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ACTES DE SESSIONS DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DELS DIES 20/01/2004 I
28/01/2004

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 01/2004
Caràcter: ordinari
Data: 20 de gener de 2004
Horari: de 20,04 a 23,50 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. Joan Aguado i Masdeu

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Àngela Agramunt i Andreu
- Francisco Álvarez i Vázquez
- Otger Amatller i Gutiérrez
- Àssen Cámara i Pérez
- Josep Colomer i Ferrer
- Marcel Esteve i Robert
- Josep Maria Figueras i Pagès
- Fernando García i González
- Anna Girona i Alaiza
- Mònica Gispert i Puig
- Joan Pareta i Papiol
- Josep Ramon i Sogas
- Patrocinio Recober i Caballé
- Pere Regull i Riba
- Joan Ríos i Rallé
- Francisco M. Romero i Gamarra
- Aureli Ruíz i Milà
- Lourdes Sánchez i López
- Emília Torres i Miralles
- Ramon Nonat Xena i Pareta

Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació.

És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio.

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària de data 16
de desembre de 2003. A instàncies del regidor de CiU Josep M. Figueras, s’acorda
matisar que la intervenció del regidor Josep Colomé sobre el primer punt de l’ordre del
dia (parcel·les Era Enrajolada) va ser, segons que consta en la gravació de la sessió: “El
dictamen és prou explícit. Es tracta de l’alineació d’una façana que permetrà en el seu
moment (futur immediat) la reurbanització de la plaça de l’Era Enrajolada”.

El text de l’acta, amb aquesta correcció, és aprovat per assentiment.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE JOAN AGUADO. RENÚNCIA AL CÀRREC.

L’alcalde Joan Aguado anuncia que, malgrat que la comunicació formal es produirà al
final d’aquest mateix ple, ha presentat la seva renúncia al càrrec d’alcalde de
Vilafranca. Després de gairebé vint-i-cinc anys a l’Ajuntament (des de 1979), divuit
d’ells com alcalde, ha 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 és un repte
engrescador.

Altres persones provinents dels ajuntaments de Catalunya han estat cridades també a
formar part de la nova Administració de la Generalitat, i pensa que la nova tasca al
capdavant de l’INCAVI no el desvincularà de Vilafranca i del Penedès, i això ha estat
també una bona raó per acceptar el càrrec.

Recorda que va acceptar presentar-se novament com a candidat a alcalde l’any 2003 per
tal de poder deixar lligada la qüestió del pas del tren d’alta velocitat i del cobriment i
del soterrament de les vies del ferrocarril, i esmenta que encara que està pendent de
signatura en les properes setmanes el conveni que ho fa possible, aquest ja es troba
redactat i aprovat. Si no hagués estat així, no plegaria.

Esmenta Joan Aguado que quan va entrar a l’Ajuntament l’any 1979 hi havia ganes,
il·lusió i empenta, però també desconeixement. Es va vertebrar l’Ajuntament, es van
crear serveis, s’ha donat resposta a les demandes ciutadanes i s’ha fet un ajuntament per
a tothom. Els objectius d’aquests anys han estat clars: lluitar contra les desigualtats, fer
una societat més justa i construir una vila per a tothom.

Celebra que tots els membres de l’Ajuntament (govern i oposició) han treballat des de la
seva perspectiva per millorar Vilafranca, en un clima de respecte i de 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.

Afirma 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 fa una crida a continuar
treballant, tot donant suport al nou alcalde de la mateixa manera que ell n’ha tingut.

Joan Aguado afirma que continuarà treballant per una societat més justa i pel progrés de
Vilafranca, del Penedès i de Catalunya. L’alcalde es fa ressò del clima de respecte i de
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cordialitat que sempre hi ha hagut a l’Ajuntament. Reitera el seu agraïment a la
ciutadania, als membres dels diferents consistoris, al personal municipal
(imprescindible en la seva tasca) i a la gent que ens acompanya habitualment en els
plens, com és el cas del secretari, de l’interventor i dels membres dels mitjans de
comunicació. Amb l’emoció del moment, finalitza la seva intervenció amb un “Moltes
gràcies”, després de la qual cosa s’escolten aplaudiments generalitzats de
reconeixement.

Josep Ramon (PP)  reconeix la tasca que ha fet i felicita Joan Aguado pel nou càrrec,
desitjant-li èxits. Demana que desencalli assumptes importants per al municipi (estació
enològica, VINOPOLIS, Centre de Recerca i Referència, Museu del Vi, etc.).

Ramon Xena (ERC) destaca els molts anys compartits, amb bones vibracions i alguns
enfrontaments, prevalent sempre el diàleg. Avui acaba una etapa i en comença una altra.
Li desitja èxit i que treballi també des del nou càrrec pel bé de Vilafranca.

Otger Amatller (CUP) recorda que atesa la seva joventut ell sempre recorda com alcalde
Joan Aguado. Li desitja èxit i felicitat.

Pere Regull (CiU) dóna l’enhorabona a Joan Aguado pel nou càrrec, i destaca que ha
estat capaç de guanyar cinc eleccions municipals consecutives, la darrera de les quals
més per mèrits personals que partidaris. El fet de plegar ara pot causar un cert desencís,
perquè el proper alcalde no es va presentar com a tal per aquest càrrec. Recorda que el
nou grup de CiU ha estat obert al diàleg i, malgrat la seva prematura renúncia, reconeix
els mèrits de Joan Aguado.

Joan Pareta (grup Socialista) recorda que Joan Aguado és el segon alcalde de la
democràcia (el primer va ser Fèlix Sogas), i que abandona el càrrec per accedir a la
direcció de l’INCAVI. Joan Aguado ha impulsat el canvi positiu a Vilafranca,
juntament amb altres persones dels diferents equips del govern i de l’oposició. Durant
tots aquests anys a l’Ajuntament hi ha hagut diàleg, i ha estat un orgull poder treballar
amb ell. Li dóna les gràcies i manifesta que deixa un equip de govern preparat i amb
il·lusió per continuar la seva tasca.

També en nom del grup Socialista Anna Girona fa un reconeixement exprés de la figura
de Joan Aguado, persona amb capacitat de lideratge que ha fet una bona tasca al costat
de la gent i al servei de les persones, tot cercant el consens i la complicitat. Li agraeix la
seva dedicació i el seu suport.

Patro Recober (grup Socialista i membre d’Iniciativa) destaca que tenim una Vilafranca
esplèndida gràcies a tothom, però amb el lideratge de Joan Aguado. Ha estat un plaer
treballar amb ell, i el poble se l’estima atesa la seva ambivalència, generositat i
austeritat. Joan Aguado és un referent de Vilafranca fins i tot fora del municipi.

El portaveu del grup Socialista Marcel Esteve afirma que Joan Aguado (malgrat que ell
en defugia) es mereixia aquest homenatge. Ha presidit el ple i l’Ajuntament durant
divuit anys i ha enaltit la política i dignificat l’Ajuntament. Ha estat l’alcalde de tots i
totes que s’ha esforçat per l’Ajuntament i per la vila. Agraeix el seu suport, ànim,
consell i nivell d’exigència.
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Finalment, l’alcalde Joan Aguado agraeix les paraules de totes les persones que han
intervingut, malgrat que ell hauria preferit formalitzar la renúncia de forma més planera
i senzilla. El seu pas per l’Ajuntament és ja història, i demana que es continuï treballant
per Vilafranca amb esforç i encert.

I. PLA PARCIAL ELS CIRERERS

El text del dictamen és el següent:

En la tramitació administrativa del Pla parcial per al desenvolupament del sector de
sòl urbanitzable industrial “els Cirerers”, promoció d’Obres Clavé, SA, fou acordada
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 11 de
desembre de 2002, la suspensió de la seva aprovació definitiva fins la presentació d’un
text refós en el que s’incorporessin les prescripcions següents:

1. Ajustar-se a les determinacions de l’informe emès pel GIF pel que fa als límits
del Pla parcial, valorant el fet que el GIF delimita un àmbit d’emplaçament
d’apilament de terres que afectarà l’execució del sector.

2.      Introduir les determinacions establertes en l’informe de la Direcció General de
Comerç, de 4 de maig de 2001.

Amb posterioritat ha estat subscrit un conveni entre els propietaris afectats per
l’actuació expropiatòria del ferrocarril, el GIF i aquest Ajuntament, pel qual es
formula una cessió expressa a l’Ajuntament de la superfície objecte d’expropiació, a
més de tractar altres aspectes com l’accés per un camí de servei i el dipòsit de terres
provinents de l’execució de la L.A.V. en finques del sector, amb la final desafectació
d’aquestes finques del procediment d’expropiació endagat.

Pels promotors ha estat presentat l’esmentat text refós, el qual ha estat informat
favorablement pel GIF, i que incorpora a més les prescripcions de la Direcció General
de Comerç.

Vist l’informe tècnic favorable que consta en l’expedient, S’ACORDA:

Aprovar el text refós del Pla parcial del sector de sòl urbanitzable industrial
“Els Cirerers”, i trametre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als
efectes de la seva  aprovació definitiva.

Aquest dictamen s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 en contra (CUP).

El regidor d’Urbanisme Josep Colomé explica que l’assumpte va estar encallat per
l’informe desfavorable del GIF, cosa que ara ha canviat gràcies al conveni signat.

Otger Amatller (CUP) es mostra contrari, recordant que ja va posicionar-se en contra
del POUM pel tipus de creixement previst. La CUP vol la paralització dels nous sectors
i està en contra del tren de gran velocitat. A més, el nou sector industrial fa poc atractiu
el paisatge i resta valor a la riera de l’Adoberia. No es poden tirar endavant noves zones
industrials quan algunes d’elles encara no estan esgotades.

Pere Regull (CiU) dóna suport al dictamen. Malgrat que CiU ha estat crítica amb el
POUM pel creixement de població desmesurat que propicia, cal assegurar almenys que
la gent de Vilafranca pugui tenir accés a l’ocupació laboral.
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Josep Colomé manifesta que, com ja s’ha manifestat en altres ocasions, el nou Pla no
compromet el model de ciutat sostenible que es desitja.

II. ADMINISTRACIÓ FESTA MAJOR 2004

En aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte al ple de l’acord de la Comissió de
Govern de 30 de gener de 2003. El text de l’acord és el següent:

Nomenar Administradors de la Festa Major 2004 de Vilafranca que ha de
celebrar-se l’any vinent, a les persones següents:

Ma. Mercè Grau  i Ferrer .
Encarnació Jover i Esquirol
Lluís G. Laguna i Cano
Joan Anton Mascaró i Fuentes
Ma. Assumpta Savall i Domingo

De conformitat amb la normativa reguladora aprovada pel Ple Municipal el dia
11 de febrer de 1980, es donarà compte d’aquest acord al Ple Municipal en la propera
sessió que es celebri.

