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Els propers anys han de significar la sortida de la crisi que ens està afectant com a
societat i que ha de permetre recuperar benestar i generar noves oportunitats per a la
gent de Vilafranca.
Els grups municipals que signem aquest acord de govern 2015-2019, ho fem des de la
responsabilitat que significa assegurar la sortida d’aquesta crisi sense generar més
desigualtats i des del convenciment que la nostra vila ha de continuar sent una de les
ciutats catalanes motor del dinamisme econòmic i social del país.
L’Ajuntament de Vilafranca, com una organització de serveis amb capacitat d’inversió i
referent en capacitats i gestió econòmica, vol liderar aquest procés i fer-ho des del
diàleg necessari entre tots els partits presents en el consistori, i també reforçant el
lligam i la relació amb les entitats i els col·lectius.
L’estabilitat municipal és la nostra força per assegurar tant la gestió del dia a dia com la
planificació del futur a mitjà termini. Aquest acord de govern és un treball fet des del
diàleg sincer dels principals partits amb representació a l’Ajuntament. Diàleg fet per
persones de partits que són diferents, però amb la complicitat clara que volem
assegurar la resposta als temes d’urgència social i donar sortida a les necessitats de
les persones, a l’activació de l’economia i a la promoció de la vila, prioritzant en tot
moment el saber escoltar i el treball conjunt per anar endavant.
Volem incidir en què aquest acord està obert al conjunt de forces polítiques amb
representació a l’Ajuntament. Ens agradaria la implicació de tothom.

Vilafranca del Penedès, juny de 2015

OBJECTIUS I PRIORITATS DE L’ACORD DE GOVERN 2015-2019
1 - Uns bons serveis públics per a tothom
La millor garantia pel benestar de la societat i per una bona convivència és l’equitat,
la igualtat d’oportunitats, la solidaritat i els serveis universals. Tothom té un lloc a la
societat i hi pot contribuir en funció de les seves capacitats en un entorn que ofereixi
oportunitats per desenvolupar les seves potencialitats.
Invertir en educació és invertir en futur. El sistema educatiu ha d’ajudar a progressar
social i acadèmicament. L’accés a una educació pública de qualitat per a tothom i la
formació al llarg de la vida és un instrument determinant en la consecució d’una
societat més preparada, cívica, igualitària, justa i lliure. És la millor garantia per a la
igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
Des de les competències municipals, cal un recolzament ferm a l’actual sistema de
salut pública i a les polítiques públiques de sanitat. Cal potenciar la prevenció i
promoció de la salut, i utilitzar el Consell Municipal de Salut com a instrument de
col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament, reivindicant per Vilafranca les ràtios
sanitàries i sociosanitàries que ens pertoquen segons el padró d’habitants.
La gent gran és l’experiència, la història, la saviesa... i, per tant, hem de tenir-ne cura
amb respecte i reconeixement. Els hem de recolzar amb polítiques i serveis que
contribueixin al seu desenvolupament i, quan sigui necessari, assistir-los en aquells
aspectes que limitin la seva autonomia personal.
Els joves són present i futur. Els adolescents lluiten per trobar el seu lloc i trobar-se a si
mateixos. Des de l'administració local hem de potenciar les seves capacitats sense
tenir en compte el seu origen o recursos, animant-los a experimentar i arriscar-se
(personal, acadèmica o professionalment), i ajudant-los a prendre consciència que
també formen part d’un projecte col·lectiu.
Cal seguir prioritzant des de l’Ajuntament el suport a les famílies que més estan
patint, definint iniciatives, algunes urgents, que ajudin a mantenir la cohesió social de
la nostra vila.
Davant retallades en serveis bàsics per part d’altres administracions, hem de fer front
comú amb la ciutadania per defensar els seus interessos amb l’objectiu
d’assegurar els serveis públics a Vilafranca i combatre les desigualtats.
Per tot això, acordem:
 Garantir un ajuntament al servei de les persones que treballi per la cohesió social
i la igualtat d'oportunitats. Per ser una vila oberta a tothom on el destinatari de la
política municipal sigui el ciutadà i la seva qualitat de vida. I reforçar encara més les

