

Regidora de Participació Ciutadana, Coooperació i Solidaritat,
Pla per la Igualtat. (Hores convingudes prèviament)

Regidor de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil.

Regidor de Cultura, Política Lingüística.
(Hores convingudes prèviament)

Regidor d’Esports, Pla d’Infància. (Hores convingudes
prèviament)

Lourdes Sànchez López (PSC)

Fco. M. Romero Gamarra (PSC)

Josep Colomé Ferrer (PSC)

Francisco Álvarez Vázquez (PSC)

Àngela Agramunt Andreu (PSC)

Xavier Lecegui i Ruano (PSC)

Joan Rios Rallé (ERC)

Joan Recasens i Rosell (ERC)



Aquest any celebrem els 25è aniversari d’ajuntaments democràtics, una
conquesta que ens ha dut vint-i-cinc anys de llibertat. La il˙lusió i el
compromís per a una societat més justa i de servei a Vilafranca d’aquell
abril de 1979 segueixen vigents avui dia, perquè són valors que s’han
de tenir sempre presents. El més important són les persones i els
responsables polítics que estem al capdavant de l’Ajuntament hem de
saber escoltar i veure què està passant a la ciutat. Des de l’Ajuntament
ens comprometem a promoure Vilafranca com a un espai de relació on
els valors de respecte, civisme, convivència i democràcia siguin els
protagonistes.
Amb la democràcia es van recuperar les llibertats individuals i col·lectives.
Hem aconseguit construir un espai col·lectiu de convivència, però també
ha comportat la recuperació dels espais públics i la posta en marxa de
serveis per al progrés i el benestar  les persones. Hem de garantir avui
i en el futur una ciutat respectuosa amb l’entorn, compromesa amb la
societat, respectuosa i solidària amb tots els ciutadans i ciutadanes.
Ara, vint-i-cinc anys després, els municipis tenim grans reptes per als
propers anys. La millora del finançament local, l’eixamplament de les
competències municipals, una nova organització territorial i urbanística
amb una gestió del creixement controlada i sostenible, en són alguns
d’ells. I és que la realitat municipal, que reconeixem en constant evolució,
requereix respostes de proximitat que només uns ajuntaments amb
capacitat jurídica, tècnica, política i financera podran proporcionar.
En definitiva, com ara fa vint-i-cinc anys, des de l’Ajuntament de Vilafranca
manifestem la nostra voluntat d’avançar cap a una societat cada vegada
més democràtica, lliure i justa socialment, protagonitzada pels ciutadans
i les ciutadanes de Vilafranca.
Les ganes, il·lusió, coratge i entusiasme de treballar per Vilafranca que
es vivien l’any 79 avui continuen ben vius en el nostre Ajuntament.
Que aquest desig continuï esdevenint realitat!!

Marcel Esteve i Robert
Alcalde de Vilafranca del Penedès

des de l’alcaldia
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Vilafranca, Ajuntament i Democràcia:
per molts anys!
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nova etapa a l’Ajuntament

L’alcalde de Vilafranca en els darrers 18 anys Joan
Aguado va anunciar al ple municipal del 20 de gener
passat la presentació de la seva renúncia al càrrec.
Després de gairebé vint-i-cinc anys a l’Ajuntament (des
de 1979), divuit d’ells com alcalde, havia pres la decisió
d’abandonar el seu càrrec, tot passant a desenvolupar
noves tasques (Director General de l’Institut Català de
la Vinya i el Vi, INCAVI) al servei del nou Govern de la
Generalitat, la qual cosa suposava per a ell un repte
engrescador.
Per Aguado, altres persones provinents dels ajuntaments
de Catalunya havien estat cridades també a formar part
de la nova Administració de la Generalitat, i la nova
tasca al capdavant de l’INCAVI no el desvincularia de
Vilafranca i del Penedès, i això va ser també una bona
raó per acceptar el càrrec.
Va celebrar que tots els membres de l’Ajuntament (govern
i oposició) haguessin treballat des de la seva perspectiva
per millorar Vilafranca, en un clima de respecte i de

Marcel Esteve, 6 mesos com alcalde de Vilafranca

diàleg. Gràcies a tots ells, i a la societat civil, s’ha
transformat Vilafranca. Pertoca a la ciutadania fer balanç,
però entre tots avui Vilafranca és una vila on es viu
millor, amb més infrastructures, amb més equipaments,
amb més serveis, amb més presència a Catalunya i amb
un futur esperançador. Hi ha hagut encerts i errors, però
a la gran majoria ens agrada Vilafranca, l’estimen i
estem contents de viure-hi.
Joan Aguado va afirmar que ha intentat ser l’alcalde de
tots i que ha treballat amb vocació de servei, agraeix la
col˙laboració de tothom (en el treball i en la crítica) i
va fer una crida a continuar treballant, tot donant suport
al nou alcalde de la mateixa manera que ell n’havia
tingut.
Joan Aguado va afirmar que continuaria treballant per
una societat més justa i pel progrés de Vilafranca, del
Penedès i de Catalunya tot reiterant el seu agraïment
a la ciutadania, als membres dels diferents consistoris
i al personal municipal.

Moment en què Marcel Esteve rep la vara d’alcalde de mans de Joan Aguado el dia 28 de gener passat.



Després de prometre el càrrec i de rebre la vara d’alcalde,
Marcel Esteve va fer el parlament que a continuació resumim:

(...)
Assumeixo la responsabilitat de l’alcaldia de Vilafranca amb la mateixa il·lusió i compromís en que l’any 1991 vaig ser nomenat
regidor d’aquest Ajuntament i amb la seguretat de dedicar tot el meu esforç i treball a la vila que compartim.
Des d’aquell 1991 fins avui han passat més de 12 anys. Gairebé la meitat dels anys de democràcia municipal al nostre país.
Des de la certesa en l’experiència que em donen aquests anys viscuts a l’Ajuntament, els puc assegurar que la meva disposició
per continuar la tasca que he anat realitzant des de diferents regidories i ara des de l’Alcaldia l’accepto des del més alt respecte
i admiració cap a totes aquelles persones que han contribuït a fer del nostre Ajuntament un veritable espai de diàleg i servei a
Vilafranca. I és que aquest abril celebrarem els primers 25 anys d’ajuntaments democràtics. I això ja comencen a ser uns quants
anys. Molts dels aquí presents saben dels esforços i de la llarga lluita per aconseguir que la democràcia arribés als ajuntaments
i per avançar en la recuperació de les llibertats nacionals de Catalunya.
Com afirmava en Fèlix Sogas, aquí mateix, en aquest Saló, l’any 1979, en el seu discurs de proclamació com a primer Alcalde
democràtic “l’Ajuntament ha de ser una autèntica escola de democràcia”. I de ben segur que ho ha estat durant les dues darreres
dècades i ho ha de continuar sent per les noves generacions de vilafranquins i vilafranquines. Perquè no pot ser d’altra manera,
perquè avui som present i futur.
No puc deixar de parlar en aquest meu primer parlament com Alcalde de la persona que ha exercit aquest càrrec en els darrers

Marcel Esteve va ser escollit alcalde en el ple extraordinari
celebrat el dia 28 de gener passat. En la votació de
l’alcalde cada cap de llista va rebre el suport del seu
grup municipal de manera que Marcel Esteve va rebre
el suport dels 10 regidors del grup Socialista i va ser

L’elecció del nou alcalde

proclamat alcalde en no haver obtingut cap candidat la
majoria absoluta i ser el candidat representant de la
llista que va obtenir més sufragis populars en les eleccions
municipals.
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nova etapa a l’Ajuntament