III. MOCIÓ SOBRE AUNA CABLE

El text de la moció presentada pel grup de la CUP és el següent:

Atès que les negociacions que l´ajuntament ha mantingut darrerament amb
l´empresa AUNA cable, per tal de normalitzar el seu servei a Vilafranca del Penedès,
estan a punt d´arribar a la seva fi. I que entre d´altres, han esdevingut  en la futura
obertura d´una oficina d´atenció al client a l´Avda. Tarragona que  esperem que
compleixi les expectatives que se li encomanen.

Des de la CUP voldríem afegir en les negociacions, un punt que és de gran
importància, que recauria en demanar que aquesta empresa difongués en la seva xarxa
d´emissió, més canals en llengua catalana. En un èmfasi especial en el canal infantil
Súper 3, el qual s’ofereix en llengua castellana en la seva totalitat.

Atès que aquest canal va dirigit als infants de la casa i caldria tenir en compte
que  és un pas enrere en la incentivació de l´ús social del català en les àrees d´esbarjo
de les escoles així com al carrer, com en la futura societat dels Països Catalans.

Des de la CUP demanem:
1.Que l´empresa AUNA cable, defugint de qui en sigui el responsable, augmenti

el nombre de canals difosos en català.
2.La immediata substitució de la llengua de difusió del canal infantil Súper 3 , i

en el pitjor dels casos, que se suprimeixi l´emissió del mateix, tenint en compte les
repercussions que comportarà.

3.Considerem un insult que una televisió que paguem els i les catalanes amb els
nostres impostos, no es difongui en català. Per tant, demanem que l´ajuntament
transmeti el nostre desacord i informi d´aquesta problemàtica a la Corporació
Catalana de Radiotelevisió desaprovant aquestes iniciatives.

Aquesta moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 en contra (PP).
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Defensa la moció Otger Amatller (CUP) remarcant que cal defensar el català i la
llengua. S’ha d’augmentar el nombre de canals en català, i impedir que el canal infantil
Súper 3 es difongui en castellà.

Josep Ramon (PP) es mostra favorable al primer punt de la moció que reclama més
canals en català. En canvi, si bé és bo que el canal Súper 3 s’emeti en català, no s’ha
d’impedir que ho faci també en castellà, sense que es pugui parlar (com ho fa la moció)
d’insult.

Ramon Xena (ERC) dóna suport a la moció, perquè s’ha de defensar la llengua catalana,
i en el mateix sentit s’expressa Pere Regull (CiU).

Francisco Romero (grup Socialista) recolza la moció perquè s’ha d’incrementar l’oferta
de canals en català. Malgrat aquest suport, i respecte del canal Súper 3, Auna comenta
que la productora l’ofereix en castellà per a les plataformes analògiques (qüestions
tècniques), i no hi ha problemes en canvi per tenir accés en català a través de les
plataformes digitals. Cal aconseguir també incloure en l’oferta televisiva altres canals
locals.

IV. MOCIÓ CARRER DUC DE LA VICTÒRIA

El text de la moció de CiU finalment sotmès a votació és el següent:

Atès que en el barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès hi ha un carrer
amb el nom de Duc de la Victòria.

Atès que el Duc de la Victòria era un dels títols del General Baldomero
Fernández Espartero (1793-1879) que va ser el militar anticarlí que va ordenar el
bombardeig de la ciutat de Barcelona quan n’era regent, el 3 de desembre del 1842,
per aturar un alçament d’una lleva de soldats.

Atès que aquests bombardeigs des del castell de Montjuïc van propiciar la
destrucció d’uns 400 edificis, alguns d’ells de gran significació històrica (Consell de
Cent, Palau de la Virreina, etc.), la mort d’entre 20 i 30 persones i el posterior
afusellament de 14 persones més després de la rendició de la ciutat.

Atès que des del nostre grup municipal creiem que els noms dels carrers de la
nostra Vila s’han d’atorgar a persones amb mèrits suficients i de marcat talant
democràtic.

Ateses les raons adduïdes, S’ACORDA:
1. Que es procedeixi a canviar el nom del carrer Duc de la Victòria tal i com ja han

realitzat altres Ajuntaments, com ara el de Barcelona.
2. Que es consideri l’opció d’anomenar al carrer: Carrer de Cal Bolet, ja que aquesta

és és la nomenclatura que avui en dia ja utilitzen molts vilafranquins per a referir-
se a aquest carrer. Si no hi ha consens en aquest punt, que s’encetin consultes amb
els veïns.

3. Que a la nostra Vila, s’eviti la perpetuació o la nova designació de noms de carrers
a persones no mereixedores dels mateixos.

4. Que s’insti a l’equip de govern per tal que es faci una Comissió de Nomenclàtor de
Vilafranca, nomenada pel ple municipal i formada per estudiosos i historiadors
locals, la qual haurà de realitzar un estudi sobre el nom de tots els carrers i places
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de la vila, a partir de la seva història i procedència i dels futurs carrers i places
dels nous barris de Vilafranca.

5. Proposar el canvi dels nous barris vilafranquins, Molí d’en Rovira Sud i la Girada
2, per una nova denominació que s’haurà d’estudiar.

Aquesta moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció (grup del PP).

Es fa esment que la redacció dels punts dispositius 4 i 5 de la moció respon a una
esmena presentada per Joan Ríos en nom d’ERC i que ha estat acceptada, després
d’algunes puntualitzacions introduïdes per CiU (nomenament de la comissió pel ple) i
pel grup Socialista (cal estudiar la denominació dels nous barris, sense que es tracti
d’una denominació de caire marginal).

Defensa la moció la regidora de CiU Emília Torres, afirmant que els carrers han de tenir
el nom de persones que en siguin mereixedores, la qual cosa no succeix en el cas del
Duc de la Victòria. Cal canviar el nom del carrer i fer un estudi general.

Tot seguit es dóna lectura a les esmenes d’ERC que ja s’han incorporat amb certes
puntualitzacions a la moció. Joan Ríos defensa la necessitat de crear la comissió (a
nomenar pel ple segons proposta de CiU)  i que els noms dels nous barris no siguin
subalterns.

Josep Ramon (PP) no és favorable a la moció. La Comissió més que un estudi hauria de
fer propostes de canvi, i quant als noms dels barris nous caldria esperar a què
estiguessin ja poblats i es conegués el parer dels veïns. També proposa que el possible
canvi de nom del carrer Duc de la Victòria l’estudiï la comissió, propostes aquestes que
no són acceptades per la resta de grups.

Anna Girona (grup Socialista) recorda que el Servei de Comunicació ja té un estudi
ampli sobre els noms de les vies públiques i la seva història. Els noms dels nous barris
no són els definitius, sinó que responen només a la denominació dels plans parcials
antics.

V. MOCIÓ REFORMA CODI PENAL. REFERENDUMS.

Es dóna lectura a la següent moció d’ERC:

El govern espanyol ha emprès unilateralment la iniciativa d’impulsar una
reforma del Codi Penal per tal de castigar la convocatòria de referèndums per part de
comunitats autònomes i ens locals. Segons les intencions del PP, el càstig per la
convocatòria de consultes populars no autoritzades per l’executiu estatal pot arribar
als cinc anys de presó.

No escapa a ningú que aquesta reforma del Codi Penal s’inscriu en el marc del
conflicte institucional que enfronta el govern espanyol amb el govern basc presidit per
Juan José Ibarretxe. Amb tot, més enllà de la seva intencionalitat immediata, la
reforma representa una amenaça directa a la llibertat d’actuació del govern de
Catalunya i els ens locals. El PP pretén, en definitiva, impedir que en puguin
replantejar per via democràtica les relacions de Catalunya amb l’Estat Espanyol.
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És per tot això, davant d’aquest atemptat al lliure exercici de la democràcia i a
un clàssic mecanisme de participació política reconegut internacionalment, que el grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana que el Ple acordi el següent:

1. Malgrat l’aprovació definitiva i posterior publicació al B.O.E., demanar i exigir al
govern espanyol que retiri la reforma del Codi Penal per considerar que constitueix un
greu atac a l’exercici de la democràcia i al dret de la ciutadania a fer conèixer
lliurement la seva opinió sobre assumptes d’interès públic.

2. Defensar, davant de tots aquells que l’amenacen i el posen en perill, el dret de les
institucions polítiques de Catalunya a impulsar consultes populars per conèixer el
sentir de la ciutadania.

3. Reiterar que la superació de l’actual marc estatutari, a partir de l’elaboració d’un
nou Estatut ha de permetre, si es creu convenient, la convocatòria d’un referèndum
obert al conjunt de la ciutadania de Catalunya.

4. Fer arribar aquesta moció al president del Parlament de Catalunya, als grups
parlamentaris d’aquesta cambra, a les entitats municipalistes i al president del govern
espanyol.

Aquesta moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció (PP).

Joan Ríos (ERC) recorda que la moció es va presentar en el mes de desembre, i que no
va ser inclosa en l’ordre del dia per raons de calendari. Ara la reforma ja s’ha aprovat.
Es tracta d’una imposició que atempta contra el dret a la participació. Totes les
institucions han de poder fer consultes populars, i en política el diàleg és fonamental.

Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció. El PP parla de llibertat, però no deixa
decidir, i finalment la gent serà allò que vulgui ser.

Josep Ramon (PP) anuncia la seva abstenció, ja que l’assumpte és competència del
Parlament de l’Estat, i no de l’Ajuntament.

Pere Regull (CiU) dóna suport a la moció, encara que arriba tard i pot ser testimonial.

Marcel Esteve (grup Socialista) recolza el text. La reforma, pensada per al País Basc,
pot afectar també els ens locals, i cal recordar que el Reglament orgànic de
l’Ajuntament preveu la convocatòria de consultes.

VI. MOCIÓ SOBRE ENCAST DE CARTELLS

La moció és presentada pel grup d’ERC, i el text final sotmès a votació és el següent:

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya va presentar una
pregunta  per escrit , en data 3 d’octubre de 2003, a l’equip de govern referent a
l’incompliment de l’ordenança municipal sobre l’encast de cartells a la via pública i
preguntant concretament la quantitat d’expedients sancionadors que s’han obert i
sobre el resultat final dels expedients oberts, en el seu cas.
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En data  31 d’octubre de 2003   i en resposta a l’esmentada pregunta, el regidor
de medi ambient va informar que “durant els darrers temps no s’han obert expedients
sancionadors per incompliment de l’esmentada ordenança”.

Passejant pels carrers de Vilafranca qualsevol ciutadà o ciutadana ha pogut i
pot observar com , de manera incívica, diverses entitats o empreses privades anuncien
les seves activitats mitjançant l’encastament de cartells enganxats a llocs no disposats
justament per aquesta tasca.