estructures socials per a la convivència i la justícia social, amb l’objectiu de la igualtat
de totes les persones i la inserció dels col·lectius més desafavorits.
 Aconseguir un gran acord amb la resta de grups municipals i les entitats que
treballen en el camp social a la Vila per:
 Reforçar els serveis que es presten des de l’àrea d’atenció a les persones.
 Ampliar i vetllar els recursos a ajuts a les famílies amb necessitats socials. Garantir
l’abast a aliments quan, per necessitats econòmiques, sigui necessari, assegurant
principalment que la població més vulnerable, especialment els infants i les persones
amb necessitats especials (gent gran, persones amb discapacitat, malalties...) tinguin
una alimentació adequada i saludable.
 Ampliar el recursos municipals destinats a evitar els talls en els subministraments de
llum, aigua i gas a les persones que no poden pagar la factura (pobresa energètica),
de forma coordinada i complementària a l’ajut que ofereix la Generalitat.
 Ampliar el recursos municipals destinats a donar suport a les persones amb demandes
d'impagament de lloguers i hipoteques del domicili habitual, per tal d’evitar, si és
possible, els desnonaments, tractant cada cas de forma individual.
 Ajudar a les persones grans, amb especial atenció a aquelles que viuen soles.
 Fer efectiu l'acord del Ple municipal, i exigir a les entitats financeres i a les empreses
propietàries el lloguer social de pisos buits, per tal de donar solució a la demanda
actual d'habitatge digne i accessible.
 Establir més bonificacions en impostos a famílies i persones jubilades amb
problemes econòmics greus.
 Promoure la construcció de més pisos tutelats per a la Gent Gran, fent les pertinents
reserves d’espais per aconseguir-ho.
 Garantir els serveis (teleassistència, atenció domiciliària, ...) i els projectes
comunitaris a la gent gran (setmana de la Gent Gran, colònies, projecte d’intercanvi
generacional, activitats esportives, carnet blanc, suport a les entitats de gent gran, ...)
 Obrir una ‘Oficina Jove’ a la Vila, com espai d’assessorament i informació per a tots
els joves sobretot en temes de formació, treball, habitatge, salut i mobilitat.
 Fomentar la participació i interlocució juvenil via el “Consell Local de Joves de
Vilafranca” pel desplegament del “Pla Local de Joventut”.

 Promoure línies d'intercanvi internacional, principalment amb ciutats agermanades
amb Vilafranca, per tal de fomentar l’autonomia del jovent, els coneixements d’idiomes i
l’intercanvi cultural.
 Exigir més recursos i serveis per a l’Hospital i el centre Ricard Fortuny.
 Impulsar el Consell Municipal de Salut com a eina de diàleg i coordinació
d’actuacions sanitàries a nivell municipal, tant en l'àmbit de la prevenció en l'atenció
primària com per abordar temes de salut mental, drogodependències o altres, amb la
participació d'associacions d’usuaris i de familiars, entitats prestadores, professionals i
l'Ajuntament.
 Fomentar l’educació per la salut i la participació en programes de sensibilització
sobre: sexualitat, consum de drogues, estils de vida sana, etc. amb la col·laboració
d’entitats i serveis de la Vila.
 Continuar i ampliar el suport a les entitats i col·lectius que presten serveis d’atenció
a les persones i les famílies, que realitzen altres activitats socials, activitats culturals,
activitats de foment dels creadors locals, activitats esportives, activitats de voluntariat
social, ampas, Consell Esportiu, AA.VV., etc. Programar i treballar les activitats
conjuntes amb totes elles.
 Treballar per a la construcció i la posada en marxa del nou edifici de l’Institut de La
Girada.
 Ampliar els ajuts a l’escolarització, complementar les beques menjador i ampliar les
hores de vetlladors a les escoles, per tal d’aconseguir una escola per a tots els infants
i adolescents que sigui model inclusiu d'educació.
 Fomentar les places d'inserció socioeducativa per a infants i adolescents en situació
de risc.
 Recolzar una paternitat i maternitat responsables a través de l’oferta de serveis públics
com la Casa Petita i el Centre Obert.
 Fomentar la lectura. Incrementar l’activitat “l’hora del conte” i descentralitzar-la als
barris.
 Garantir l’oferta municipal de places de llars d’infants suficients per a tots els infants
de la vila.
 Recolzar i donar suport tant a les necessitats de l’Escola Oficial d’Idiomes com de
l’escola d’adults.
 Mantenir i promoure els cursos de català impartits pel Consorci de Normalització
Lingüística.