Per Marcel Esteve, cal reivindicar amb més força que mai la política o la preocupació pels afers públics com una dimensió essencial de la persona i de l’acció de la col·lectivitat.
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anys: en Joan Aguado. En aquest temps en Joan ha aconseguit esdevenir l’Alcalde de tots i totes i ho ha fet enaltint la política,
dignificant la institució i honorant Vilafranca. D’ell penso haver après, que tots hem après, l’excel·lència d’una persona dedicada
en cos i ànima a Vilafranca, una Vilafranca que restarà sempre agraïda pel seu tarannà i treball continuat.
(...)
Avui, com abans, ens cal reivindicar amb més força que mai la política o la preocupació pels afers públics com una dimensió
essencial de la persona i de l’acció de la col·lectivitat.
I això que dit d’aquesta manera només ocupa dues ratlles, ha estat possible arreu i a Vilafranca també, mercès a la voluntat
decidida de molta gent, d’una immensa majoria de persones, sovint anònimes, que han desitjat i han fet possible una Vilafranca
més justa, més oberta i més solidària.
(...)
Acceptar la responsabilitat de l’Alcaldia suposa un compromís amb Vilafranca que va molt més enllà d’una opció individual.
Aquest compromís no es només fruit d’una reflexió personal.
Acceptar la responsabilitat de l’alcaldia neix de la certesa de poder contribuir a continuar fent de Vilafranca una vila on el
progrés i el seu dinamisme la facin capdavantera per la seva convivència i qualitat de vida.
Accepto la responsabilitat de l’Alcaldia des de la solidesa de l’experiència que hem rebut dels qui fins avui ens han precedit i
des de la fermesa que ens dóna el sentir-nos recolzats pel conjunt de la societat vilafranquina.
Accepto la responsabilitat de l’Alcaldia des del reconeixement a la feina feta i des de la il·lusió que dóna el poder viure una
nova etapa de progrés per Vilafranca.
Accepto la responsabilitat de l’Alcaldia des de la confiança que dóna disposar d’un excel·lent equip polític i tècnic que són
suma de capacitat, empenta, renovació i determinació per assumir els reptes que avui es planteja Vilafranca i que ha crescut
i s’ha fet fort aprenent i sabent escoltar al conjunt de la ciutadania.
Accepto la responsabilitat de l’Alcaldia des de la convicció d’uns determinats valors i idees, de les coses veritablement importants
que hem après i volem continuar fent créixer entre la gent de la nostra vila.
Avui Vilafranca és la suma de moltes vivències. Vilafranca està feta per tots els vilafranquins i vilafranquines. Treballaré perquè
entre tots puguem continuar afirmant que Vilafranca és una vila feta per tots i totes i a la nostra mida. Amb totes les identitats
i amb una sola ciutadania. Una sola ciutadania que ha de ser exercida des de la radicalitat democràtica del reconeixement a
la diferència i des de l’exigència del compliment dels principis bàsics de convivència i urbanitat. Mirall de tots i cadascun dels
vilafranquins i vilafranquines. Vivint plegats i bé.
(...)
Em trobareu entre els que s’il·lusionen per viure en la Vilafranca que ens ha arribat, amb els que lluiten per millorar-la sense
conformar-se, amb els que la volen oberta a les oportunitats, denunciant el que és injust, amb els que volen aprendre dels qui
han viscut més anys i sempre amb les ganes de volar dels més joves.
(...)
Cal consolidar la nostra vila com a generadora d’uns determinats valors: una Vilafranca oberta, solidària i justa. És per això que
Vilafranca ha de continuar posant l’accent de la seva transformació en la seva gent. És per això que des de l’Ajuntament farem
de Vilafranca exemplar en els seus serveis i en la qualitat d’aquests per tal que els ciutadans i ciutadanes hi puguem viure
dignament.
El grau de cohesió social determina la capacitat de desenvolupament de les ciutats. Vilafranca no escapa d’aquesta realitat.
Els serveis d’atenció a les persones esdevenen claus per garantir aquesta cohesió social i evitar l’exclusió. Nous perfils i noves
formes d’exclusió ens porten a prioritzar i redissenyar els objectius d’aquests serveis. La cohesió social és també un indicatiu
que neix de la sensació que en una ciutat es pot viure confiadament i és per això que cal cercar espais per a la resolució dels
conflictes de veïnatge. L’educació i la formació han de jugar un paper cabdal en afavorir la igualtat d’oportunitats per a tothom.
Potenciar la formació permanent suposa millorar la qualitat de l’ocupació. Vilafranca ha d’entendre aquesta educació amb
l’escola i més enllà d’aquesta. La promoció de tots els àmbits del lleure i la dinamització de l’activitat cultural, des de la
diversitat i la creativitat, esdevenen també factors d’identitat i de cohesió social davant l’amenaça de l’homogeneïtzació. Cal
que l’educació i la cultura siguin base del progrés de Vilafranca. Vilafranca s’ha de consolidar com a capital cultural i aquesta
ha d’esdevenir eix fonamental del conjunt de l’acció política municipal.
Estem vivint doncs, i no només a Vilafranca i al Penedès, canvis accelerats i amb ells el conseqüent acompanyament ideològic.
És per això que continuem apostant per un sector econòmic divers, actiu i avançat que no malbarati el nostre entorn paisatgístic
i natural que ens identifica. Una vegada més la qualitat de l’activitat i del producte final esdevé clau. La noves realitats
econòmiques i socials ens obren a una major i obligada mobilitat, fet que situa les actuals infrastructures viàries en una necessitat
de millora i en l’exigència d’unes polítiques decidides a prioritzar el transport públic. El creixement moderat de Vilafranca ha
de consolidar l’equilibri territorial, social i de serveis de la vila i la seva comarca. Vilafranca disposa de la capacitat i els
instruments que han de garantir aquest futur dinàmic i sostenible, però si realment volem fer una aposta decidida en aquest
sentit hem de ser capaços de distingir allò que és necessari d’allò que es excessiu o evitable. La definició de Vilafranca com a
capital del vi i la seva projecció més enllà de les nostres comarques s’ha de concretar per l’aposta decidida i compartida de
projectes tan ambiciosos com la cobertura de les vies del tren que permetrà la creació d’un nou eix de centralitat a la vila,
l’impuls de Vinòpolis al Molí d’en Rovira, l’ampliació i millora del Museu del Vi i la conservació de l’espai agrícola de Les Clotes-
Sant Pau entre altres.

nova etapa a l’Ajuntament
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Vilafranca té l’oportunitat d’esdevenir un centre que s’articuli, conjuntament amb la resta de ciutats mitjanes del país, amb
els fluxos econòmics, socials i culturals d’un dels territoris d’Europa amb més projecció de futur. En aquesta oportunitat Vilafranca
ha d’aprofitar, mantenir i impulsar les seves potencialitats actuals: capital del Penedès, equilibri social i econòmic, bona
comunicació, qualitat del seu entorn,...
Per fer front a tots aquests reptes i inquietuds que he anat apuntant és imprescindible retornar, sense ambigüitats, el protagonisme
i enfortir la capacitat de decidir dels nostres municipis, tot destacant la representativitat dels ajuntaments per tal que puguin
aportar –a més de confiança, complicitat i acord- la gestió de solucions des de la seva proximitat a la ciutadania. El govern
local ha de ser, més i més, el govern de proximitat. És per això que l’Ajuntament ha de ser cada cop més el marc en què s’han
de situar els acords, els recursos públics i la implicació institucional. Només així Vilafranca i el Penedès podran vertebrar-se
en coherència a la seva voluntat, fent escoltar la seva veu i esdevenint protagonista.
Ara ens cal anar cercant les mesures i generant l’acció política per concretar tots aquests desitjos. Molta feina resta per fer
però també és veritat que molts projectes ja són en marxa i demà mateix, des de primera hora ens trobaran a la Casa de la Vila,
treballant plegats, per fer-los realitat en aquest mandat: el soterrament i cobriment de les vies del tren, la nova llar d’infants
de la Girada, el nou auditori polivalent a Sant Julià, la remodelació de la rambla de Nostra Senyora, l’ampliació i rehabilitació
del Museu, la residència sociosanitària per a la gent gran al Molí d’en Rovira, els pisos de lloguer per a la gent jove en espais
rehabilitats i en els nous barris, la nova pista d’atletisme i així un llarg etcètera d’intervencions a punt d’executar. I encara més,
altres serveis són a punt de concretar-se i és per això que ens arremangarem de valent per tal que la resta d’institucions es
facin seves també les demandes que planteja Vilafranca: de l’estació de trens regionals a les millores viàries i de mobilitat,
del nou institut a la nova escola, de l’ampliació de l’hospital a la promoció de l’habitatge social, del desplegament dels Mossos
d’Esquadra al nou jutjat, i així també un llarg etcètera.
La nova etapa de progrés que avui iniciem és hereva i avança amb la voluntat de sumar les diferents sensibilitats de les forces
d’esquerra de Vilafranca. Coneixedors del continuat suport ciutadà i des d’una actitud de diàleg i acord, el Partit dels Socialistes
a Vilafranca, manté l’esperit de treballar plegats amb aquelles persones i formacions polítiques que comparteixen l’anhel d’una
Vilafranca en progrés.
(...)
I encara més enllà del govern municipal, Vilafranca necessita el més ample consens entre els seus representants en tots aquells
aspectes que esdevenen estratègics pel desenvolupament de la vila. És per això que vull oferir a tots els regidors i regidores
presents en aquest consistori el diàleg necessari i imprescindible per afavorir un clima de treball que ens convidi al debat
democràtic i intel·ligent. Aquest debat ens ha d’obrir les portes de la reflexió comuna que ens ha de portar a reconèixer els
encerts i els errors d’uns i altres, del govern i de l’oposició. Des d’aquesta perspectiva vull expressar la meva voluntat d’escoltar
i valorar totes aquelles propostes i suggeriments que em puguin arribar des de qualsevol dels grups municipals que formem
aquest plenari. Vilafranca ens exigeix aquest esforç i, si ho aconseguim, una altra vegada Vilafranca en traurà profit.
Un diàleg i acord que hem de fer extensiu a tots els vilafranquins i vilafranquines. Diàleg i acord a Vilafranca entre generacions,
entre infants i adults, entre joves i més grans, entre dones i homes. Diàleg i acord a Vilafranca entre els nascuts aquí i els
nouvinguts. Diàleg i acord a Vilafranca entre les persones que tenen possibilitats de vida més completa i els que els cal més
suport.
I acabo, per fer que tot això sigui realitat tenen el meu compromís i el de tot l’equip de govern. Ho tenim tot: el programa
d’actuació i les persones que han dur a terme aquestes fites. Afirmo la meva voluntat de servei, tenint ben present que la millor
política no és la de les paraules prometedores. Ara ens toca respondre a la confiança que Vilafranca ha dipositat en aquest
plenari.
Des de la certesa que comparteixen amb mi aquest anhel els convido a treballar plegats, des d’aquest moment, per Vilafranca.

Visca el Penedès i visca Vilafranca”.

nova etapa a l’Ajuntament

L’Alcalde va afirmar que Vilafranca té l’oportunitat d’esdevenir un centre que s’articuli, conjuntament amb la resta de ciutats mitjanes del país, amb els fluxos econòmics, socials i culturals
d’un dels territoris d’Europa amb més projecció de futur.
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Marcel Esteve i Robert

L’actual alcalde de Vilafranca va néixer a Vilafranca del
Penedès l’any 1964, està casat i té una filla i un fill.
Resideix al barri de la Barceloneta-Sant Magí.
Llicenciat en Història Contemporània per la Universitat
de Barcelona, ha col·laborat i participat en diverses
associacions i activitats de caràcter polític, social i

Xavier Lecegui i Joan Recasens, nous regidors del consistori

Fruit del canvi d’alcaldia i de l’acord de govern entre PSC i ERC, hi ha hagut noves incorporacions al consistori
vilafranquí. Així, Xavier Lecegui, número 11 a la llista del PSC-Iniciativa-Iii, va cobrir la vacant que va deixar el ja
exalcalde Joan Aguado amb la seva renúncia el passat mes de gener per incorporar-se a la direcció general de
l’INCAVI. Xavier Lecegui s’incorpora al govern municipal com a regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
D’altra banda, dins el grup municipal d’ERC també s’han produït canvis. La regidora Mònica Gispert va presentar
la seva renúncia al càrrec per motius professionals i va propiciar la incorporació del número 4 de la llista d’ERC a
les passades eleccions municipals Joan Recasens, que, fruit de l’acord de govern entre PSC i ERC, és el nou regidor
d’Esports i del Pla d’Infància.