És conegut per qualsevol ciutadà de Vilafranca –o hauria de ser-ho- que la
nostra ciutat gaudeix d’una ordenança de convivència ciutadana i de protecció de
l’entorn urbà, la qual, en el seu TítolI, Capítol II, Secció II sobre l’encast de cartells a
la via pública, disposa en el seu art.41 que “es prohibeix especialment l’afixació de
cartells a les façanes dels edificis, ja siguin públics o privats, als monuments, als
temples, al cementiri, a les estàtues, a les columnes, a les fonts, als arbres, al mobiliari
urbà (papereres, contenidors, bancs, etc.), als fanals de l’enllumenat i als elements
anàlegs”.

És clar l’incompliment del contingut d’aquesta ordenança per part de diverses
entitats i empreses privades, la qual cosa suposaria, en el seu cas, l’obertura
d’expedients disciplinaris per part de l’Ajuntament de Vilafranca als infractors de
l’esmentada ordenança municipal.

A més però, i en caràcter constructiu i pràctic, caldria tenir en compte que la
situació actual de la nostra Vila, després d’anys, ha variat considerablement. La
població ha augmentat, Vilafranca s’ha fet més gran, hi ha nous barris, nous carrers i
noves places. Agradablement també la implicació social de la ciutadania ha augmentat.
Hi ha moltes entitats cíviques, socials i culturals que realitzen unes tasques molt
importants i bàsiques per el bon desenvolupament de la nostra ciutat. També ha
augmentat l’activitat d’esbarjo de l’empresa privada. Tot això suposa la necessitat més
àmplia de la i necessitat d’anunciar-se.

Així doncs, potser caldria tenir en compte la possibilitat de facilitar, encara
més, aquest tipus d’activitat, tot augmentant el nombre de plafons públics als carrers i
places de Vilafranca.

És per això que s’acorda:
1. Que per part de l’equip de govern es procedeixi a un control exhaustiu sobre

l’incompliment per part de diverses entitats de l’Ordenança de Convivència
Ciutadana i de Protecció de l’entorn Urbà i en concret “Sobre l’encast de cartells a
la via pública”, amb l’obertura, en el seu cas, dels expedients disciplinaris
corresponents i aplicació de les sancions que estableix la mateixa ordenança.

2. Que per aquest Ajuntament es realitzi una campanya pública de coneixement i
informació sobre el contingut i obligació d’aplicació de l’esmentada ordenança,
dirigida a tots els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca , amb coneixement de
l’aplicació de les  sancions  corresponents.

3. Que paralel·lament a aquesta campanya s’amplii considerablement la col·locació
de plafons públics als carrers i places de Vilafranca per tal d’augmentar l’espai
públic disponible a l’encartellament de les activitats públiques i privades de
Vilafranca.

4. Quan l’infractor sigui una entitat vilafranquina, que gaudeixi d’alguna subvenció
municipal o tingui algun tipus de conveni amb l’Ajuntament que li reporti ingressos
econòmics, l’import corresponent a la sanció que estableix l’ordenança li serà
deduït de l’import de la futura subvenció o del proper conveni, prèvia notificació a
l’entitat infractora.
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El text transcrit ha estat aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció (CUP). Es fa constar
que el punt dispositiu 4 de la moció respon a una esmena del grup Socialista acceptada
pel grup d’ERC i per la resta de grups.

Joan Ríos (ERC) defensa que s’han de complir totes les ordenances. S’ha d’informar
dels deures cívics i posar més plafons, però també sancionar els incompliments.

Patro Recober (grup Socialista) dóna suport a la moció i defensa la seva esmena
(acceptada), ja que no és lògic que l’Ajuntament doni subvencions que puguin arribar a
servir per embrutar els espais públics. Admet que fins ara no hi ha hagut potser prou
contundència en la matèria.

Otger Amatller (CUP) anuncia la seva abstenció. Actualment hi ha més entitats i menys
cartelleres. Les entitats no tenen espai suficient per anunciar els seus actes. No és just
reprimir si prèviament no s’han habilitat els espais adients per a l’encast, ja que moltes
entitats no tenen altres mitjans de difusió que els cartells.

Joan Ríos (ERC) replica que la moció ja demana més plafons, però a parer seu la
insuficiència no és excusa per incomplir les ordenances.

Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció. Demana que no es facin excepcions en
l’aplicació de la norma, i que les pintades s’eliminin en un temps prudencial.

Pere Regull (CiU) recolza la moció. Tot i així, creu preferible instal·lar primer més
cartelleres, i quan existeixin començar a sancionar.

Patro Recober (grup Socialista) manifesta que es pot esperar un temps prudencial només
pel que fa a les entitats sense ànim de lucre, que darrerament s’han iniciat dos
expedients i que si bé els cartells són una forma d’art respectable, avui en dia existeixen
altres mitjans més moderns de difusió.

Otger Amatller (CUP) diu que encara que  hi hagin altres mitjans els cartells són útils, i
de fet els partits polítics els empren en període electoral. Fins i tot ERC va encastar
cartells abans de les eleccions municipals on no tocava i quan no tocava. Replica
Ramon Xena (ERC) que la Junta Electoral no va apreciar l’existència de cap
irregularitat.

VII. MOCIÓ SOBRE ACTES DE COMIAT NO RELIGIOSOS

El text de la moció presentada per ERC és el següent:

Atès que segons la Llei Municipal de Règim Local i la Llei de Serveis Funeraris
l’Ajuntament ha de regular l’exercici de les activitats funeràries, ja que aquest és un
servei essencial d’interès general.

Atès que segons la legislació vigent l’Ajuntament ha de subjectar l’activitat
funerària a uns requisits mínims, entre aquests, el principi d’universalitat, accessibilitat
i respecte als drets de les persones usuàries.
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Atès que cal garantir el dret de les persones a poder realitzar actes de comiat no
religiosos previ a l’enterrament.

Atès que en data 11 de març de 1997 aquest ple municipal va aprovar per
unanimitat la moció presentada pel grup municipal d’ERC, en la qual s’hi acorda:
“sotmetre a estudi la implantació a Vilafranca d’un centre civil i de meditació, amb
característiques usuals als anomenats temples laics” i “transitòriament i des del
moment present fins  l’entrada en funcionament d’un centre específic, habilitar o posar
a disposició de la Vila el conjunt de dependències municipals adient a les funcions
esmentades”.

Atès que, segons sembla, fins a la data no s’ha tirat endavant el compliment del
contingut de l’esmentada moció,doncs la ciutadania és una gran desconeixedora del
mateix.
Atès que per realitzar aquests tipus d’actes no hi ha al municipi cap protocol establert.

És per això que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
demana que el Ple acordi el següent:

1-  Que l’Ajuntament garanteixi el dret a poder realitzar actes no religiosos de
comiat previ a l’enterrament a tots els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca.

2.  Que s’estableixi un protocol d’actuació conjuntament amb l’empresa que
gestiona l’activitat funerària, si cal, on es contempli la possibilitat de realitzar actes no
religiosos de comiat previ a l’enterrament.

3.  Que en aquest protocol es contempli el local o locals disponibles per aquest
ús, les condicions d’ús i el responsable/s del servei.

4.  Que es realitzi una campanya publicitària per tal que els ciutadans i
ciutadanes de Vilafranca siguin coneixedors de la realitat d’aquest servei.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.

Joan Ríos (ERC) defensa la necessitat de respectar la llibertat d’elecció (acte religiós o
laic). Cal establir un protocol i donar facilitats.

Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció. També ho fa Josep Ramon (PP) qui
defensa la conveniència de modificar l’ordenança de serveis funeraris obligant les
empreses a disposar d'una sala. Anna Girona afirma que l’ordenança ja ho preveu.

Pere Regull (CiU) recolza la moció, per bé que la campanya publicitària hauria de ser
discreta per raons òbvies.

Anna Girona (PSC) manifesta que ja existeix la possibilitat de fer actes laics (capella
del cementiri, tanatori i si cal espais municipals més grans). Malgrat tot, és convenient
fer-ne una certa difusió.

Joan Ríos (ERC) argumenta que malgrat la discreció cal que la ciutadania n’estigui
assabentada, tot establint un protocol clar d’actuació.

VIII. MOCIÓ ÚS SOCIAL DEL CATALÀ. RÈTOLS.
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Es dóna lectura a una moció del grup de la CUP, amb el redactat final següent:

Tot i que en el seu moment, i en sessió de ple municipal, es va aprovar la
totalitat del document presentat per la Coordinadora d´Associacions per la Llengua,
CAL, (redactat abans de les eleccions municipals i lliurat a totes formacions polítiques
que s’hi presentaven), des de la CUP, considerem que no s´ha fet un seguiment de les
peticions que s’hi esmentaven, atès que s’hi demanava l´aplicació de la llei de política
lingüística.

Pel que fa a l’aspecte que es refereix a la retolació dels establiments de pública
concurrència, no només no s’hi ha actuat, sinó que creiem que hi ha una
despreocupació important: actualment, a la nostra vila, s’ha incrementat de forma
considerable el nombre d´establiments que no compleixen l’esmentada  llei, i ens
referim concretament a l’apartat en què es remarca que hauran de retolar almenys en
català, (recollit també en la llei de disciplina de mercat i  defensa dels consumidors i
usuaris).

La Llei, recordem-ho, fou aprovada pel Parlament i va entrar en vigència el
febrer de 2003, i preveu també sancions lleus per als casos d’incompliment, ja que
atempten contra els drets lingüístics de la societat dels Països Catalans.

Atès això, S’ACORDA:
1- Enviar una tramesa de cartes, de caire informatiu, als establiments que no

tinguin la retolació almenys en català, i on es demani al propietari/a la rectificació,  bo
i explicant-li la necessitat col·lectiva i la bona integració a la nostra vila que això
suposaria per al seu establiment, i fent-hi també esment que la llengua catalana és la
pròpia dels Països Catalans i, per tant, la de la vila on s´ha establert comercial i
socialment.

2- Dur a terme una campanya d´informació als establiments que no compleixin
els requisits que la llei esmenta, i atorgar-los un termini de 3 mesos per tal de
rectificar la retolació dels seus establiments. Se’ls haurà d’assabentar, també, que
disposen d´un servei local de català, situat al c/ de la font 43 segon pis, on podran
rebre assessorament sobre qualsevol tipus de dubte, en cas que tinguin dificultats per
expressar-se correctament en la nostra llengua, i per poder fer-ho, així, de la manera
correcta.

3. Si l’establiment no correspon a les peticions que li siguin adreçades,
l’Ajuntament o la Generalitat tramitaran els expedients sancionadors adients d’acord
amb la llei.