 Proposar, a través de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) i mitjançant la cerca
d'acord, els criteris i mesures per aconseguir una equànime distribució i assignació
de l’alumnat entre tots els centres educatius de Vilafranca.
 Obrir l’Oficina del DNI i el Passaport, per no haver d’anar a fer-los fora de la vila.
 Ajudar a la millora de locals de les entitats de la vila, principalment aquelles que
tenen un conveni amb l’Ajuntament, i estiguin oberts a tota la ciutadania.
 Actualitzar el Pla d’Accessibilitat i continuar amb l'eliminació de les barreres
arquitectòniques. Articular en els casos que sigui necessari un servei porta a porta
per persones amb mobilitat reduïda i amb necessitats especials. Recolzar el projecte
de Banc d’Ajuts Tècnics (BAT).
 Reforçar les funcions i activitats realitzades pel Casal x la Igualtat. Treballar
conjuntament amb els agents implicats pel progressiu desplegament del Pla per la
Igualtat. Desplegar la llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 Seguir impulsant conjuntament amb les entitats de solidaritat i cooperació, accions de
sensibilització per lluitar contra la pobresa, la fam i en favor de la pau al món.
 Pressionar per la millora de la qualitat del servei del transport públic (horaris,
accessibilitat, informació, ...) i per l’ampliació de connexions (UAB, Tarragona).

2 - Una economia activa per crear llocs de treball i progrés social, basada en la
tecnologia i el respecte al medi ambient, i una ampliació de l’oferta comercial
Les xifres actuals d’atur obliguen a l’Ajuntament a assumir un paper actiu impulsant
mesures per fomentar l’ocupació i per pal·liar els efectes de la crisi econòmica.
La sostenibilitat de les nostres activitats i la promoció de l’estalvi energètic (i de
recursos) han de ser principis bàsics de l’actuació municipal, per tal de garantir el
respecte al medi ambient, la qualitat de vida dels vilatans i, al mateix temps, crear
oportunitats de nous llocs de treball associats a aquestes activitats. Els ciutadans han
de poder gaudir dels espais naturals que tenim, garantint alhora la seva preservació i
cura.
Un element indispensable per reforçar la fortalesa i qualitat del nostre teixit empresarial,
és la recerca i la investigació, que des de l’Ajuntament s’ha de recolzar i promocionar
per garantir que arribi i sigui incorporada per les empreses, tant en les existents com en
les de nova creació. S’ha de recolzar i fomentar l’emprenedoria com una via més de
creació d’ocupació i valor per la nostra societat.
El comerç és un sector important per la seva contribució a l’ocupació i a la vertebració
de les nostres ciutats. El comerç està experimentant canvis notables en els darrers
anys amb l’arribada de les tecnologies de la informació i la comunicació, i amb l’eclosió
de grans cadenes de distribució de diferents àmbits. Cal avançar en el suport al
comerç de proximitat, sense desatendre les demandes de la ciutadania per ampliar i
millorar l’oferta comercial existent. Hem de recuperar l’atracció comercial de Vilafranca
per als municipis del nostre entorn.
Per tot això, acordem:
 Vilafranca és i ha d’exercir de Capital del Vi.
 Treballar conjuntament amb les associacions empresarials, sindicats, centres
d’ensenyament i altres administracions, aprofitant els fòrums existents o creant-los,
amb l’objectiu de proposar estratègies i actuacions per tal d’afavorir l’activitat
econòmica i la creació d’ocupació.
 Estudiar i impulsar fórmules de finançament per donar suport als projectes locals
d’emprenedors, autònoms i empreses, prioritzant els negocis amb un enfocament de
clar objectiu social, locals i amb un model econòmic sostenible i respectuós amb el
medi ambient.
 Promoure nous plans d’ocupació i formació per a persones a l’atur o amb un major
risc d’exclusió i pobresa.