cultural a Vilafranca com ara a l’Associació de Veïns de
l’Espirall, al Moviment Infantil de Vilafranca o a la Creu
Roja de la Joventut. Va ser Coordinador de les Festes
de Sant Raimon els anys 1983 i 1984 i a la Festa Major
ha participat en la Coordinadora de Balls i va ser-ne
administrador l’any 1987. També ha estat membre de
la colla de castellers Xicots de Vilafranca i col·laborador
de Ràdio Vilafranca. Va ser membre del sindicat
estudiantil Associació de Joves Estudiants de Catalunya
(AJEC)
Entre d’altres ocupacions, ha treballat durant cinc anys
a l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona i en
les primeres passes de Layret TV, que més endavant ha
estat Vilafranca TV.
En l’àmbit polític ha estat membre de l’executiva nacional
de la Joventut Socialista de Catalunya i és militant del
Partit dels Socialistes de Catalunya-PSC des de l’any
1987. Actualment és el president de l’Agrupació Local
del partit.
És regidor de l’Ajuntament de Vilafranca des de l’any
1991, on ha ocupa les regidories de Cultura, Joventut,
Règim Intern, Participació Ciutadana, Comunicació,
Coordinació dels Plans Transversals, Promoció Econòmica
i Integració Europea. Des de l’any 1997 i fins a ser
alcalde, era tinent d’alcalde i des de les darreres eleccions
municipals era el 1r tinent d’alcalde.
És vice-president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
i president de l’Àrea de Planificació Territorial i Cooperació
Municipal. És conseller comarcal des del 1995.

nova etapa a l’Ajuntament

Xavier Lecegui Joan Recasens



150 primers dies de l’acord de Govern entre PSC-ERC

PSC i ERC van oficialitzar el 17 de febrer passat el pacte que els permetrà governar plegats fins
al final de la legislatura actual és a dir, fins a mitjans del 2007. L’acord signat entre ambdues
forces, que també inclou ICV, pel fet que en les darreres eleccions municipals es va presentar
dintre de la candidatura socialista, consta de més de 200 actuacions per als propers tres anys,
les quals han estat extretes dels programes electorals de les dues formacions. Tal com van
expressar tant l’alcalde Marcel Esteve com el portaveu d’ERC i 1r tinent d’alcalde des de llavors,
Ramon Xena, l’acord de govern es fonamenta en la voluntat de treballar per Vilafranca des de
tots els àmbits, en la proximitat ideològica de les forces que integren el govern i en la confiança
entre les persones. L’acord reforça i completa  el caràcter ideològicament plural de l’actual equip
de govern que agrupa la majoria de les forces d’esquerra de la ciutat amb el PSC (amb inclusió
d’ICV i de gent independent) i ERC.
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acord de govern

Moment en què els caps de llista del PSC i d’ERC van presentar públicament l’acord de govern que han assolit les dues formacions fins al 2007.



Les obres de soterrament i cobriment de la via van
a bon ritme. El projecte que ha de canviar de forma
substancial la fesomia de Vilafranca va complint
etapes i ja és realment visible en tot el seu traçat.
Des de l’Ajuntament es vetlla perquè les obres
vagin el més ràpid possible i amb les molèsties
indispensables cap als ciutadans i ciutadanes de
Vilafranca i cap al veïnat més directament afectat.
A hores d’ara ja s’està cobrint una zona al costat
del pont de la Creu de Santa Digna i s’estan
aixecant els murs que hauran de suportar la coberta.

Remodelació de la plaça de Milà i Fontanals. Està
prevista per als propers mesos la remodelació
d’aquest espai que donarà un tractament tou a
l’espai central de la plaça on s’hi conserven el
pins existents i la posició sobreelevada es resol
amb rampes i esglaonats per vèncer les barreres
arquitectòniques. El projecte planteja que quedin
integrats al conjunt els carrers perimetrals a la
plaça de Milà i Fontanals, on s’hi plantaran una
trentena d’arbres i s’hi mantindran espais per a
l’estacionament de vehicles. El projecte està valorat
amb un pressupost de gairebé 527.000 euros.
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A continuació reproduïm les més de 200 actuacions previstes en l’acord de govern i
resumim l’acció del govern durant aquests primers mesos:

URBANISME, HABITATGE I VIA PÚBLICA

• Execució del Pla General (POUM) aprovat recentment.  Es durà a terme el
pla de millora urbana del barri del Molí d’en Rovira, s’executaran els convenis
que permeten el trasllat de les indústries existents (Farinera, Berger, ...), així
com la continuació del desenvolupament dels plans en marxa:  la Girada II,
Melió Residencial, Ciutat Jardí Sant Julià ...
• Impulsarem el Pla d’Acció Urbanística Municipal (PAUM) per determinar el
calendari d’execució del Pla General.
• Farem realitat el soterrament i cobriment de les vies del tren, per superar la
barrera que suposen i connectar així els barris que hi toquen, i, d’aquesta
manera, es podrà aprofitar el nou espai per aparcament, espais lliures, serveis,
etc. Promourem la participació ciutadana per decidir què volem que hi hagi
a l’espai que haurem guanyat.  Continuarem demanant una bona connexió
ferroviària tant amb Barcelona com amb Tarragona i una estació de trens
regionals. També reclamarem la participació en el finançament econòmic de
l’obra per part de la Generalitat.
• L’antiga N-340 es continuarà reurbanitzant. Desprès de les avingudes de
Barcelona i Tarragona, es desenvoluparà un nou projecte per a la rambla Nostra
Senyora. També, es portarà a terme la remodelació de la rotonda d’enllaç de
la carretera de Sant Jaume i els carrers Eugeni d’Ors i Camí Fariner.
• Remodelarem la plaça Milà i Fontanals.
• S’urbanitzaran la plaça Lluís Via i els carrers Graupera i de la Fruita, així com
la plaça de l’Era Enrajolada un cop s’hagin fet les alineacions, i els entorns
de la plaça dels Segadors i la plaça de l’Estació quan s’acabin les obres del
ferrocarril.
• Continuarem traçant les alineacions del carrer Santa Clara. Pere III, Beneficència,
carretera d’Igualada, etc.
• S’ampliarà el servei d’inspecció i manteniment de la via pública.
• Impulsarem la rehabilitació del centre històric i redactarem normatives per
la millora de la seva imatge urbana.  S’obrirà i urbanitzarà el nou carrer entre
la plaça Lluís Via i el carrer dels Ferrers.

Visita de l’alcalde a les obres d’enderroc de l’antiga
fàbrica de Pinsos CIA. El PAU 21 (antiga Pinsos
CIA), delimitat pel ferrocarril, l’avinguda de la
Pelegrina i els carrers de Subirats i de Manuel
Barba i Roca, promogut per Construcciones Reyal,
SA, preveu un sostre edificable màxim de 41.944
m2, un màxim d’habitatges de 419, un 20% dels
quals serà habitatge protegit. La desaparició de
l’antiga factoria farà guanyar una zona verda
important paral.lela a la via del tren i la recuperació
residencial d’un immens solar en una zona
privilegiada de Vilafranca.
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Es restauren els claustres de Sant Francesc. A través
d’una escola-taller subvencionada pel Departament
de Treball de la Generalitat i el Fons Social Europeu,
i comptant amb l’aportació de l’empresa Uniland
Cementera, SA, s’estan restauran els claustres de
Sant Francesc en la seva part interna, els quals
acollien el museu lapidari. La restauració de les
parets interiors del claustre ha posat al descobert
importants restes arqueològiques que s’estan mirant
de recuperar d’acord amb la Direcció General del
Patrimoni Cultural de la Generalitat. L’objectiu
final de l’Ajuntament és que, un cop acabades les
obres, aquest espai, de gran valor arquitectònic i
patrimonial, sigui visitable i obert a tota la gent
de Vilafranca.

Pla d’Habitatge. L’Ajuntament ha presentat un pla
per construir més de 400 habitatges protegits
durant els propers tres anys per tal de garantir el
dret constitucional d’accés a una habitatge digne
i adequat a tots els sectors de la població, en
especial per aquells que  amb les actuals condicions
de mercat tenen dificultats per accedir-hi. Així, el
pla preveu la construcció de 167 habitatges de
venda entre els sectors del Molí d’en Rovira i la
Girada, 278 habitatges de lloguer entre diverses
actuacions al Centre-Vila, a la Girada I-II, a l’antiga
Pinsos CIA i a l’antiga Cinzano. El pla també
preveu dinamitzar el mercat d’habitatges de lloguer
ja existent, mantenir el Programa de Rehabilitació
d’Habitatges en el marc de la política de recuperació
del centre de la ciutat, mantenir els ajuts municipals
per a l’accés a l’habitatge de la gent jove i millorar
les condicions d’habitabilitat i accessibilitat dels
edificis existents com podria ser la habilitació
d’ajuts per a la instal.lació d’ascensors en les
finques que no en tenen.

acord de govern

• Continuarem vetllant per la defensa del patrimoni històric de Vilafranca.  A
aquests efectes, proposem la creació d’un catàleg de béns immobles municipals,
especificant el destí de cada instal·lació i fent una valoració de la seva
utilització.  Igualment, cal vetllar per l’adequada conservació dels elements
de patrimoni vilafranquí en mans privades acudint, si calgués, a convenis amb
la titularitat (Claustres de Sant Francesc, Trinitaris, etc.)
• A través de l’Oficina Municipal de l’Habitatge, el programa de rehabilitació
d’habitatges es farà extensiu a tota la ciutat i s’incentivaran les millores
d’habitabilitat a les llars construïdes en els anys 60 i 70, mitjançant un pla
d’ajut a la instal·lació d’ascensors en els blocs de pisos i la supressió de
barreres arquitectòniques.
• Fomentarem la construcció d’habitatges, d’entrada al carrer dels Banys i La
Girada, i sobretot l’habitatge social de lloguer.
• Promourem la construcció d’habitatges socials, sobretot per als joves i a la
gent gran, persones amb disminucions i per a famílies amb pocs recursos.
• S’ampliaran els ajuts d’accés a l’habitatge per als joves, tant en la modalitat
de compra com de lloguer.