4- Incloure, dins el reglament municipal dels establiments de pública
concurrència, un apartat en què es faci necessària, per a la llicència d´obertura d´un
nou establiment, l’obligació d’ésser retolat almenys en català (això estalviaria, en el
futur, haver de fer ús de les mesures i sancions anteriorment esmentades). I revisar
totes les llicències atorgades fins al dia d´avui , per tal d’assegurar-nos que compleixin
la llei de política lingüística.

5- Treballar, en aquest mateix sentit, des de la regidora de comerç i turisme,
així com des del patronat: tant en les fires comercials, com amb les empreses privades,
amb qui tot sovint es fan campanyes per exportar arreu els productes del gran Penedès.

Tot això, com una de les primeres passes perquè, en un curt termini, es pugui
viure plenament en català a la nostra vila i a la resta dels Països Catalans, lluny dels
intents de dividir la unitat de la llengua catalana.

Aquesta moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 en contra (PP). Es fa constar que el
redactat final del punt dispositiu tercer obeeix a una esmena del grup Socialista que ha
estat acceptada.
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Otger Amatler (CUP) recorda que la llei és clara, però no es compleix, i cal garantir que
els rètols estiguin redactats almenys en català. Afirma que no és lògic que, en la darrera
festa dels 3 tombs, la narració es fes també en castellà.

Josep Ramon (PP) fa palès el seu desacord amb la moció. S’ha d’impulsar el català,
però no imposant sancions. Seria preferible fer una política d’estímul i de subvencions.

Mònica Gispert (ERC) dóna ple suport a la moció. També ho fa Pere Regull (CiU), qui
afirma que la llei s’ha d’aplicar i l’Ajuntament hi ha de col·laborar, sense descartar la
possibilitat també de la subvenció. Cal aclarir que, com ja estableix la moció i la llei, no
és prohibeix l’ús també del castellà.

Lourdes Sánchez (PSC) és favorable a la moció, una vegada perfeccionat tècnicament el
redactat del punt tercer per raons legals.

IX. MOCIÓ CONTRA EL SECESSIONISME LINGÜÍSTIC

El text de la moció presentada pels grups de la CUP, Socialista, de CiU i d’ERC és el
següent:

Recentment, hem pogut saber a través dels mitjans de comunicació que el
ministeri espanyol d´educació i ciència està preparant un “real decreto” que
reconeixerà el títol de “valencià”, homologant-lo als títols actuals de català, euskera i
galego. Així mateix, s´informa que les Escoles Oficials d´Idiomes de les comunitats
autònomes governades pel PP impartiran el proper curs l’assignatura de valencià com
si es tractés d’una llengua diferent de la catalana.

Davant d’aquest nou atac contra la unitat de la nostra llengua no podem
permetre que el govern espanyol atempti contra l’autoritat científica, la història i la
cultura.

És un fet conegut que la comunitat filològica reconeix la unitat de la llengua
que es parla de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó-i l´Alguer- i que acadèmicament
s’identifica amb el nom genèric de llengua catalana. Aquesta denominació no és en
absolut incompatible amb altres denominacions tradicionals i populars que rep el
català del País Valencià com ara la de “valencià” o el català de l’Alguer que sovint és
anomenat com “alguerès”. Aquesta diversitat onomàstica respon a tradicions
històriques i populars perfectament respectables però no pot servir d’excusa per a la
secessió lingüística del català, una de les llengües més unitàries d’arreu d’Europa. La
denominació de “català” és causa del fet que la nostra llengua va néixer a la
Catalunya vella i es va anar estenent a la resta d’espais geogràfics que ocupa
actualment i es lògic que els filòlegs d’arreu es posessin d’acord en anomenar amb un
sol mot l’idioma que es parla a Ceret, Vilafranca, Alcoi, Andorra,  Ciutadella o
l’Alguer i que seria ridícul denominar la nostra llengua com a català-valencià-balear-
rossellonès-andorrà-alguerès.

Està clar doncs, que el govern espanyol pretén avançar en l’anorreament del
català centrant-se en un secessionisme lingüístic descarat i si realment actués en base

al respecte de la pluralitat lingüística, tal com diuen defensar impulsant aquesta mena
de lleis nefastes, els títols que homologarien no serien pas el d’idiomes inventats com
una suposada “llengua valenciana” diferenciada del català sinó que serien el de
llengües minoritzades com l’asturlleonès (parlat a Astúries, Lleó i oest de Cantàbria),



14

l’aragonès (parlat al pirineu aragonès) i l’occità (parlat a la Val d’Aran)
autèntiques llengües que l´estat espanyol encara respecta menys que el català, l’èuscar
i el gallec.

Cal que tinguem ben clar, doncs, que el govern del PP menteix quan assegura
potenciar una política en pro de la diversitat lingüística de l´estat quan el que fa
realment és desplegar tot un seguit d’accions, que han estat perfectament dissenyades,
amb l’objectiu d’arraconar les llengües i cultures minoritzades a un reducte folklòric,
per tal que no els suposin un entrebanc pel manteniment de la “unidad de España”. Els
estats espanyol i francès durant segles i encara ara practiquen el lingüicidi com a eina
eficaç pel sotmetiment de les nacions no reconegudes com la nostra esdevenint així
autèntiques presons de pobles, cultures i llengües que se’ls nega un procés normal de
desenvolupament i se´ls aboca a la resistència cultural, lingüística i política.

Atès això, S’ACORDA:

1. Que l’Ajuntament faci arribar al ministeri espanyol d’educació i ciència un
escrit on consti que el nostre Ajuntament reconeix la unitat de la llengua catalana i que
per tant, davant el “real decreto” que s’està preparant per reconèixer el títol de
“valencià”  homologant-lo als títols actuals de català, èuscar i gallec aquest
Ajuntament s´hi manifesta rotundament en contra i exigeix que no es tiri endavant , ja
que suposaria l’oficialització del secessionisme lingüístic i de la pràctica
esquarteradora i anorreadora de les llengües minoritzades de l’estat.

2. Que l’Ajuntament doni ple suport a les iniciatives que s’emprenguin per la
difussió i la protecció de la diversitat lingüística i dialectal i es posicioni en contra de
les polítiques no reconegudes per la comunitat filològica com és el secessionisme
lingüístic que el govern espanyol s’entesta a imposar.

Aquesta moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció (PP).

Otger Amatller (CUP) critica la política del PP en matèria de català i de llengua.
Esmenta actuacions concretes d’aquest partit i del govern de l’Estat i pregunta a Josep
Ramon si a parer seu el català i el valencià són una sola llengua o dues.

Josep Ramon (PP) anuncia que s’abstindrà en tractar-se d’un assumpte no municipal.
Ell personalment creu que el català i el valencià són la mateixa llengua, però això no
posa en qüestió el seu compromís amb el projecte del PP.

En nom d’ERC, de CiU i del PSC Mònica Gispert, Josep M. Figueras i Lourdes
Sánchez respectivament recolzen totalment la moció.

X. MOCIÓ SOBRE BORSA DE TRANSPORT

Es dóna lectura a la següent moció del grup de la CUP:
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En la societat en la qual vivim, el fet de desplaçar-se és una necessitat creixent;
la mobilitat s’ha convertit, doncs, en un element bàsic tant en l’àmbit estudiantil,
laboral, d’oci, de consum...

El transport públic no sempre cobreix les necessitats de les persones ja sigui
perquè al nostre país existeix una xarxa de transport públic insuficient o per
incompatibilitats horàries. A part, davant d’aquest fet molts vilafranquins /es i altres
persones de les contornades sovint es veuen obligades a agafar el cotxe i en moltes
ocasions els cotxes no van plens o fins i tot, amb un sol ocupant, amb la conseqüent
malbaratament, augment de la contaminació i massificació de les carreteres.

En algunes poblacions catalanes com: Vilanova i la Geltrú,  Barberà del Vallès,
Cambrils, Mataró... ja han creat borses de transport perquè els seus ciutadans puguin
compartir els seus vehicles.

Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent:
Que Vilafranca elabori la seva pròpia borsa de transport o que s’adhereixi a la

iniciativa de www.compartir.org . D’aquesta manera es superaria i s’ampliaria l’actual
servei que ofereix el SIAJ, pel que fa la oferta de transport a les universitats. Aquesta
nova borsa estarà oberta a tot tipus de necessitats:

Desplaçaments acadèmics,
desplaçaments per motius laborals,
desplaçaments per oci o viatges diversos.

L’ajuntament ha de donar difusió a aquest borsa de transport.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.

Otger Amatller (CUP) explica les experiències d’altres municipis, i recorda que una
pàgina web ofereix el servei de compartir transport. Amb la iniciativa no augmenta la
contaminació, millora el trànsit i es pot ampliar el servei que el SIAJ ofereix als
estudiants.

Tots els grups municipals intervenen per donar suport a la moció, i es demanarà també
al SIAJ que faci més accions en aquesta línia.

XI. MOCIÓ SOBRE ENTITATS DE LLEURE

El text final de la moció de l’alcaldia és el següent:

Atesa la importància de la tasca que en matèria d’educació en el lleure fan les
entitats de la vila MIV, GEP, Agrupament Escolta i l’Espinguet.

Atès que aquestes entitats, des de fa molts anys, realitzen desinteressadament
activitats de transmissió de valors cívics i ètics entre molts infants i joves de la vila.
Valors com la convivència, la solidaritat, el compromís i l’estimació del país i del
nostre entorn han de ser potenciats, a la qual cosa es dediquen de manera rellevant les
quatre entitats esmentades.

Atès que aquesta important tasca mereix el reconeixement i la gratitud del
consistori i de la ciutadania, s’ ACORDA:

1. Fer públic expressament el reconeixement de l’Ajuntament de Vilafranca per
la important i positiva tasca que des de fa molts anys vénen realitzant, en el terreny de
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l’educació en el lleure, les entitats vilafranquines MIV, GEP, Agrupament Escolta i
l’Espinguet.

2. Traslladar aquest acord a les quatre entitats esmentades.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. A iniciativa de Ramon Xena (ERC), en el
text final s’ha inclòs també entre les entitats la coral l’Espinguet.

L’alcalde Joan Aguado comenta que la iniciativa parteix d’una persona (exmonitor), i
que és positiu reconèixer els mèrits d’aquestes entitats que treballen en el terreny del
lleure infrantil.

Els representants dels diferents grups municipals donen suport a la moció, i Otger
Amatller (CUP) suggereix la conveniència de fer algun acte exprés de reconeixement.