 Encetar una nova línia de plans d'ocupació en el sector de les energies renovables;
acollint-nos a programes Europeus que facilitin i promocionin aquest tipus de projectes
per tal d’ajudar a finançar-los.
 Ampliar l’oferta de formació en el sector vitivinícola a través de la Wine Business
School de Vilafranca i de l’Escola d’Enoturisme de Catalunya. Revisar, optimitzar i
potenciar els usos de l’antiga estació enològica.
 Impulsar l'observatori del canvi climàtic i el seu impacte en el cultiu de la vinya com
un centre d'innovació, buscant sinèrgies amb entitats i empreses del sector vitivinícola,
com per exemple el clúster AEI INNOVÍ.
 Millorar els serveis en els polígons, segons les necessitats detectades per les pròpies
empreses, per enfortir la competitivitat, eficiència i qualitat del nostre teixit
empresarial. Incrementar la capacitat d’atracció d’aquests polígons de noves
inversions empresarials.
 Promoure la instal·lació dins de la vila de noves formes d’activitat econòmica
respectuoses amb el medi urbà (olors, soroll, etc.) i el medi natural.
 Continuar donant suport al comerç de barri i especialment al del barri del centre de la
vila, com a punta de llança de tot el comerç de Vilafranca.
 Seguir treballant per un comerç de qualitat i proximitat, fomentant el consum
responsable.
 Ampliar l'oferta comercial al barri de la Girada. Estudiar la viabilitat d’impulsar un
mercat on s’ofereixin productes de proximitat. Aquest mercat hauria de servir com a pol
d’atracció per altres activitats comercials o de restauració.
 Incentivar les contractacions de persones en situació d’atur per part d’empreses
locals o autònoms.
 Recolzar la inclusió i normalització laboral de les persones en risc d’exclusió
social i persones amb discapacitat.
 Rebaixar un 50% les taxes d’obertura a les noves empreses que creïn llocs de
treball.
 Reduir i simplificar els tràmits municipals per a la instal·lació de noves empreses.
 Facilitar la instal·lació de terrasses al carrer, millorant-ne la imatge i la qualitat.
 Prioritzar i facilitar que siguin les empreses locals amb treballadors que viuen aquí, les
que es facin càrrec d'obres i serveis contractats per l'Ajuntament. Modificar els

processos de contractació per poder-ho dur a terme, incloent, a més, criteris de qualitat
i no només de rebaixa econòmica.
 Renovar les Fires de Maig buscant nous elements de reclam per l’expositor i pel
visitant per tal d’aconseguir que siguin l’aparador del comerç i de l’economia local.
 Recolzar i donar suport a iniciatives de promoció comercial, mercats (dissabte i entre
setmana), fires (Gall, Santa Llúcia, Artesania, Festa Major, …), festivals (Vijazz, ...) i
altres esdeveniments per tal que siguin motors econòmics i turístics de Vilafranca i del
Penedès. Buscar conjuntament amb els expositors i venedors, nous elements de
reclam pels visitants i vetllar per afavorir la convivència amb l’entorn on es
desenvolupen.
 Ampliar l’oferta formativa, impulsant la formació dual per a joves, on l’estudiant aprèn
a la mateixa empresa.
 Recolzar als emprenedors i les noves empreses, especialment cooperatives, a través
de reforçar els serveis que ofereix el Centre Àgora. Ampliar els serveis d’orientació a
les entitats sense ànim de lucre.