SEGURETAT CIUTADANA

• Exigirem el desplegament immediat territorial dels Mossos d’Esquadra i que
es mantingui i s’ampliï, si cal, la dotació de la guàrdia civil mentre la policia
autonòmica no arribi definitivament a la nostra comarca.
• Vetllarem per la immediata construcció del nou edifici dels Jutjats a la zona
de la Girada.
• Demanarem la dotació d’un quart Jutjat.
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• Reclamarem la dotació fixa de la Fiscalia per als Jutjats vilafranquins.
• Continuarem l’ampliació de la plantilla de la Policia Local per donar resposta
a les necessitats ciutadanes i es demanarà arribar a un acord entre les diferents
administracions (Estat, Generalitat i Ajuntament) per tal que s’arribi a una
planificació i prevenció per fomentar el bon desplegament dels cossos de
seguretat en l’àmbit local.
• Donarem més competències i capacitat a la Junta Local de Seguretat, amb
la participació dels cossos de seguretat, ajuntament, jutjats, fiscalia i entitats
socials i associatives de la Vila.
• Impulsarem el Consell Municipal sobre Policia Comunitària, per tal de:
• Elaborar programes municipals sobre el desplegament de la policia de
proximitat.
• Fer el seguiment de l’aplicació de les ordenances municipals.
• Mantindrem i actualitzarem, si cal, el Pla d’Emergència Local ampliant la
tasca de Protecció Civil.

MEDI AMBIENT

• Portarem a terme l’Agenda 21 com a pla estratègic per a un desenvolupament
sostenible, consensuat per tots els sectors (econòmics, socials, ambientals i
socials).  Es potenciarà el Consell de Medi Ambient, com a element de
participació en aquests temes.  Adaptarem el creixement urbà a les necessitats
de protecció de l’entorn alhora que preservarem l’espai natural i agrícola.
• Fomentarem l’urbanisme sostenible i l’ús de les energies alternatives, i
rebaixarem les taxes dels edificis que n’utilitzin, mitjançant campanyes
d’estalvi energètic, i crearem un formulari de mesures bàsiques per a la
sostenibilitat, d’aplicació obligada en noves àrees d’urbanització.
• S’ha implementat la recollida selectiva d’escombraries, posarem en marxa
un pla de recollida i gestió dels residus del comerç i els petits tallers, la millora
en la gestió i el reciclatge dels mercats i els grans operadors i continuarem
el procés de soterrament dels contenidors, tant en noves urbanitzacions, com
en les zones on sigui viable, i les campanyes per la reducció de residus.
• Farem un estudi de l’actual localització i ús dels contenidors per a la millora
de la recollida selectiva de la brossa.  Valorarem el resultat d’aquest estudi
i prendrem mesures per millorar la recollida selectiva.
• Ampliarem la vegetació de les places, parcs i espais lliures amb arbrat i
espècies autòctones.  Posarem en marxa els nous parcs i espais (La Girada
II, Ciutat Jardí Sant Julià, Molí d’en Rovira ...) i posarem una atenció especial
en el seu manteniment.
• Durem a terme els Plans Especials de la Serreta i de les muntanyes de Sant
Pau i Sant Jaume, crearem una xarxa de carrils-bici que connecti amb els
camins rurals i promourem la mobilitat sostenible, amb les entitats i sectors
ciutadans interessats.
• Continuarem els programes d’educació ambiental, el control de sorolls,
l’assessorament per a la gestió ambiental de les empreses, i suport a les
entitats que duguin a terme activitats a favor del medi ambient.
• Els edificis promoguts des de l’Ajuntament seran sostenibles i s’oferiran
incentius perquè els privats també apliquin aquestes mesures.
• Tornarem a potenciar la reducció de residus d’envasos i embalatges amb la
col·laboració dels establiments comercials, creant una xarxa local de comerços
respectuosos amb el medi ambient.
• Incentivarem fiscalment la recollida selectiva i l’ús de la deixalleria.  Aplicant
un seguiment fidedigne del grau d’implantació de la recollida selectiva per
barris, bonificant amb un % sobre la taxa municipal d’escombraries en funció
dels objectius assolits.
• Controlarem el consum d’aigua a edificis públics i el manteniment de parcs i
jardins.

ECONOMIA I OCUPACIÓ

• Treballarem conjuntament amb els municipis del nostre entorn en la línia
marcada al II Pla Estratègic de l’Alt Penedès i del Pla Territorial, per tal de
promoure l’activitat econòmica d’acord amb el model de desenvolupament
sostenible que afavoreixi la creació de riquesa i de llocs de treball i la millora
de l’ocupació que no consumeixi sòl i sigui respectuós amb l’entorn, d’elevat

Reforç de la Policia Local. L’Ajuntament s’ha
plantejat per aquest any reforçar tant el
comandament com els efectius de la Policia Local.
Així a principis de maig va incorporar-se el nou
inspector en cap, Jordi Alemany, que, amb 27
anys d’experiència, prové de la Guàrdia Urbana
de Barcelona. A nivell d’agents, s’ha pressupostat
la incorporació de 4 noves places de manera que
es vol comptar abans d’acabar l’any amb un cos
amb 55 efectius. La implementació del servei de
policia comunitària o de barri, la formació dels
agents, la millora dels serveis a l’hora d’atendre
les denúncies, la coordinació amb la resta de
cossos i el proper desplegament dels Mossos
d’Esquadra són els reptes més immediats que es
planteja la Policia Local de Vilafranca. No es pot
oblidar tampoc el compliment de les ordenances
municipals com una de les prioritats del cos.

acord de govern
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nivell tecnològic i que creï serveis a les persones i, en conseqüència, millori
la qualitat de vida de tots els nostres ciutadans i ciutadanes.
• Impulsarem les eines de sòl industrial en el marc dels polígons dels Domenys,
el foment dels serveis - especialment el comerç- i el marc identificat com
Parc Àgora, com a suport per a totes les iniciatives econòmiques que produeixin
l’ocupació, la qualitat del producte i el respecte al territori.
• Promocionarem el Parc agroindustrial Àgora com a espai en el qual s’hi
haurà d’instal·lar noves empreses amb la corresponent creació de llocs de
treball.
• Posarem en marxa el projecte Vinòpolis al barri Molí d’en Rovira, per tal de
promoure el sector vitivinícola i la creació d’equipaments d’aquest àmbit per
impulsar Vilafranca com a Capital del Vi.
• Continuarem participant activament a les xarxes ACEVIN i RECEVIN.
• Continuarem impulsant la creació d’empreses auxiliars del sector.
• Participarem a les Fires i activitats diverses del mon del vi.
• Reforçarem la tasca de trobar feina a les persones en atur i fomentarem
els serveis d’orientació escolar i professionals als centres de secundària, des
del Servei d’Orientació i Informació Professional -SOIP- i l’Oficina d’Ocupació.
• Des del Centre de Formació Ocupacional Francesc Layret impulsarem la
formació per als qui busquen feina, l’aprenentatge d’idiomes i d’ús de noves
tecnologies.
• Fomentarem els programes de formació continuada per a treballadors i
treballadores en actiu i les accions de promoció de noves tecnologies per a
empreses.
• Promourem els nous filons d’ocupació i els nous recursos per a la inclusió
social, els programes de suport a l’ autoocupació, els vivers d’empreses i tot
el que estimuli l’esperit emprenedor, especialment entre els joves.
• Vetllarem el suport als treballadors i treballadores autònomes.
• Continuarem fomentant les empreses de serveis de qualitat per a les persones
i a la llar -Projecte Emergim- per tal d’incrementar l’ocupació femenina .
• Promourem la requalificació de les persones en atur de llarga durada,
principalment els provenint de sectors o activitats en recessió.
• Impulsarem com a prioritat la inserció laboral de les persones amb discapacitats.
• Seguirem amb la tasca d’impuls a les Escoles Tallers, els Tallers Ocupacionals
i la participació en els Plans d’Ocupació.
• Donarem suport a la creació de noves iniciatives empresarials generades
a Vilafranca, que sota la forma de PIMES proposin activitats innovadores,
organitzacions socials de l’activitat empresarial (cooperatives i societats
anònimes laborals).
• Promourem un canvi en la cultura empresarial cap a l’eliminació de prejudicis,
actituds insolidàries i discriminacions.
• Continuarem amb el Pacte Local per a l’ocupació i la creació de llocs de
treball donant suport, així, els col·lectius més desafavorits.
• Defensarem la creació d’iniciatives per què els productes agrícoles i ramaders
autòctons rebin suport per a la seva promoció i comercialització.
• Assumirem el compromís en la defensa de la pagesia de les zones preurbanes
o urbanes, contribuint a evitar l’excessiva pressió urbana sobre l’espai agrícola.
• Continuarem treballant perquè en el nou sòl industrial s’hi pugui instal·lar
indústria no agressiva amb l’entorn.
• Potenciarem la transformació de contractes d’obres i d’altres en precari a
contractes fixes, per tal d’oferir estabilitat laboral.

BENESTAR SOCIAL

• Desenvoluparem el Pla per a la Gent Gran, per tal de dedicar-hi una atenció
especial, tot ampliant el Servei d’Atenció Domiciliària, construint apartaments
amb serveis comuns a l’antiga escola Cal Mencia.
• Ampliarem i facilitarem el txec-servei per tal de fer front a les necessitats
a la llar.
• Ampliarem el servei de teleassistència i el servei d’àpats a domicili.
• Ampliarem les bonificacions de la Targeta Blanca.
• Lluitarem contra els maltractaments familiars i continuarem treballant per
la prevenció i detecció d’abusos sexuals i maltractaments.
• Defensarem la creació d’un Pla Comarcal d’Atenció a la Violència Familiar
on es treballin tots els aspectes esmentats i des d’on es faci una anàlisi de

El ministre Montilla visita el Parc Àgora. En el marc
d’una visita que va realitzar a Vilafranca el passat
mes de març, el ministre d’Indústria, Comerç i
Turisme José Montilla va ser a les instal.lacions
del Centre Àgora acompanyat per l’alcalde de
Vilafranca Marcel Esteve i altres autoritats. El
ministre va mantenir una reunió amb dirigents del
sector vitivinícola penedesenc.