XII. MOCIÓ SOBRE FESTA SANT JORDI

La moció presentada per CiU, en el seu redactat final sotmès a votació, és el següent:

Atès que la festa de Sant Jordi és, per als catalans, una festa amb una
extraordinària força sentimental, cultural i nacional i que, per aquest motiu, cal
esforçar-nos en promoure-la, mirant de fer-la el més plural i participativa possible,

Atès que, des de fa anys, l’Ajuntament de Vilafranca programa en aquesta diada
diversos actes institucionals i que a parer del nostre grup, ara caldria complementar-
los,

Atès que seria bo, a través de noves mesures de promoció de la festa, que la
participació en la diada de Sant Jordi a Vilafranca augmentés i que tingués lloc en un
marc de celebració més ben delimitat,

Ateses les raons adduïdes,S’ACORDA::
1-.  Que la Regidoria de Cultura treballi conjuntament amb els llibreters,

floristes i entitats que en els darrers anys han tingut parada a la festa a fi d’arribar a
un consens  sobre el punt de la vila més idoni per tenir-hi les parades, i això sens
perjudici de la possibilitat de continuar tenint parada davant dels mateixos
establiments permanents.

2.  Que, a més de les parades de llibreters i floristes, l’Ajuntament ofereixi, en el
marc de carrers o places consensuat, un espai escènic a les entitats culturals que
habitualment programen actes dedicats a aquesta festa (com ara les escoles, grups de
teatre, agrupacions musicals) i, a més, faci una programació pròpia, de manera que
durant bona part del dia, aquest espai serveixi d’aparador de diverses mostres
culturals i artístiques.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.
Es fa constar que el punt primer de la moció inicial de CiU plantejava, a més del text
reflectit en aquesta acta i a tall de proposta, el possible emplaçament a la plaça de la
Constitució i/o carrers adjacents; el text final obeeix a una esmena del grup Socialista
acceptada per CiU i per la resta de grups.

Defensa la moció Josep M. Figueras (CiU), en el sentit que cal potenciar aquesta festa.
És positiu el que ja es fa, però caldria trobar un entorn més agradable (el de la Rambla
no és el més adequat) i apte per a fer-hi actes (espai escènic), perquè es tracta de la
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diada de la cultura i de l’amor. L’origen de la festa no és comercial, i l’Ajuntament hi
ha de tenir un paper actiu.

Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció, i suggereix la necessitat de replantejar la
festa de Sant Joan també.

Josep Ramon (PP) es mostra partidari de potenciar la festa, però les mesures proposades
per CiU no són les més adients. Cal parlar primer amb les entitats, i concentrar els
llibreters en un sol punt no és positiu, ja que cal pensar en els barris.

Ramon Xena (ERC) planteja dubtes: hi ha entitats que ja fan actes, cal estudiar bé la
ubicació i tenir en compte també als llibreters. Cal el consens amb llibreters, floristes i
entitats que també tenen parades.

Joan Pareta (grup Socialista) dóna suport a què es facin actes, però recorda que ja
actualment des de l’Ajuntament s’estan coordinant. Quant a  l’emplaçament, els
llibreters i floristes són escassos, i no semblen predisposats a un canvi. La proposta de
CiU de traslladar el centre d’activitats a la zona de la plaça de la Constitució és
sospitosa, perquè ja l’han feta en diverses ocasions un grup de comerciants, i hi poden
haver interesos privats al darrere.

Josep M. Figueras (CiU) es mostra ofès per la insinuació d’estar-se defensant interessos
privats. S’aposta pel consens, potser també amb la participació del gremi de
comerciants. Tot és replantejable, i també és adient proporcionar un espai escènic a les
entitats.

Finalment Joan Pareta proposa suprimir la part final de l’apartat primer de la moció de
CiU que inicialment deia que se suggereix com emplaçament la plaça de la Constitució
i/o espais adjacents. Josep M. Figueras accepta l’esmena, però demana que es respecti la
voluntat d’agrupar la festa en un lloc on es potenciï el seu caràcter cultural i festiu.
Josep Ramon (PP) demana que es respecti la voluntat dels comerciants que vulguin
instal·lar la parada davant del seu establiment, la qual cosa és acceptada.

XIII. MOCIÓ HORARIS COMERCIALS

La moció presentada per CiU, en el seu text final sotmès a votació, és la següent:

Atès que un dels sectors d’activitat econòmica que s’ha vist més afectat per
profundes transformacions estructurals ha estat el de la distribució comercial,

Atès que a Catalunya coexisteixen dos sistemes de distribució comercial. D’una
banda, el que formen les grans superfícies comercials i, de l’altra, un model de comerç
propi, integrat en el teixit urbà de les poblacions que constitueix un element de
dinamisme econòmic i social; que vertebra pobles i ciutats; que contribueix de forma
creixent a crear ocupació, i que està format, majoritàriament, per iniciatives de petites
i mitjanes empreses, moltes vegades de caràcter local i familiar,

Atès que creiem que hem de treballar a favor del comerç tradicional i de la
necessitat de cercar els equilibris convenients entre els interessos de les grans
superfícies i els interessos dels petits i mitjans comerços, equilibris que passen
necessàriament, entre d’altres aspectes, per una adequada regulació dels horaris
comercials,
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Atès que amb l’aprovació de la Llei 17/1 996, de 15 de gener, d’Ordenació del
Comerç Minorista i la Llei Orgànica 2/1996, de 15 de gener, Complementària de
l’Ordenació del Comerç Minorista, la regulació dels horaris d’obertura deIs comerços
corresponia a les Comunitats Autònomes, garantint, en tot cas, l‘obertura d’un mínim
de vuit diumenges o festius a l’any,

Atès que aquesta situació d’ampli consens que es va aconseguir l’any 1996, va
ser trencada unilateralment peI Govern del PP amb I’aprovació del Reial Decret Llei
6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents d’intensificació de la competència en
mercats de béns i serveis, on a través del seu article 43 es va ampliar de manera
notable la capacitat per declarar l‘obertura dels comerços en diumenges i festius, fins
la total obertura de festius a partir de l‘1 de gener de 2005, situació que beneficiarà a
les grans superfícies en detriment de les petites i mitjanes empreses que, com hem dit, a
Catalunya tenen una importància indiscutible, doncs participen activament en la
societat del nostre país,

Per tot això S’ACORDA:
1.  Manifestar el nostre rebuig al Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, per la

seva ingerència en les competències autonòmiques i per estar perjudicant greument els
petits i mitjans comerciants.

2.  Manifestar el nostre suport a tots els petits i mitjans comerciants.
3.  Donar suport a la Proposició de Llei que regula els horaris comercials

presentada pel Grup Parlamentari Català en el Congrés dels Diputats, i a totes
aquelles iniciatives que permetin que les Comunitats Autònomes recuperin les
competències sobre regulació dels horaris d’obertura i tancament dels locals
comercials en els respectius àmbits territorials.

4.  Donar trasllat d’aquests Acords al president del Govern Espanyol, al
president de la Generalitat de Catalunya, al Congrés de Diputats i al Parlament de
Catalunya.

Aquesta moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció (PP). Respecte del text
original de la moció, s’ha introduït només una esmena del grup Socialista (acceptada
per tots els grups) al punt dispositiu tercer, en el sentit que es dóna suport a la
proposició de llei existent i també a altres iniciatives que hi puguin haver en el mateix
sentit.

Pere Regull (CiU) defensa la moció adduint que s’ha de defensar el model de vida
mediterrà, i no pas el nordamericà. El petit comerç es veuria molt perjudicat amb una
llibertat total d’horaris.

Tots els altres grups (tret del PP) recolzen la moció i la precisió que fa l’esmena del
grup Socialista. Ramon Xena recorda que durant el mandat de CiU a la Generalitat
s’han obert grans superfícies al Penedès, i que el petit comerç està desapareixent també
en favor de les franquícies.

Josep Ramon (PP) s’absté en no tractar-se a parer seu d’un assumpte de competència
municipal.

XIV. MOCIÓ SOBRE BEGUDES ALCOLHÒLIQUES

Es presenta la següent moció per part del grup de CiU:
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Vist I’avantprojecte de Llei de Prevenció del Consum Indegut de Begudes
Alcohòliques, actualment sotmès a informe per part del Consell d’Estat, creiem que cal
fer les següents consideracions pel que fa a incloure el vi en aquest avantprojecte:

1.  L’avantprojecte de Llei elaborat pel Ministeri de l‘Interior considera el
vi com a droga, el consum de la qual s’ha de reduir a través d’una sèrie de mesures
restrictives i prohibicionistes contra el seu consum i promoció.

2.  El vi és un aliment natural component de la dieta mediterrània, el
consum moderat del qual, produeix molts efectes beneficiosos per a la salut, tal com
demostren una gran quantitat d’estudis científics signats per eminents investigadors
mèdics de tot el món:

Aquesta afirmació ve ratificada a la LIei de la Vinya ¡ el Vi, que defineix el vi
com “l’aliment natural obtingut exclusivament per fermentació alcohòlica, total o
parcial, de raïm fresc, aixafat o no, o de most de raïm”.

Els efectes positius per a la salut del consum moderat del vi no es deuen a
l’alcohol que conté sinó al fet que el vi conté més de 400 substàncies d’origen natural.

L’alcohol del vi també s’obté a partir d’un procés natural de fermentació. En
canvi, les begudes alcohòliques s’obtenen a partir d’un procés industrial.

3.  El vi té una reglamentació pròpia a la Unió Europea a través d’una
Organització Comuna de Mercat desenvolupada pel Reglament (CE) 1493/99 del
Consell. A I’Estat espanyol, el vi està regulat a través de la Llei de la Vinya i el Vi (Llei
24/2003 de 10 de juliol), que ha entrat en vigor recentment, així com les Lleis
autonòmiques de La Rioja, Castella La Manxa i Catalunya, a més d’altres en procés
d’elaboració.

4.  El sector vitivinícola a I’Estat espanyol està passant per una crisi molt
greu amb elevats volums d’excedents que no tenen sortida al mercat. El valor de la
producció s’ha reduït en més d’un 40% des de I’any 2000. Aquesta crisi està afectant
molt greument la renda dels viticultors, que estan vivint una situació límit, amb preus
del raïm per sota del cost de producció a moltes zones. Les previsions d’una collita
molt elevada per a la propera campanya poden agreujar encara més aquesta situació.
Per tant, I’aprovació de mesures en contra del consum moderat de vi i la mala imatge
per al producte que deriva d’aquesta Llei podria condemnar els viticultors a abandonar
la seva activitat.

5.    La Unió Europea finança a través del Reglament (CE) 94/2002 de la
Comissió, campanyes de promoció del vi al mercat interior basades en el missatge “el
consum moderat del vi és beneficiós per a la salut”. Les administracions Públiques es
comprometen a finançar el 70% de la inversió de les esmentades campanyes.