3 – Una oferta turística de qualitat com a projecció exterior de Vilafranca i el
Penedès
Un dels sectors que pot ajudar a dinamitzar econòmica i comercialment Vilafranca és el
turisme. Hem d’aprofitar la potencialitat del sector i del territori vitivinícola, sumant
esforços, tant per part del sector públic com del privat, en la promoció turística al voltant
de la cultura del vi, del patrimoni, de la cultura, del folklore, del paisatge i sobretot amb
total respecte per l’entorn. Promocionarem l'enoturisme com un element comú i
dinamitzador per a tota la comarca.
Per aquests motius, acordem:
 Continuar exercint durant tot el 2015 com a Capital de la Cultura Catalana.
 Donar continuïtat a projectes culturals iniciats dins el marc de la Capital de la Cultura
Catalana 2015.
 Planificar les següents fases de la reforma i executar l’ampliació del Vinseum, buscant
el suport d’altres administracions. Potenciar-lo com a eina de conservació, restauració i
promoció del nostre patrimoni cultural i artístic, com a reclam turístic, com a generador
d’activitats formatives i de recerca, i impulsar la col·laboració amb el teixit associatiu i
cultural del territori.
 Treballar conjuntament amb el Consell de la Festa Major, perquè sigui reconeguda
com a Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO.
 Exercir de km.0 de l’Enoturisme i fer de Vilafranca un destí turístic important.
 Protegir i promoure el centre històric de la vila.
 Impulsar un programa local de conservació del patrimoni i reforç de la seva
difusió.
 Continuar potenciant Vilafranca i el Penedès com un escenari d’esdeveniments
(festivals, produccions televisives, congressos, trobades, ...), posant en valor el nostre
patrimoni paisatgístic, patrimonial, folklòric, cultural, social, d’equipaments, ... sempre a
partir del respecte pel mateix i per la ciutadania.
 Potenciar l’Alberg Municipal, i posar-lo dins la xarxa de la Generalitat de Catalunya.
 Posar en valor el fet casteller i la promoció de Vilafranca com “la plaça més castellera”,
tant des de la Casa de la Festa Major, com valorant i donant suport a les iniciatives i
projectes que les colles castelleres locals puguin impulsar en aquest sentit.

4 – Un Ajuntament obert i transparent
L’Ajuntament ha d’adaptar la seva organització per donar resposta a les demandes
ciutadanes de servei, transparència i proximitat. Cal continuar treballant perquè
l’Ajuntament s’orienti a la consecució d’uns objectius públics basats en el bé comú i en
les necessitats expressades pels vilatans. Per això, s’han d’aprofitar les noves
tecnologies de la comunicació per incrementar l’eficàcia, la transparència i el diàleg
amb la ciutadania. L’Ajuntament ha de liderar, com a organització de serveis, la millora
de la qualitat de vida i el benestar dels vilafranquins i vilafranquines.
Creiem en la importància de donar als ciutadans informació clara i transparent de la
gestió de l’Ajuntament. L’establiment de polítiques participatives permetrà no només
dotar d’informació al ciutadà sinó enriquir amb debat i reflexió les iniciatives i polítiques
públiques reforçant-les amb l’opinió i propostes aportades per la ciutadania.
Per tot això, acordem:

 Potenciar i facilitar la comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania a través de canals
presencials, telefònics i virtuals. Aprofundir en l’administració electrònica i en el canal
“L’Ajuntament t’escolta i et respon”.
 Facilitar a la ciutadania el coneixement, accés i tràmits de tots els serveis municipals
fent-los accessibles per a tothom.
 Definir un pla de millora contínua dels serveis municipals amb indicadors de seguiment
i consecució. Publicar periòdicament el grau de satisfacció de la ciutadania respecte
els serveis municipals.
 Reforçar les accions per donar a conèixer l’Ajuntament i el seu funcionament entre
els més joves, conjuntament amb els centres educatius de secundària.
 Posar en marxa el Portal de la Transparència Municipal. Tots els ciutadans han de
poder saber a què es destinen els recursos públics a l’Ajuntament.
 Fer que els serveis municipals siguin més eficients en tots els àmbits: econòmic,
energètic i estructural, adequant-los a la realitat de cada moment.
 Millorar l’organització de l’Ajuntament. Fer-la més simple i funcional, agrupant
serveis i espais per facilitar-ne l’accés a la ciutadania. Treballar de forma transversal
entre els Departaments en molts àmbits d’actuació.
 Modificar el Reglament Orgànic Municipal, adequant-lo a les necessitats actuals.