Vilafranca acull el Congrés Internacional de Ciutats
i Regions del Vi. El darrer cap de setmana de juny
Vilafranca va ser la seu d’aquest congrés organitzat
com un acte associat al Fòrum Barcelona 2004.
El congrés portava el lema “l’Estratègia Europea
de l’Enoturisme o turisme del vi”. Entre d’altres
autoritats van participar-hi el conseller d’Agricultura
de la Generalitat Antoni Siurana, l’alcalde de
Vilafranca Marcel Esteve o el director general de
l’INCAVI Joan Aguado.

acord de govern

Una escola taller restaura el claustre de Sant
Francesc.
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les necessitats de Vilafranca i comarca en relació al tractament de la violència
que es produeix en l’àmbit familiar.
• Ampliarem el servei de la Casa Petita.
• Ampliarem i promocionarem, encara més, l’activitat del Casal de la Dona,
pel que fa a l’assessoria jurídic i psicològic i les jornades de participació,
especialment.
• Continuarem fomentant la igualtat en relació al reconeixement dels drets
i deures dels col·lectius homosexuals.
• Avançarem amb el suport als col·lectius amb especials dificultats (persones
discapacitades) i a les entitats amb activitat expressa.
• Continuarem lluitant contra l’exclusió social i la consolidació de les bosses
de pobresa.
• Promourem la creació de serveis que permetin conciliar la vida laboral i la
vida personal de la família.
• Exigirem el correcte compliment de la Llei de supressió de barreres
arquitectòniques, realitzant la correcta adaptació del transport públic, la
reserva d’habitatge públic per adaptar, el suport a les entitats que treballin
en la promoció i integració de persones amb disminució i promovent l’accés
a les activitats lúdico-culturals d’aquests col·lectius.
• Vetllarem per l’audibilitat als espais públics, parcs, espais oberts, etc.
• Crearem un equip de mediació social intercultural.
• Ajudarem per tal de facilitar l’accés als serveis sanitaris de tota la població.
• Incrementarem els recursos destinats a la prevenció i promoció de la salut,
i la participació municipal en la gestió i definició dels objectius.
• Potenciarem l’atenció primària de salut, tot fent un seguiment dels centres
dedicats a la mateixa.
• Potenciarem la coordinació dels serveis sanitaris amb l’objectiu de millorar
la seva eficiència i la seva proximitat a la ciutadania.
• Ajudarem per tal de facilitar l’accés als serveis sanitaris de tota la població.
• Donarem la millor informació de com utilitzar tots els recursos sanitaris
existents.
• Incrementarem els recursos destinats a la promoció de la salut i a la prevenció
de la malaltia.
• Impulsarem les campanyes adreçades a la infància, potenciant l’educació
sanitària a les escoles, per aconseguir un canvi de comportaments pel que
fa a la salut: a joves i adolescents, per la seva lliure elecció en l’inici de les
relacions sexuals, per tal d’evitar els embarassos no desitjats i les malalties
de transmissió sexual, i per tal d’evitar els casos de bulímia i d’anorèxia; a
joves i adults, referent a la prevenció a les drogodependències i toxicomanies,
potenciant la salut física i mental de les persones; i a la població en general,
pel que fa a la prevenció de les malalties cardiovasculars, promocionant la
disminució dels factors de risc com el tabac, la hipertensió, l’augment del
colesterol i l’obesitat.
• Vetllarem pel bon funcionament i gestió de la Residència Sòciosanitaria per
a persones grans al barri Molí d’en Rovira.
• Demanarem un increment de les places de residència assistida.
• Vetllarem per la qualitat assistencial, millorant l’atenció a la gent gran amb
una ampliació de l’assistència domiciliària i seguint amb la promoció, la
creació i l’ampliació dels centres de cures pal·liatives i de clíniques del dolors.
• Continuarem defensant el programa del Centre d’Atenció i Seguiment de les
Drogodependències.
• Reclamarem la creació del servei d’ingrés de pediatria a l’Hospital Comarcal
de l’Alt Penedès.
• Reclamarem  un servei d’UVI i UCI a l’Hospital Comarcal.
• Promourem i col·laborarem amb les ONG sanitàries que tinguin l’objectiu
de fer possible al Tercer Món un dret humà.
• Iniciarem diverses campanyes per al control del compliment de les normatives
de consum, de la higiene i de la seguretat en els establiments alimentaris i
de concurrència pública.
• Promocionarem i reforçarem l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
i la Junta Arbitral de Consum.
• Continuarem realitzant campanyes de civisme amb els animals, la tinença
responsable i el cens i control d’animals (sobretot perillosos).
• Continuarem amb els programes de control de plagues, de torres de refrigeració
i antenes de telecomunicacions per tal que s’adaptin a la normativa vigent.

La consellera de Salut de la Generalitat visita
Vilafranca. Marina Geli va visitar entre d’altres
instal.lacions el CAP de Vilafranca, el centre
l’Espiga, l’associació de Familiars de Malalts
Mentals  El Turó i el Centre de salut mental del
Sagrat Cor i sobretot l’Hospital Comarcal de l’Alt
Penedès, on la consellera va anunciar que la
Generalitat té previst ampliar l’hospital a partir
del 2005 per tal de pal.liar els problemes de
saturació que pateixen alguns serveis sanitaris,
especialment les consultes externes, amb una
inversió d’uns 2,4 milions d’euros. La consellera,
que va ser acompanyada per l’alcalde Marcel
Esteve, va anunciar també una inversió per tal
d’informatitzar els centres de primària que permetrà
una millor coordinació amb l’Hospital.

acord de govern
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La residència sòciosanitaria serà una realitat l’any
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EDUCACIÓ

• Reclamarem el traspàs de competències en matèria d’educació infantil i
primària i dels recursos corresponents.  Oferirem més suport institucional a
l’escola en general, i d’una manera específica a la pública, el manteniment
de la qual és responsabilitat municipal.
• Posarem en marxa el Projecte Educatiu de Ciutat, mitjançant el qual donarem
suport als Consells Escolars, la Comunitat Educativa i les AMPA, a fi
d’aconseguir un augment del nivell de la qualitat educativa.
• Augmentarem les places de les llars d’infants, sense baixar el seu nivell de
qualitat.  Les llars d’infants disposaran d’horaris especials quan hi hagi
demanda, i se’n construirà una de nova a la zona de la Girada, amb el suport
econòmic de la Generalitat.  Es rebaixaran les quotes en funció de les
aportacions del Departament d’Ensenyament.
• Impulsarem el servei de mainaderes per atendre a la infància i subvencionar
l’etapa de 0 a 12 mesos.
• Demanarem la construcció d’un nou Institut d’Ensenyament de Secundària
IES a la zona de la Girada/Molí d’en Rovira per tal de cobrir les necessitats dels
propers anys.  Caldrà vetllar per l’acabament de les reformes d’adequació en
els Centres actuals.  També es reclamarà la construcció d’ un nou centre de
primària a la Generalitat.
• Així mateix, es demanarà a la Generalitat que aporti els recursos que els
centres públics necessitin, que proporcioni personal docent i recursos per
atendre la diversitat, més professorat a fi de no superar la ràtio professor-
alumnes, el reconeixement de l’aprenentatge  productiu com un instrument
per combatre el fracàs escolar, l’accés a les noves tecnologies...
• Aprofitarem les infrastructures escolars  que disposem actualment  per tal
d’oferir-hi altres serveis en horaris no lectius.
• Es demanarà l’ampliació dels cicles formatius i que el Consell Escolar
Municipal pugui participar en aquestes decisions perquè s’adaptin a les
necessitats de l’economia de la zona.  També es vetllarà pel compromís de
la Generalitat de posar en marxa una Escola Oficial d’Idiomes i es demanarà
més participació municipal i local en els temes que afecten l’educació.
• Reforçarem la funció del Consell Escolar Municipal.
• S’ampliarà el Portal Educatiu (http://www.portaleducatiu.org).
• Es potenciarà el centre de suport existent de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC).
• Es crearà el Canal Educatiu de TV.
• Es promocionarà i fomentarà, encara més, la metodologia i aplicabilitat
d’ensenyament a  l’Institut d’Aprenentatge Productiu -IDAP, donant a conèixer
els diversos programes formatius, per tal que pugui arribar al coneixement
de tots els interessats.
• Continuarem donant suport a l’Organisme Torras i Bages per ajudar als
estudiants i apropar els estudis universitaris, ja sigui mitjançant l’acostament
de càtedres o cursos de postgrau.
• Prioritzarem el trasllat de l’Escola d’Arts l’Arsenal i s’aplicaran els nous cicles
formatius de grau mitjà.
• S’estudiarà la viabilitat del trasllat de l’Escola Municipal de Música a un
altre centre més adient per a les seves necessitats tècniques i d’espai i es
potenciarà la seva oferta formativa.
• També demanarem la millora d’infrastructures perquè l’Escola d’Adults pugui
desenvolupar les seves tasques amb millors condicions.
• Vetllarem perquè totes les escoles finançades amb diner públic (públiques
i concertades) compleixin la normativa, especialment en temes d’integració.