Igualment, La Llei de la Vinya i el Vi estableix que “L’Administració General de
l’Estat podrà finançar campanyes d’informació, difusió i promoció de la vinya, del vi i
deIs mostos de raïm...”, amb criteris com ara recomanar el consum moderat i
responsable del vi i informar i difondre els beneficis del vi com a aliment dins la dieta
mediterrània.

La Llei d’Ordenació Vitivinícola aprovada pel Parlament de Catalunya diu que
les campanyes de promoció, difusió i informació del vi han de garantir la recomanació
del seu consum moderat i han d’informar dels beneficis que genera el seu consum com
a element fonamental de la dieta mediterrània, entre d’altres aspectes.

Per tots aquests motius, S’ACORDA::
1.  Instar al Govern de l’Estat espanyol a:

a).       Excloure el vi de les mesures establertes a l’avantprojecte de Llei de
Prevenció del Consum indegut de Begudes Alcohòliques i qualificar el vi com un aliment,
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el consum moderat del qual és beneficiós per la salut, ¡ no com una beguda alcohòlica
perillosa per a la salut, sempre i quan es begui amb moderació.

b) Educar els joves, transmetent-los la cultura del vi sempre dins d’un
consum moderat.

c)        Que, en el cas que sigui necessari regular el consum i la promoció del vi, es
faci a través de la seva reglamentació.
2.  Fer arribar aquesta Moció al president del Govern de I’Estat Espanyol, al ministre
de l‘Interior, al president de la Generalitat de Catalunya, al Congrés de Diputats i al
Parlament de Catalunya.

Aquesta moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció (CUP).

Defensa la moció Pere Regull (CiU), qui recorda que el vi és un aliment ben nostre que
no perjudica si es beu amb moderació, i que la nova legislació podria perjudicar molt el
Penedès.

Otger Amatller (CUP) considera que el vi pot contenir alguna substància beneficiosa,
però és una beguda alcohòlica, i els efectes del consum de begudes alcohòliques poden
ser greus. L’alcohol (i el vi en porta) és una droga, i si es beu moderadament pot no ser
perjudicial, però tampoc beneficiós. No comparteix la voluntat repressiva i de
prohibició de l’avantprojecte, però cal ser seriosos. Cal canviar aquest avantprojecte,
però discrepa del redactat dels punts 1 a) i 1 c) de la moció.

Josep Ramon (PP) és favorable a la moció. Tot sembla indicar que el Govern vol
modificar l’avantprojecte, excloent les begudes de menys de 15º, amb la qual cosa el vi
no es veuria afectat.

Ramon Xena (ERC) defensa que el consum moderat de vi no perjudica. La vinya i el vi
són propis del Penedès, i el vi va lligat a la cultura mediterrània i gastronòmica.

L’alcalde Joan Aguado (grup Socialista) es mostra favorable a la moció, perquè el vi no
es pot equiparar a altres begudes alcohòliques. Es tracta d’una beguda natural de la dieta
mediterrània que no és perjudicial si es consumeix moderadament, per la qual cosa el
consum responsable no ha de ser penalitzat.

Pere Regull (CiU) manifesta que el text final remarca que el consum ha de ser moderat.
Beure amb excés és perillós, per la qual cosa s’ha de beure amb responsabilitat, i
defensar també els interessos dels nostres pagesos.

XV. MOCIÓ INSCRIPCIÓ ESCOLES 2004-2005

Es presenta la següent moció del grup d’ERC:

Les escoles públiques de Vilafranca aviat començaran a recollir les
preinscripcions per al nou curs 2004-2005.
   Amb la idea de reordenar l’escolarització dels alumnes de Vilafranca d’una
manera més racional, humana i possibilitadora d’arrelament al propi barri, i també
amb la idea de donar a conèixer, -als pares i mares que es decantin per aquesta opció-,
totes les escoles públiques per igual: amb les vinculacions al seu entorn més proper,
amb les seves característiques físiques i algunes propostes pedagògiques, que les fa a
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totes igual d’engrescadores i propicies per a qualsevol nen o nena, el grup municipal
d’esquerra republicana proposem que el ple aprovi:

1.-La realització d’un reportatge audiovisual, per part de TV de Vilafranca, on
es mostrin els diferents espais escolars públics,  els seus entorns i algunes de les
activitats que s’hi fan, (no ens referim, en cap cas, al projecte educatiu de cada centre
ni a imatges concretes de nens i nenes).  Tot plegat, amb dues intencions:

a.- donar a conèixer a les famílies que opten per l’escola pública a l’hora de
portar els fills i filles a l’escola per primera vegada, -d’una manera amable i
exhaustiva-, que l’oferta pública és bona en tots els centres i

b.-que el millor espai educatiu per als infants és el més proper a l’entorn
familiar, on transcorre la vida diària de compres, passejades i jocs.
   Aquest audiovisual es podria passar en un acte organitzat des de l’Ajuntament, i
adreçat a tots els pares i mares, en dates prèvies a l’inici de les preinscripcions, amb
una petita xerrada informativa sobre l’etapa educativa que començaran els nens i
nenes. (De la mateixa manera que es fa un acte d’inauguració del curs escolar, obert a
tothom)
   També es podria anar passant per la televisió de Vilafranca mentre duri el
període de preinscripcions.
   2.-Que es destini un pressupost per fer possible aquest audiovisual, que tindria
una durada d’uns 25 minuts.

    El grup d’esquerra republicana entenem que si volem parlar d’una ciutat
educadora, res millor que començar per conèixer, estimar, col.laborar i ajudar a
millorar el propi barri on es viu.
   Entenem també que fent vida al barri ajudem a millorar la qualitat de vida de
tots plegats. S’invertirà menys temps i menys vehicles en els desplaçaments; i també es
racionalitzarà progressivament l’alumnat dins les aules.

No s’ha d’entendre, en cap cas com a propaganda d’unes determinades escoles
públiques enfront d’unes altres sinó, al contrari, com a reconeixement de l’escola
pública en general. Tampoc es tracta de desmerèixer l’escola privada, aquesta és una
elecció que entenem com a dret dels pares i mares, que quan opten per aquesta
proposta educativa, és perquè ja la coneixen, i per tant, des de les institucions no hi
tenim res a dir.
   Aquesta moció s’emmarca dins una sèrie de propostes que esquerra ha aportat
al consell escolar municipal i que ja s’estan debatent, per tal de col.laborar en trobar
les estratègies neccessàries perquè l’educació pública a Vilafranca sigui engrescadora
i tingui un futur possibilitador per a tots els infants i joves.

Aquesta moció s’ha aprovat amb 14 vots a favor (grups d’ERC, Socialista i CUP) i 7
abstencions (grups de CiU i del PP).

Defensa la moció Mònica Gispert (ERC), en el sentit que la millor proposta educativa
és l’existent en el barri de residència. Totes les escoles públiques són bones, i és positiu
que la gent inscrigui els seus fills i filles a l’escola del mateix barri. A més, s’han
d’equilibrar les preinscripcions.

Josep Ramon (PP) demana que les mesures afectin també les escoles privades
concertades, ja que així els pares podrien comparar i decidir lliurement.
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Àssen Càmara (CiU) anuncia l’abstenció del seu grup. TV Vilafranca ja va fer un
reportatge en el seu moment, i es pot aprofitar el mateix actualitzant-lo si cal, destinant
els recursos a millorar les infraestrcutures educatives. D’altra banda, les escoles ja fan
les seves jornades de portes obertes.

Josep Colomé (grup Socialista) dóna suport a la moció. Ja es va fer un reportatge, però
s’ha d’actualitzar perquè l’oferta ha canviat i s’ha ampliat. Tant l’escola pública com la
privada concertada són vàlides; no es tracta de fer exclusions, però l’Ajuntament ha de
reinvindicar l’escola pública.

Mònica Gispert (ERC) remarca que no es tracta d’enfrontar les escoles públiques a les
privades. Els pares poden decidir lliurement, però cal fer veure que l’oferta educativa de
totes les escoles públiques és la mateixa. L’escola està en un entorn, i cal evitar que la
gent s’hagi de desplaçar sense motiu.

Àssen Càmara (CiU) manifesta que es va suprimir el concepte d’escola de barri, i que
no tothom pot inscriure els seus fills a l’escola del seu barri. Josep Colomé (PSC)
afirma que hi ha saturació a totes les escoles, i per posar-hi remei ja s’ha concertat una
entrevista amb la Conselleria d’Ensenyament.

Pere Regull (CiU) fa palès també que no és possible en la pràctica portar sempre els fills
a l’escola del barri. El reportatge ja està fet i es pot actualitzar, dedicant els diners
sobrants a altres finalitats i necessitats educatives.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents:

a) Josep Ramon (PP) fa referència a un indigent que es troba al carrer (dorm en un un
local de caixer automàtic) i pregunta si els Serveis Socials han ofert alberg o han dut a
terme alguna actuació. El regidor Patro Recober respon que normalment en aquests
casos s’ofereix alberg o bé una mica de menjar i un bitllet de tren, i l’alcalde Joan
Aguado afirma que en aquest cas concret hi ha novetats positives i les comentarà
reservadament a Josep Ramon, tenint en compte el dret a la intimitat de les persones.

b) Otger Amatller (CUP) denuncia que els productes que formaven part del darrer lot de
nadal de l’Ajuntament (malgrat que a preguntes en to col·loquial de Josep M. Figueras
puntualitza que ell no en va rebre cap) no estaven etiquetats en català, i considera que

això és incoherent amb la política de defensa del català a què s’ha compromès
l’Ajuntament. Contesta l’alcalde Joan Aguado que, malgrat que legalment no és una
condició indispensable, normalment es demana que els productes estiguin etiquetats en
català, com ja s’ha fet en anys anteriors. Està d’acord en què s’ha d’intentar que no es
repeteixi el fet, de manera que cal apostar pels productes etiquetats en català si és
raonable des del punt de vista de la qualitat i del preu.

c) Otger Amatller (CUP) fa referència a la propera constitució del Consell de Medi
Ambient. Pregunta les raons del retard en la seva constitució (es preveu que sigui el 27
de gener) i aposta per la necessitat de consensuar els seus objectius. Lamenta les recents
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declaracions del regidor de Medi Ambient Patro Recober, qui ha fet públiques les
comissions que s’haurien de formar, sense conèixer el parer els membres d’un Consell
encara no constituït. A parer d’Otger Amatller el Consell ha de decidir els assumptes
objecte d’estudi, i si ha de treballar en comissió o no. Contesta Patro Recober que el
retard obeeix als tràmits lògics seguits (dues sessions del ple, requeriment a les entitats
als efectes de designació de representants, etc.); quant a les comissions, manifesta que
no s’ha immiscit en les atribucions del consell, però va manifestar que s’estudiarien les
qüestions de la nova Ordenança sobre ús de l’energia solar en edificis i dels carrils bici,
perquè així ho va acordar aquest mateix ple fa poc temps legítimanent, per la qual cosa
es va limitar a recordar allò que ja havia aprovat el ple.