CULTURA

• Es desenvoluparà el Pla d’Acció Cultural, elaborat a partir del debat ciutadà
i segons el qual es fixen els criteris a seguir en matèria de política cultural.
 Per tal de posar-lo en funcionament, es constituirà el Patronat Municipal de
Cultura, òrgan participatiu que englobarà la gestió cultural municipal.
• Amb la denominació de Patronat Municipal de Cultura, d’ara endavant PMC,
es constitueix un organisme autònom municipal, de caràcter administratiu i
executiu, per tal d’exercitar les competències i potestats que li corresponen
a l’Ajuntament en matèria de cultura, realitzant noves tasques de patronatge

La nova llar municipal d’infants de la Girada serà una
realitat al setembre. Vilafranca augmentarà
substancialment la seva dotació de places públiques
de llar d’infants amb l’obertura d’aquest nou centre
que acollirà 90 places destinades a infants des
dels 4 mesos fins als 3 anys. Vilafranca és una de
les ciutats de Catalunya amb major dotació de
places públiques de llar d’infants (en total 266)
en relació amb el nombre d’habitants i l’Ajuntament
pot afirmar que totes les famílies que van sol.licitar
plaça per als seus infants a les llars municipals
per al curs vinent tenen plaça assegurada. La de
la Girada serà la quarta llar d’infants de
l’Ajuntament i ha suposat una inversió d’uns
900.000 euros.
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de tot el món cultural i artístic de Vilafranca i amb la finalitat de:
• Implicar a la ciutadania en la definició de les polítiques culturals.
• Promoure, coordinar i gestionar els serveis, programes, activitats i edificis
que, en matèria de cultura, ofereix l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
• Ajudarem a desenvolupar la Coordinadora d’Entitats de Vilafranca com a
entitat pròpia i independent i eina representativa de tot el ventall associatiu
de la nostra Vila.
• Impulsarem el procés de transformació i adequació del Museu de Vilafranca-
Museu del Vi i participarem en la tasca de convertir-lo en un museu de
referència nacional.  L’actual edifici del Museu s’haurà de sotmetre a una
important renovació de l’espai que suposa l’enderroc de cal Pa i Figues, entre
l’edifici gòtic i la capella de Sant Pelegrí, amb problemes d’estructura.
L’edifici s’ha d’adaptar als temps actuals, tant en funcionament com en
legislació, cosa que permetria recuperar l’estatut de museu segons la Llei de
Museus de la Generalitat de Catalunya.
• Pel que fa a l’ampliació del Museu, es dóna suport a l’alternativa que
planteja que a part de l’enderroc de cal Pa i Figues s’annexionin els tres
immobles de cal Quer, l’antiga fàbrica de la Teresita i dos espais més, la qual
cosa permetria que el Museu connectés la plaça Santa Maria amb el carrer
Hermenegild Clascar, tenint en compte indiscutiblement la proporcionalitat
a l’hora d’assumir el cost i el resultat d’un estudi de viabilitat econòmica que
asseguri que l’Ajuntament pot fer front a la part proporcional que li correspon
respecte la inversió sense posar en risc la seva situació econòmica.
En cas contrari, s’optaria per ampliar el Museu a través d’un nou espai que
permetés crear un nou eix cultural i que ajudés a estructurar la ciutat.  Aquest
model de ciutat ha de tenir en compte la importància de la cultura del vi a
l’hora de definir el territori en el cas del Penedès.
• Construirem el nou Auditori Municipal a la Zona Esportiva Municipal. com
a eix central de l’activitat de les arts escèniques i musicals de Vilafranca.
Aquest centre, a més de la sala central d’audició, amb la seva polivalència
per a música, teatre i dansa, principalment, haurà de constituir-se bàsicament
en diverses sales annexes, despatxos i magatzems com a punts neurològics
de l’activitat de totes les entitats d’aquest camp a la nostra Vila. A més, haurà
de tenir l’aforament necessari i proporcional a les característiques del món
musical, teatral i de dansa, especialment, que actualment i, en previsió a un
futur, tenim a Vilafranca.  No cal dir, però, que evidentment aquest espai
cultural haurà de constituir-se amb les condicions tècniques, acústiques i
visuals i d’espai òptimes i necessàries dirigit per una gestió seriosa i professional,
sempre tenint en compte i amb la presència directa dels col·lectius, professionals
i practicants d’aquestes arts .
• El Teatre Cal Bolet allotja tot tipus d’esdeveniments, però cal continuar
fomentant el seu caràcter polivalent. Per aquest mateix motiu, el teatre ha
de servir tant per usos diversos com per actes culturals de petit format. Per
altres tipus d’espectacles es proposa arribar a un acord d’utilització amb les
infrastructures existents i més concretament amb el Casal. És realitzarà un
estudi de viabilitat econòmica per condicionar i adaptar plenament una part
important de la infrastructura existent al Pavelló del Firaví per tal d’ acollir
concerts i actes de gran format.
• Es defensa un model de servei públic de biblioteques relativament
descentralitzat, basat en una biblioteca central (Torres i Bages) complementat
per una xarxa de Sales de Lectura estratègicament distribuïdes per la Vila
d’acord a un estudi previ de necessitats.   Potenciarem aquests serveis a
través de noves sales, aprofitant les infrastructures de les escoles actuals a
diversos barris de la Vila.  Aquesta xarxa hauria d’estar dissenyada per ser
fàcilment adaptable a les tasques de mediateca -equipament informàtic, amb
punts d’accés a Internet i, àdhuc un Intranet pròpia de la xarxa.
• Es continuarà potenciant l’ús dels equipaments existents: Escorxador, Trinitaris,
Ateneu Popular Municipal, Capella Sant Joan, Casa de la Festa Major... i es
procedirà a condicionar i utilitzar el Claustre de Sant Francesc i també a
rehabilitar el Claustre dels Trinitaris.  També adequarem la sala dels Trinitaris
com a espai de concerts i activitats de petit format.
• Una vegada Vilafranca recuperi l’edifici de l’Estació Enològica, aquest es
destinarà a equipaments culturals.
• Es donarà un nou impuls al cicle de festes existents:  Festa Major, Sant
Raimon, festes de barri, Reis, Casal d’estiu, Diverhivern...  Es recuperaran

El Patronat del Museu aposta pel projecte més
ambiciós. El passat mes de març el Patronat del
Museu apostava pel projecte de reforma que l’ha
de convertir en un complex cultural de primer
ordre. El projecte contempla l’enderroc d’una part
de l’immoble (cal Pa i Figues) i el seu creixement
cap als immobles de Cal Quer amb façana al carrer
d’Hermenegild Clascar. L’actuació està pressu-
postada en uns 12 milions d’euros i de moment
l’Ajuntament i Caixa Penedès s’han compromès a
parts iguals a aportar la meitat d’aquest cost.
Caldrà el suport de les altres administracions per
assolir la resta del pressupost. Justament el mes
de març passat la consellera de Cultura de la
Generalitat Caterina Mieras va visitar Vilafranca i
un dels indrets d’interès que se li va voler mostrar
va ser el Museu moment que es va aprofitar per
exposar-li l’ambiciós projecte que es vol tirar
endavant. Mieras va donar suport al projecte i va
assegurar que la Generalitat hi col.laboraria, sense
concretar una aportació ja que en aquell moment
el seu departament estava avaluant els recursos
econòmics disponibles.

acord de govern

Imatge virtual del que serà el nou auditori de
Vilafranca.

L’Ajuntament vol recuperar el claustre de Sant
Francesc per a ús públic.
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les festes que estan en risc de desaparèixer i es desenvoluparà la participació
en el Fòrum de les Cultures 2004 de Barcelona.
• Es proposa la realització d’un estudi sociolingüístic de la població de
Vilafranca.   A partir de les dades proporcionades per aquest estudi, l’Ajuntament
elaborarà un Pla Municipal de Normalització Lingüística, que estableixi clarament
quins són els objectius prioritaris, les actuacions que cal per tal d’assolir-
los i la dotació necessària de mitjans per a poder-los dur a terme.  Aquest
Pla, aprovat pel Ple, es revisarà i s’actualitzarà anualment.  Es proposa també
la creació d’una Aula d’Autoaprenentatge del Català que consistiria en una sala
proveïda de mitjans audiovisuals, informàtics i bibliotecaris en matèria de
la llengua.
• Es proposa treballar des de l’Ajuntament perquè la llengua catalana
esdevingui el vehicle comunicatiu comú del conjunt de la societat.  També cal
fomentar la cultura popular,  l’intercanvi i la relació amb els municipis de
la resta dels Països Catalans.
• Potenciarem Vilafranca com a capital cultural, especialment de la cultura
tradicional i popular, però també mitjançant altres iniciatives com les
exposicions periòdiques amb el fons d’art municipal, la potenciació de joves
creadors, el suport a les arts escèniques, la celebració de l’any
d’Ors/Noucentisme, promoció de certàmens (joieria ...).  A més, comptarem
amb la presència de l’Art al Carrer, a través del qual es continuarà el programa
ja iniciat i que quedarà completat amb la conservació del patrimoni
arquitectònic.
• S’incrementaran els recursos per als esplais infantils i per a l’associacionisme
juvenil, per la qual cosa es posaran a la seva disposició els espais municipals
i es fomentarà la seva organització i activitats, mitjançant l’ETC i els serveis
del SIAJ.  La revisió del Pla Vila Jove mitjançant una metodologia basada en
la participació impulsarà la definició de nous espais pels joves.

ESPORTS

• Donarem, encara més, prioritat i poder executiu real, al Patronat Municipal
d’Esports, el qual haurà de vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions
esportives municipals i el lligam entre totes les entitats esportives de Vilafranca.
• La pràctica de l’esport a tots els nivells és un dret ciutadà que cal fomentar.
 Es promourà l’esport escolar, de totes les franges d’edat, també per a la gent
gran, les persones amb disminucions i la pràctica federada i competitiva.
• A més d’arrodonir les obres de cobertura del poliesportiu es durà a terme
l’adequació de la pista d’atletisme, a més de millores en altres instal·lacions
esportives, com els vestidors del camp de futbol núm. 1, els del pavelló
d’hoquei, l’ampliació del complex aquàtic amb les sales de musculació i
fitness, l’acabament del camp d’entrenament del camp de l’Espirall, ...
• Cal continuar el programa de manteniment i adequació de les instal·lacions
municipals, perquè estiguin en bon estat de conservació i ús, i buscar una
solució a les instal·lacions esportives quan hi hagi fires.
• Es promourà l’ús de les pistes de les escoles públiques fora de l’horari escolar.
 Delimitarem la zona esportiva amb més arbres i jardineria posant en marxa
el carril-bici d’accés directe a la zona esportiva.
• Es promourà la pràctica de nous esports i es posaran en marxa dos circuits
a la Zona Esportiva, per a footing i un altre per a bicicletes.  Es crearà una àrea
de picnic per a usos lúdics a la Zona Esportiva.
• Es crearan nous programes de manteniment per adults i gent gran als barris,
amb la col·laboració de les associacions de veïns, i es continuaran els
programes de suport i orientació a les entitats esportives per a persones amb
discapacitat.
• Seguirem donant suport als clubs i entitats esportives, realitzarem programes
de formació i altres activitats sobre esport i salut, i participarem en el Consell
Esportiu de l’Alt Penedès.
• Potenciar les campanyes de sensibilització esportiva i els seus beneficis i
ampliar l’explotació d’ús de les instal·lacions esportives a les escoles i instituts.

TRANSPORT I APARCAMENT

• Promourem l’ús de la bicicleta en la trama urbana.
• Promourem el compartir el vehicle privat.  La creació d’una xarxa ciutadana

Inversions en matèria d’esports. L’any passat es van
dur a terme els treballs d’instal.lació de gespa
artificial al camp de futbol municipal, a més
d’altres millores en aquesta instal.lació i durant
aquest any s’han ultimat els treballs de cobertura
del pavelló annex al Pavelló d’Hoquei. Per aquesta
legislatura es vol abordar definitivament la reforma
de la Pista d’Atletisme tot instal.lant-hi també
gespa artificial, millora que s’està negociant amb
la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat
per tal que hi doni suport econòmic. També es vol
abordar la millora dels vestidors del camp de futbol
núm. 1 i l’ampliació del Complex Aquàtic amb
noves sales de musculació i fitness.

El conseller Nadal inaugura les Fires de Maig. El
conseller de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat Joaquim Nadal va aprofitar la
inauguració per parlar d’algunes de les
infraestructures previstes i del futur de l’Alt
Penedès. Nadal va dir que l’Alt Penedès tenia el
repte de mantenir l’equilibri entre el creixement
natural de la població, la urbanització i l’activitat
productiva per una banda i el manteniment del
pes fonamental de l’activitat agrícola i el seu
paisatge característic. Nadal va destacar el
soterrament i cobriment de la via com el gran
projecte que farà donar a Vilafranca un salt
qualitatiu sense precedents en matèria de qualitat
de vida, de creixement sostenible i de reforç de la
seva capitalitat. En aquest sentit va anunciar la
voluntat del govern de la Generalitat de fer-hi una
aportació econòmica important. El conseller va
anunciar també la voluntat de la Generalitat
d’accelerar l’acabament de la carretera C-15 fins
a Vilafranca completant l’Eix Diagonal i de prioritzar
la línia ferroviària orbital que ha d’unir Vilafranca
i Vilanova per ferrocarril en comptes de potenciar
l’anomenat Quart Cinturó.
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de cotxe compartit consisteix en el fet que un grup de ciutadans comparteix
una flota de vehicles que s’adapta a les seves demandes.
• Relligarem els barris en l’espai urbà articulant l’estructura viària i de serveis.
 Millorarem la xarxa de transports públics per a reduir els temps de
desplaçaments.
• Crearem aparcaments per a bicicletes i vehicles de dues rodes, repartits
estratègicament.
• Racionalitzarem el mobiliari urbà pensant en facilitar la mobilitat de les
persones discapacitades o amb dificultats de moviment.
• Vetllarem per la millora de les comunicacions amb Martorell i amb Barcelona,
pel desdoblament de l’antiga N-340 i de la C-15 a Vilanova, perquè es
converteixin en autovies, i també per enllestir la carretera d’Igualada fins a
Vilafranca.  A més, cal impulsar la millora de la xarxa viària i el transport
públic intern de la comarca.  Caldrà també vetllar per la millora de les
connexions ferroviàries (tant de durada com de freqüència) i també pel futur
enllaç ferroviari amb Vilanova.
• Connectarem l’entrada de Barcelona amb l’avinguda de la Peregrina, millorarem
els accessos i acabarem les rotondes d’entrada a la vila.
• Com a continuació de l’anella externa de circulació, es connectarà l’avinguda
del Pla del Diable amb la carretera de Sant Jaume.  A més, connectarem la via
de Ponent amb la carretera de Moja i amb la de Vilanova per sota les vies del
tren, i així tindrem un cinturó exterior per al trànsit que no hagi de travessar
el nucli urbà.  Caldrà seguir els tràmits iniciats per poder procedir a la
urbanització del carrer del Dr. Fleming fins a l’avinguda de Barcelona i també
per desviar el Balcó de les Clotes per darrera del cementiri.
• Millorarem les connexions a la zona dels carrers de Barba i Roca i de Dr.
Zamenhof, així com l’entrada als carrers de Cid i de Papiol, des de l’avinguda
de Barcelona.
• Crearem zones d’aparcament properes a l’estació del tren, l’estació d’autobusos
i els nous equipaments de la Girada, i a la zona propera a la plaça Milà i
Fontanals, a la zona de l’Espirall. També enllestirem la zona entre el Balcó de
les Clotes i el carrer Ferran.
• Construirem un aparcament per a camions a la zona del polígon Domenys.
• Continuarem amb l’ampliació de voreres a tots els barris, especialment als
carrers del Poble Nou que serviran de connexió quan el cobriment de la via
del tren (Gral. Cortijo, Ateneu, B. Morgades ...) s’hagi enllestit.
• Posarem en marxa altres mesures per afavorir el pas dels vianants i la
creació de les infrastructures necessàries per a la utilització de la bicicleta.
• Es continuaran urbanitzant carrers de l’illa de vianants, amb la urbanització
i conversió en zona de vianants del carrer Sant Bernat, la plaça del Vall del
Castell, els carrers Escudellers, la Palma, Consellers ...

COMERÇ I TURISME

• Reforçarem la participació de les entitats representatives del sector comercial
de la ciutat en l’execució de la política municipal de comerç.
• Potenciarem l’associacionisme en el sector, fort i ben estructurat, que faciliti
la supervivència i desenvolupament del model comercial català.
• Potenciarem la posada en marxa del Programa d’Orientació d’Equipaments
Comercials –POEC- de Vilafranca i la seva adaptació a les realitats i necessitats
del teixit comercial vilafranquí.  Aquest haurà de ser un instrument clau per
acostar l’oferta a la demanda i per dissenyar un desenvolupament comercial
racional i sostenible.
• Realitzarem serveis d’orientació comercial en base a la informació elaborada
en el POEC i en el nou POUM.
• Potenciarem les illes de vianants i, simultàniament, els plans de dotació
d’aparcaments, que afavoreixin el comerç urbà, tant al centre com a totes les
àrees urbanes amb una presència destacada de l’activitat comercial. Garantirem
la mobilitat i el transport públic.
• Preservarem el manteniment dels mercats municipals actuals (Sant Salvador
i La Peregrina).
• Impulsarem la dinamització, modernització i viabilitat econòmica dels actuals
mercats municipals.
• Progressarem en la gestió dels Mercats Municipals, entre les autoritats
municipals i els comerciants, per tal d’avançar progressivament cap a

Nou aparcament a les Clotes. L’Ajuntament ha
sol·licitat al PUOSC de la Generalitat una subvenció
per fer la urbanització com aparcament de l’espai
delimitat pel vial de les Clotes, el carrer Ferran i
el balcó de les Clotes i que està tocant a la carretera
de Sant Martí Sarroca. El projecte consisteix en
la configuració d’un aparcament d’uns 7.300 m2
sota arbres per a turismes amb unes 114 places.
Amb aquest projecte l’Ajuntament pretén consolidar
aquest solar com aparcament dissuassori per als
vehicles que accedeixen a la Vila, com a suport
als esdeveniments que es realitzin al recinte firal
de la Zona Esportiva i com aparcament pròpiament
de l’Institut Milà i Fontanals. S’hi inclou la
construcció de voreres perimetrals envoltant
l’aparcament i la plantació gairebé 200 arbres i
uns 550 arbustos.
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El carrer de la Palma podria convertir-se en zona de
vianants en un futur proper.

L’Ajuntament té previst d’aplicar el Programa
d’Orientació d’Equipaments Comercials POEC.



2 0 0 4  a g o s t

20 Butlletí núm. 173

l’autogestió d’aquests.
• Millorarem les actuacions inspectores sobre comerç per tal de garantir els
drets dels consumidors i la disciplina de mercat.
• Potenciarem, dotant dels recursos suficients, l’Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor (OMIC).
• Promourem el consum responsable.  Farem pedagogia del consum, fent
actuacions concretes de formació tant a escolars com per a consumidors en
general.  Promourem les iniciatives de comerç just i solidari i la seva
popularització.
• Facilitarem al comerç informació i formació sobre el medi ambient, augmentant
la conscienciació i sensibilització general.  Impulsarem i protegirem el
reciclatge comercial, facilitant la tasca al comerciant amb assessorament i
suport tècnic directe per part del municipi.
• Impulsarem i donarem suport tècnic, econòmic i formatiu a la normalització
lingüística del català, tant en la retolació com en l’atenció al client.  Garantirem
el respecte a la identitat local i nacional especialment en el comerç orientat
a l’activitat turística.
• Realitzarem un Punt Mòbil d’Informació Turística Local, per a dates i celebracions
concretes (Festa Major, Fires de Maig, Festes de Sant Raimon, etc.)
• Impulsarem especialment el turisme mediambiental, cultural i relacionat amb
el patrimoni històric.
• Potenciarem el Turisme del Vi com a element d’atracció turístic.
• Continuarem projectant el municipi a l’exterior amb l’assistència a fires de
turisme  i aprofitant tots els canals possibles de promoció existents, inclosos
els que ofereixen actualment les noves tecnologies.
• Crearem plans de desenvolupament transversal del turisme a Vilafranca i
comarca, per tal d’implicar i conscienciar a la resta d’àrees municipals amb
responsabilitats que afecten al desenvolupament del turisme (urbanisme,
mobilitat, cultura, medi ambient, neteja, promoció econòmica).
• Potenciarem l’agroturisme o turisme verd.
• Continuarem potenciant les fires i festes locals a l’exterior.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