d) Otger Amatller (CUP) recorda que en el mes d’octubre de 2003 el ple va aprovar una
moció relativa a la comunitat sorda. Lamenta que Patro Recober hagi entrat en contactes
amb la Federació FECOSA, passant pel damunt del grup afectat de Vilafranca, la qual
cosa ha causat malestar. Contesta Patro Recober que ell no ha passat pel damunt de la
comunitat local. FECOSA, en assabentar-se de l’aprovació de la moció, va demanar una
entrevista que es va concedir, sense que s’hagi formalitzat cap acord o compromís.  Cal
dir que la setmana vinent se celebrarà una reunió amb la comunitat sorda de Vilafranca,
sense que hi hagi d’haver cap problema.

e) Fernando García (CiU) afirma que s’ha d’entendre que les relacions de l’Ajuntament
amb la Generalitat han millorat, i que Joan Aguado serà properament el Director de
l’INCAVI; pregunta quan es deixarà buit l’edifici de l’estació enològica al carrer d’A.
Soler, i demana que es destini a equipaments dels barris del Poble Nou i de la
Barceloneta. Contesta Josep Colomé que espera que les relacions amb  la Generalitat
millorin, i que es tinguin en compte els municipis; afirma que Fernando García ja ha fet
aquesta pregunta en altres plens, i com en les altres ocasions reitera que es compromet a
informar-lo immediatament de qualsevol notícia o novetat que es produeixi en la
matèria. Quan la situació es desancalli, diu Josep Colomé, es comunicarà a Fernando
García i a tots els grups la intenció de l’equip de govern sobre la destinació de l’edifici,
procurant, com s’intenta sempre, que la decisió sigui consensuada.

f) Ramon N. Xena (ERC) esmenta l’incident de la darrera Cavalcada de Reis, quan una
carrossa va patir un accident. No hi van haver danys, però n’hi haguessin pogut haver.
L’itinerari ha de ser el raonable tenint en compte les característiques dels carrers, i si no
és possible passar per un indret concret no passa res, perquè la seguretat ha de prevaler.

Contesta Lourdes Sánchez que comparteix aquesta inquietud, i que  possiblement
s’haurà de replantejar l’itinerari.

g) Ramon N. Xena (ERC) demana que la Delegació de Cultura coordini més els actes.
És indignant que en la nit de Reis, quan es demana a la mainada que vagi a dormir
d’hora, es faci esclatar una tronada corresponent a les festes de Sant Raimon  a les 12 de
la nit. Lourdes Sánchez contesta que Ramon Xena té raó i que cal evitar fets com
aquest. També Joan Pareta diu que Governació es va assabentar de la tronada quan ja
s’havia fet una roda de premsa per explicar-la, i que cal establir un protocol per tal que
els actes que s’hagin de fer al carrer siguin coneguts per l’Ajuntament amb l’antelació
necessària.
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h) Josep M. Figueras (CiU) torna a recordar que el 22 d’octubre va fer una pregunta
sobre els serveis de retirada de vehicles de la via pública fets en els anys 2002 i 2003, i
sobre les sancions i les taxes percebudes, i comenta que malgrat la seva insistència
encara no ha rebut resposta. Contesta Joan Pareta que ja va dir que es preferia tenir totes
les dades de 2003, que s’informaria a la comissió corresponent a finals de gener o
principis de febrer i que pensava que Josep M. Figueras ja es donava per satisfet amb
aquesta solució. De tota manera, a la vista  de la intervenció, facilitarà les dades
ràpidament.

RENÚNCIA DE JOAN AGUADO A L’ALCALDIA

Malgrat que l’anunci ja s’ha fet a l’inici d’aquesta sessió plenària, com consta en l’acta,
en aquest moment es dóna compte formalment al ple de l’escrit presentat per l’alcalde,
el senyor Joan Aguado i Masdeu, el dia 19-1-04, tot renunciant al càrrec d’alcalde en
motiu del seu proper nomenament com a Director General de l’INCAVI.

El ple es dóna per assabentat formalment, i pren coneixement, d’aquesta renúncia.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari,                                                             Vist i plau
    L'alcalde accidental,

Francesc Giralt i Fernàndez                                          Marcel Esteve i Robert

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 02/2004
Caràcter: extraordinari
Data: 28 de gener de 2004
Horari: de 20,03 a 21,00 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT:  Sr. Marcel Esteve i Robert

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Àngela Agramunt i Andreu
- Joan Aguado i Masdeu
- Francisco Álvarez i Vázquez
- Otger Amatller i Gutiérrez



25

- Àssen Cámara i Pérez
- Josep Colomer i Ferrer
- Josep Maria Figueras i Pagès
- Fernando García i González
- Anna Girona i Alaiza
- Mònica Gispert i Puig
- Joan Pareta i Papiol
- Josep Ramon i Sogas
- Patrocinio Recober i Caballé
- Pere Regull i Riba
- Joan Ríos i Rallé
- Francisco M. Romero i Gamarra
- Aureli Ruíz i Milà
- Lourdes Sánchez i López
- Emília Torres i Miralles
- Ramon Nonat Xena i Pareta

Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació.

És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio.

Presideix la sessió, inicialment, l’alcalde accidental Marcel Esteve i Robert, ja que el
fins ara alcalde Joan Aguado i Masdeu va formalitzar la seva renúncia al càrrec en la
sessió plenària de data 20 de gener de 2004.

Tanmateix, abans de passar al primer punt de l’ordre del dia (elecció de l’alcalde),
Marcel Esteve afirma que atesa la seva condició de candidat al càrrec la part de la sessió
dedicada a l’elecció de l’alcalde serà presidida per Joan Aguado i Masdeu.

ELECCIÓ DEL NOU ALCALDE

Els possibles candidats a alcalde són, d’acord amb la llei, els candidats que van
encapçalar les seves llistes electorals en les darreres eleccions municipals de 25 de maig
de 2003. En el cas de la llista del PSC (PSC-PSOE)-PM-Iii, a la qual pertanyia l’alcalde
que va renunciar Joan Aguado, la candidata núm. 2 era Anna Girona i Alaiza, que
tanmateix ha renunciat per escrit formalment a la possibilitat de ser candidata, amb la
qual cosa la candidatura passa al candidat núm. 3 Marcel Esteve i Robert.

Per tant, els possibles candidats són Marcel Esteve i Robert  – PSC (PSC-PSOE)-PM-
Iii-, Pere Regull i Riba –CiU-, Ramon N. Xena i Pareta (ERC), Josep Ramon i Sogas
(PP) i Otger Amatller i Gutiérrez (CUP).

Joan Aguado, en tant que president del ple en aquest moment, invita als diferents grups
municipals a fer les intervencions que estimin adients per tal de fixar la seva postura.

Otger Amatller (CUP) manifesta que cal fer una valoració positiva del relleu en
l’alcaldia. Els divuit d’anys de Joan Aguado com alcalde, afegits als sis anteriors com a
regidor, són ja suficients i fins i tot excessius. És positiva l’entrada de gent nova, tot i
que critica la forma de fer-ho, ja que el moment no és el més apropiat, i fa la sensació
que existeix enganyifa o cert frau electoral. Tenint en compte que Joan Aguado ja havia
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expressat en algunes ocasions la voluntat de deixar el càrrec, el més lògic hagués estat
no concórrer a les darreres eleccions municipals. Opina que el PSC va presentar la
candidatura de Joan Aguado l’any 2003 per motius electoralistes, tot sabent que no
finalitzaria el seu mandat. Vol entrendre que el Partit dels Socialistes confia en
l’alternativa, encara que els fets no ho demostren del tot. Otger Amatler diu que la CUP
té certa indiferència respecte de si l’alcalde ha de ser Joan Aguado o Marcel Esteve, tot
i que és lògic que l’alcaldia correspongui al Partit dels Socialistes. Espera que Marcel
Esteve aporti un aire fresc, però la CUP es deu als seus electors i, per això, votarà pel
seu propi candidat.

Josep Ramon (PP) afirma que el seu grup votarà per ell mateix, tenint en compte que
van presentar un programa propi i que hi ha ciutadans que hi van confiar. No s’ha
assolit, ni tan sols intentat, cap acord programàtic i de govern.

Ramon N. Xena (ERC) diu que el seu grup votarà el seu propi candidat, tal com ja va
fer fa uns mesos, i ara amb més motiu tenint en compte que Marcel Esteve no era cap de
llista. Remarca que a parer seu una part dels vots obtinguts depenen de la figura del
candidat a alcalde, i els missatges electorals no van ser prou clars, tal com ho demostra
el fet que Joan Aguado abandoni el càrrec transcorreguts només uns mesos. Marcel
Esteve serà alcalde legítim del PSC, però devaluat. Destaca que l’equip de govern
actual va passar en les darreres eleccions de tretze a deu regidors, va perdre certs
puntals i, en aquest moment, perd també la figura del fins ara alcalde Joan Aguado.

Ramon Xena admet que el grup Socialista, com en anteriors ocasions, ha fet una oferta
de pacte de govern a ERC; ja es veurà com acaba la qüestió, però avui les possibilitats
d’un pacte són menors que fa tres dies. ERC de moment resta a l’oposició i amb ganes
de treballar per Vilafranca, i malgrat les possibles mancances de l’equip de govern hi ha
un seguit d’assumptes importants que s’han de desbloquejar i gestionar amb correcció:
nefasta política de personal, amb una valoració de llocs de treball inadequada, millor
neteja de les vies públiques, solució a l’estat deplorable dels parcs, millor manteniment
dels carrers i del mobiliari urbà, potenciació de les noves tecnologies, compliment
efectiu de les abundants ordenances, supressió de barreres arquitectòniques, escola
d’Arts i Oficis, millora de l’ensenyament (nova escola i institut, nova llar d’infants,
l’Espiga...). A més, cal tirar endavant infraestructures: cobriment i reurbanització del
ferrocarril, Museu (reforma o nou, valorant costos), Auditori, etc.  Hi ha per tant moltes
coses per fer i s’han de fer bé. S’obre ara un compàs d’espera, i desitja que el canvi es
noti pel bé de Vilafranca i dels seus ciutadans i ciutadanes.

Pere Regull (CiU) manifesta que CiU votarà pel seu propi candidat i es mantindrà a
l’oposició durant tot aquest mandat municipal, per diferents motius. Cal gaudir d’una
democràcia en plenitud, la qual cosa comporta un equip de govern que governi i una
oposició que controli, fiscalitzi i faci propostes. L’oposició ha de vetllar perquè el
govern segueixi el camí correcte, i si no ho fa perquè la ruta es redreci.