• Desenvoluparem el contingut del nou Reglament Orgànic Municipal–ROM-
pel que fa a la participació ciutadana.
• Impulsarem la participació ciutadana a través dels Grups de Participació
Ciutadana.
• Potenciarem els consells municipals ja creats, de caràcter sectorial.
• Impulsarem i potenciarem el bon funcionament participatiu de tots els
Plans Transversals (Infància, Joventut, Gent Gran, per a la Igualtat i per a la
Convivència).
• La Sindicatura de Greuges haurà d’ampliar la seva presència i oferir una
garantia de defensa al veïnat davant l’administració municipal.
• Impulsarem les consultes populars en temes concrets i d’una importància
rellevant per al futur de Vilafranca.
• S’incrementarà la participació ciutadana; continuarem la tasca del Grup de
Participació Ciutadana mitjançant l’establiment de mecanismes de participació
dels usuaris en els serveis i activitats municipals (ETC, Escorxador, Biblioteca
...) i en projectes d’obres d’importància (per exemple, cobriment de les vies
del tren), a través de les associacions de veïns i el veïnat en general.  Es
dissenyarà un programa de millores i modernització dels locals de les associacions
de veïns.  Seguirem fomentant l’ús de l’alberg de joventut en activitats de
tota mena i intercanvis.
• Es destinarà com a mínim l’1% dels recursos propis a programes de cooperació
al desenvolupament, amb col·laboració amb les ONGD i segons les regions de
procedència de la població immigrada.
• Es fomentaran les relacions amb altres ciutats i zones, especialment de la
Unió Europea, mitjançant la participació en programes conjunts, la promoció
dels intercanvis ciutadans i de les entitats, clubs i organitzacions.  Prolongarem
els programes d’agermanament amb les ciutats de Puerto Cabezas, Novo
mesto, Melzo i Bühl.
• Crearem el Consell de Joventut que gestioni les activitats de l’ETC, composat
pels responsables de l’ETC i uns representants de les entitats vilafranquines
que tinguin relació directa amb els joves.

Vilafranca dissenya el seu model de participació.
L’Ajuntament de Vilafranca, amb la col·laboració
de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha
convocat polítics, tècnics, ciutadans associats i
no associats a entitats a participar en el procés
de participació “Com participem al nostre municipi:
cap a un model de participació”, encetat fa uns
mesos per l’Ajuntament de Vilafranca amb la
col·laboració del postgrau de Participació i
Desenvolupament Sostenible de la Universitat
Autònoma de Barcelona i la Diputació de Barcelona.
L’objectiu és construir entre tots, administració,
entitats i ciutadans/es, un nou model territorial
que potenciï i vertebri la participació de tots els
vilafranquins i vilafranquines en la vida del nostre
municipi.
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Es potenciarà el turisme del vi com element d’atracció
turística.



• Es promourà l’associacionisme com a eina de participació, entre altres a la
Fira d’Entitats, la Guia d’Entitats, etc.
• S’implementarà el Consell Municipal sobre la Convivència perquè formuli
propostes i emeti informes i suggeriments en matèries relacionades amb la
convivència, amb la garantia del respecte dels drets i de les obligacions de
les persones immigrants i amb la integració social cultural, lingüística i laboral
d’aquestes persones.

COMUNICACIÓ

• Potenciarem la pluralitat de la comunicació en els mitjans públics locals.
• Garantirem la participació de les minories culturals de la Vila.
• Potenciarem la millora en equipaments i recursos de Ràdio Vilafranca i Vilafranca
Televisió, VTV.
• Ampliarem l’horari d’emissió de VTV fins assolir quotes desitjables de
programació diària.
• Potenciarem els intercanvis de materials i recursos de Ràdio Vilafranca i VTV
amb altres mitjans de comunicació de titularitat pública.
• Farem una realitat el tema del repetidor i nova antena de TV, per tal que la
visió de la programació de VTV sigui gaudida per la totalitat de la població
de Vilafranca.
• Es millorarà el disseny, periodicitat i format del Butlletí Municipal “L’Ajuntament
Informa”.
• Crearem el Portal de Vilafranca a Internet.
• Potenciarem les pàgines Web de l’Ajuntament, tot obrint múltiples canals
d’informació i comunicació dels usuaris amb els punts d’atenció al públic,
regidories i Grups Municipals.

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL, RECURSOS HUMANS I
GESTIÓ FINANCERA

• Fomentarem el treball en equip i el funcionament per objectius.
• Farem un seguiment i avaluació dels resultats aconseguits en els diferents
serveis, periòdicament, per tal de millorar l’efectivitat i l’eficàcia de l’equip
de govern.
• Establirem més espais de comunicació entre l’equip de govern i l’equip
tècnic.
• Avançarem amb la implantació del Sistema d’Informació Territorial.
• Desenvoluparem el Pla d’Administració Oberta a la Ciutadania i el programa
de l’Ajuntament Obert.
• Continuarem avançant en la gestió i organització dels Recursos Humans,
adequant l’estructura de funcionament per aconseguir més eficàcia i eficiència
en els processos interns.
• Potenciarem la formació dels càrrecs electes i de tot el personal de
l’Ajuntament.
• Desenvoluparem i modernitzarem, mitjançant les noves tecnologies, els
procediments administratius de compres i contractació.
• Seguirem reclamant més competències de l’Estat i la Generalitat per tal
d’oferir uns millors serveis i no incrementar la pressió fiscal.
• Defensarem de forma general un augment de les taxes no superior a l’IPC
anual.
• Aplicarem una reducció a la taxa d’escombraries als comercials i industrials
que utilitzin la deixalleria municipal.
• Millorarem la inspecció dels diversos impostos i taxes. En el cas de les
exempcions segons ingressos, d’algunes taxes, com el cas dels jubilats, caldria
ampliar-les a les persones que es troben a l’atur, així com a altres col·lectius
amb necessitats socials greus.

NOVES TECNOLOGIES

• Es consolidarà el projecte ja començat del Centre de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació Vilafranca Virtual, que oferirà els serveis d’Aula
Multimèdia, Punt “mnia, Punt d’accés a Internet ..., al servei de tothom.
• Desenvoluparem nous projectes de cooperació amb universitats i altres agents
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El Consell per la Convivència difondrà els serveis i
les normes de convivència entre els nouvinguts. El
Consell de participació ciutadana per la convivència
vol posar en marxa i reforçar diversos mecanismes
d’acollida que afavoreixi la integració de la
immigració, facilitant informació sobre els drets
i les responsabilitats que tothom compartim, sobre
els serveis públics (administració, sanitat, educació,
socials, culturals...), sobre els circuits administratius
i  promovent l’aprenentatge del Català i dels nostres
costums. En aquest sentit, el Consell de convivència
vol elaborar un tríptic informatiu sobre les normes
bàsiques de convivència adreçat als nous
empadronats.
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Estudis de Vilafranca Televisió.



socials per ampliar els serveis del Centre de Tecnologies com espai tecnològic
i universitari.
• Per evitar el risc d’exclusió social d’aquells que no poden accedir-hi i per
promoure les possibilitats educatives que proporciona la xarxa, ampliarem els
punts d’accés a Internet, públics i gratuïts, que ja s’han creat i es promouran
jornades i cicles sobre la Societat del Coneixement.
• Es participarà en les xarxes existents (Telecities, LocalRet, Ineps, Xeps,
...) per poder estar al dia i participar de l’evolució de les noves tecnologies.
• Impulsarem una xarxa ciutadana a Vilafranca i formarem part de les que
ja existeixen en diferents ciutats de Catalunya.
• Farem del fòrum Tribuna Oberta Vilafranca un espai d’opinió que sigui punt
de trobada entre els més prestigiosos experts en les diferents disciplines i
la societat de Vilafranca amb el denominador comú de les noves tecnologies.
• Aprofitarem el coneixement i l’experiència d’experts locals en aquests
temes, consultant altres experiències, per desenvolupar els diferents projectes.
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Canvis en el cartipàs municipal

Fruit de l’acord de govern entre els grups Socialista i
d’Esquerra Republicana de Catalunya, el govern municipal
ha sofert una remodelació arran de la incorporació dels
tres regidors d’ERC. Així, el portaveu d’ERC Ramon
Xena és el primer tinent d’alcalde, coordinador del
Govern i de l’Àrea de Benestar Social, a més de ser el
regidor delegat de Serveis Socials. El nou regidor de

Cultura i Política Lingüística és el republicà Joan Rios
i la nova incorporació del grup municipal d’ERC, Joan
Recasens, és el regidor d’Esports i del Pla d’Infància.
En el grup municipal Socialista els canvis produïts en
relació amb l’anterior cartipàs són els següents: Lourdes
Sànchez ha passat a ser la nova regidora d’Educació,
Patro Recober és el nou regidor de Societat del
Coneixement i coordinador de la nova Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Promoció, Joan Pareta és
el nou regidor de Promoció Econòmica i Obres i Projectes
a més de Coordinador de l’Àrea d’Acció Territorial,
Francisco Romero assumeix Organització i Recursos
Humans a més de ser el nou Coordinador de l’Àrea de
Serveis Interns i portaveu del Govern, Anna Girona es
fa càrrec del Pla per la Convivència i Àngela Agramunt
del Pla per la Igualtat. La nova incorporació al grup
Socialista, Xavier Lecegui, és el nou regidor de Seguretat
Ciutadana i Protecció Civil.
Pel que fa a la Junta de Govern Local (abans Comissió
de Govern), màxim òrgan de decisió de l’Ajuntament
després del Ple municipal, aquesta queda integrada per
l’alcalde Marcel Esteve i els set tinents d’alcalde per
aquest ordre: Ramon Xena, Anna Girona, Joan Pareta,
Patro Recober, Lourdes Sánchez, Francisco Romero i
Josep Colomé.
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Ramon Xena, 1r tinent d’alcalde.