La crítica és legítima i necessària, tot i que l’oposició ha de ser també constructiva i
plantejar propostes. Cal que el govern sigui receptiu i accepti propostes, i dóna un
marge de confiança en aquest sentit, tot i que fins ara l’actitud de l’equip de govern no
ha estat gaire receptiva.

Pere Regull diu que si es detecten problemes com la brutícia als carrers, la inseguretat
ciutadana, la manca de respecte a les normes de convivència, una política de personal
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freda i desmotivadora o una ràdio i televisió municipals que no tracten per igual les
diferents opcions polítiques l’oposició ho denunciarà, i el govern ha d’acceptar les
crítiques amb normalitat.

L’equip de govern ha de solucionar els problemes, i ja no s’hi val donar les culpes a
altres, com la Generalitat, el Govern de l’Estat o l’oposició.

Pere Regull destaca que, com fins ara, l’oposició serà educada i no faltarà al respecte a
ningú. CiU en aquests propers tres anys farà prevaler els interessos de Vilafranca, farà
costat al govern quan ho faci bé, fiscalitzarà i criticarà quan no sigui així i plantejarà
propostes constructives.

Finalment, Pere Regull desitja al nou alcalde sort i que acabi el seu mandat restant de
més de tres anys.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que el seu grup i els partits polítics que
l’avalen han plantejat per unanimitat la candidatura de Marcel Esteve a l’alcaldia, ateses
les seves qualitats personals i professionals. El relleu l’afaga una persona jove i formada
a l’escola pública de Vilafranca i a la Universitat, que defensa els interessos públics i
les polítiques progressistes. Marcel Esteve és una persona que lluita per la justícia
social, que respecta la diversitat i que (com demostra el seu currículum) coneix bé la
realitat social i cultural de la vila. Coneix Vilafranca, se l’estima i és una persona
propera a la ciutadania. El candidat té experiència de govern a l’Ajuntament des de
1991, ocupant diverses àrees i càrrecs de responsabilitat, i de fet és el membre de
l’Ajuntament amb més experiència en la governació del municipi, intervenint en
aspectes rellevants (posta en marxa del pioner Pla Vila Jove, soterrament i cobriment
del tren, etc.).

Francisco Romero destaca que Marcel Esteve sempre ha defensat el diàleg i el consens.
L’equip de govern es renova, i es compta amb un bon programa (ja s’ha començat a
aplicar) i un equip preparat i il·lusionat, encapçalat per Marcel Esteve, que respondrà a
les expectatives creades i farà de Vilafranca una ciutat capdavantera en molt terrenys.
Finalment, Romero ret homenatge a Joan Aguado, desitjant-li èxit en la seva nova tasca,
i anuncia que es governarà dialogant amb tothom sense excepcions (grups municipals,
ciutadania i entitats), defugint de la confrontació inútil.

Es passa tot seguit a l’elecció del nou alcalde. Els vint-i-un membres de la corporació,
cridats per ordre alfabètic, emeten el seu vot de forma secreta mitjançant la introducció
d’una papereta en una urna. Realitzat l’escrutini públic, Marcel Esteve i Robert obté deu
vots, Pere Regull i Riba sis vots, Ramon N. Xena i Pareta tres vots, Josep Ramon i
Sogas un vot i Otger Amatller i Gutiérrez un vot. En conseqüència, la presidència (Joan
Aguado) proclama nou alcalde de Vilafranca al senyor Marcel Esteve i Robert, en no
haver obtingut cap candidat la majoria absoluta i ser el candidat representant de la llista
que va obtenir més sugrafis populars en les eleccions municipals.

L’alcalde electe Marcel Esteve i Robert promet tot seguit davant la presidència i del
consistori el seu acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia, d’acord amb la
fórmula prevista en el Reial decret 707/1979, i pren possessió del càrrec, lliurant-se-li la
vara de comandament representativa de l’alcaldia.
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L’alcalde Marcel Esteve s’asseu en el lloc del saló de sessions reservat a l’alcalde, i fa
un parlament, si bé prèviament es tracta el segon punt de l’ordre del dia, que és el
següent:

RENÚNCIA DE JOAN AGUADO A LA CONDICIÓ DE REGIDOR

En aquest punt de l’ordre del dia, el ple adopta l’acord següent:

Vist l’escrit presentat el dia 21 de gener de 2004, i adreçat al ple de la corporació, pel
regidor Joan Aguado i Masdeu, elegit en les darreres eleccions municipals que van
tenir lloc el dia  25 de maig de 2003 com integrant i cap de la candidatura presentada
pel Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal – Inciativa  - PSC (PSC-
PSOE)-PM-Iii -, en el sentit de renunciar al càrrec de regidor, s’acorda prendre
coneixement formal de la renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament formulada
per Joan Aguado i Masdeu.

El nou alcalde Marcel Esteve recorda que aquesta renúncia ja va ser anunciada en el
darrer ple.

...

A continuació, l’alcalde Marcel Esteve fa un parlament, el qual a efectes de constància
es reprodueix tot seguit literalment:

Vull aprofitar per agrair molt sincerament als alcaldes i regidors de la comarca i dels que
heu vingut de fora del Penedès. Diputats i amics, molts amics que ens heu volgut
acompanyar en aquesta data tan important per a la meva persona.

Moltes gràcies a tots i a totes.

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.

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 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.
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Els de la meva generació no votarem l’any ’79 en les primeres eleccions als ajuntaments
democràtics. I encara no ho férem fins ben entrats els anys ’80. El motiu el suposen, és ben
senzill, encara no teníem l’edat per votar.

Hem estat la primera generació que després de dècades de manca de llibertats no vam exercir
el dret a vot perquè senzillament  encara no teníem l’edat. O dit d’una altra manera, si volen
més aclaridora, els de la meva generació hem viscut sempre en un país democràtic i en una
societat que ha après a avançar des de la pluralitat de les idees i el respecte a la decisió
col·lectiva.

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.

Ens ho ha deixat escrit Rodolf Llorens: “quan sabrem sentir i aprofitar la lliçó de la callada
energia del treball quotidià i humil, la Ben Nascuda es multiplicarà i trobareu Ben Nascudes a
milers entre la gran massa injustament menyspreada, oblidada i inconeguda”.

Aquest llegat que avui gaudim tots i totes cal que el recordem i, sobretot, que el preservem. I
com ja algú ha dit, preservar no com a sinònim d’immobilisme i de que ja està tot fet. Just el
contrari, recordar i preservar com a conquesta modesta i permanent que requereix innovació,
canvi, nous començaments i voluntat de continuar avançant. Es tracta d’això... i aquest no és
un fet que vulgui passar de llarg.

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.

Vilafranca és tan filla dels senyors d’Olèrdola i dels reis que hi han convocat corts com dels
manobres que han fet els seus barris i dels pagesos que han treballat la seva terra.
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Vull una Vilafranca que no renunciï al seu dinamisme integrador, a la seva empenta
transformadora i a la seva capacitat innovadora sense, per això, oblidar la memòria històrica,
les arrels que ens identifiquen i la voluntat de donar a conèixer la nostra manera de fer a la
resta del país.

I, amb tot, encara avui, aïllats en les essències localistes, hi ha qui s’entesta a recuperar
vilafranques que mai no han existit.

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.

Vilafranca s’ha transformat moltíssim en aquests darrers anys. Vilafranca evoluciona i ho ha de
continuar fent des de la determinació dels que hi convivim. En els darrers anys Vilafranca ha
progressat en molts aspectes: en l’acció urbanística, en l’àmbit social, en el desenvolupament
econòmic. De fet, però, més que en els aspectes físics, el canvi més important que hem viscut
a Vilafranca ha estat en relació a la seva gent: l’actitud i el protagonisme dels vilafranquins i
vilafranquines en els afers que ens són comuns i en les qüestions que ens afecten. D’aquest
canvi n’ha sorgit una societat enfortida i diversa. La dimensió de la seva evolució ens ha situat
en un espai privilegiat i davant la voluntat col·lectiva d’un renovat impuls, amb un nou accent i
amb totes les oportunitats al nostre abast per fer-lo realitat.

Des de l’Ajuntament, sense aturar-se, al capdavant i cedint els protagonismes que calguin,
s’han d’anar bastint els fonaments d’una capital que creixi en serveis i qualitat de vida. Hem de
fer de l’Ajuntament, encara més si cap, un dels eixos promotors d’una societat participativa que
aspiri a administrar el bé col·lectiu de la vila, amb eficàcia, garantint sempre la nostra preuada
cohesió social i amb l’objectiu d’assolir una millora de la qualitat de vida. Per fer això hem de
continuar insistint en obrir l’Ajuntament a la ciutadania, creant els instruments que calguin per
garantir una major participació d’aquesta. Avui disposem d’una societat vilafranquina dinàmica
capaç d’afrontar els nous reptes que ens arriben, reivindicant drets i exigint més i millors
serveis a les administracions. Ara, també és el moment de fer-la encara més culta per tal que
ens recordi sempre els nostres deures.

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 infraestructures 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
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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.

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’habitage 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.

Des de les moltes persones que han estat i encara ens representen com a independents en
l’actual equip de govern fins a l’acord que es manté amb els companys i companyes d’Iniciativa
per Catalunya-Verds des de l’any ’99 i que es va repetir a les eleccions de l’any passat.
Aquesta pluralitat de sensibilitats en el govern vilafranquí ens ha fet créixer i hem après plegats
la bondat del diàleg i l’entesa en aquelles qüestions que es poden compartir des de la
proximitat ideològica. Crec que, gairebé sense adonar-nos, hem estat i som un excel·lent
exemple per a molts municipis i institucions. El temps ens ha donat la raó.

El cert és que crec que qui sobretot hi ha guanyat en aquest procés ha estat la ciutadania de
Vilafranca. És per tot això que convido a ERC, als seus tres regidors a l’Ajuntament, a participar
d’aquest moment històric d’una forma positiva i responsable. Des de la meva nova condició
d’Alcalde de Vilafranca i d’acord amb la voluntat expressada pel grup socialista ara fa set
mesos i anteriorment en altres mandats, estic convençut que ara cal un nou pas endavant. I ho
dic conscient que aquesta voluntat de compartir responsabilitats només pot ser possible amb
l’acord imprescindible d’un programa d’actuació ambiciós i de progrés per Vilafranca. Des del
convenciment que Vilafranca, una vegada més, hi pot guanyar hem de dedicar per igual el
temps, la modèstia, la confiança, el respecte i la coherència necessària per fer realitat aquest
projecte.
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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.

Moltes gràcies a tots i a totes.

Després de cantar els assistents l’himne nacional “Els Segadors”, l'alcalde aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari,                                                             Vist i plau
    L'alcalde,

Francesc Giralt i Fernàndez                                          Marcel Esteve i Robert