 Impulsar que cada organisme o ens públic on participi l’Ajuntament, disposi d’un Codi
Ètic en els seus òrgans de govern.
 Renovar la web municipal, adequant-la a les noves necessitats tecnològiques.
 Crear l’aplicació mòbil (app) de l’Ajuntament com a mitjà de participació, informació i
interacció de la ciutadania amb l’Ajuntament.
 Realitzar sessions de barri obertes a la participació de tots els veïns, regidors,
entitats, etc. per explicar els plans d’actuació municipal que s’han de consensuar
amb les associacions de veïns per definir les prioritats d’actuació. Definir una
periodicitat de reunions amb les Associacions de veïns per fer-ne el seguiment.
 Defensar l’autonomia municipal i impulsar la modificació de la llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) i la normativa bàsica local per restaurar la
capacitat municipal de prestació de serveis i la recuperació de competències.
 Impulsar i ampliar la gestió de serveis compartits a través de la Mancomunitat de
Municipis del Penedès-Garraf.
 Desenvolupar els eixos de l’acord d’“Smart-Eix Diagonal” i treballar conjuntament amb
altres administracions com la Diputació de Barcelona per a la incorporació de serveis
d’Smart Cities per donar millors i més eficients serveis a la ciutadania.
 L'Ajuntament seguirà treballant per l'assoliment del reconeixement de la Vegueria del
Penedès. Així mateix, l'Ajuntament, a través de la Fundació Pro-Penedès, continuarà
impulsant projectes comuns amb la visió de l’àmbit de la Vegueria Penedès, convidant
a totes les administracions (Ajuntaments i Consells Comarcals) i agents d’aquest
territori a implicar-s’hi. Impulsar els acords i plans territorials que de forma conjunta
s'acordin.
 Fer que RTV Vilafranca (Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió) sigui un espai de
dinamització i innovació del sector audiovisual i radiofònic local, formant i promocionant
a nous professionals i fent una programació imparcial, divulgativa, experimental i
educativa.
 Desplegament dels diferents Plans redactats o revisats al llarg dels darrers anys: Pla
Local de Joventut, Pla Local de Drogues, Pla d’Acció Cultural, ...

5 - Fer del civisme un element per aconseguir una bona convivència
La seguretat ciutadana i el civisme són condició necessària per al bon funcionament
de la societat. La policia local ha de ser un servei de proximitat amb diàleg constant
amb la ciutadania i amb el teixit associatiu que la representa (associacions de
comerciants, de veïns...).
És per això que acordem:
 Revisar i, si és el cas, renovar les normes i ordenances existents, per fer-les més
clares, més executives i adaptades a la situació del moment.
 Impulsar campanyes de civisme per la cura i preservació de l’espai urbà. Buscar la
complicitat de les entitats (comerciants, associacions de veïns, escoles, ...) per a la
seva divulgació. Augmentar els serveis d’inspecció i fer complir i aplicar les ordenances
davant els casos d’incivisme o d’il·legalitat.
 Difondre entre tota la població els “Drets i deures de la ciutadania” per al seu
coneixement i compliment.
 Promoure la responsabilitat dels propietaris envers els seus animals, la ciutat i els
seus conciutadans. Els animals de companyia, especialment gats i gossos, han
d’estar correctament identificats amb microxip i placa identificativa, per evitar-ne
l’abandonament o pèrdua.
 Potenciar la Policia de Barri com a garantia del compliment de les ordenances i el
civisme. Reforçar els canals de comunicació entre la policia, les entitats
(comerciants, associacions de veïns, centres educatius...) i la ciutadania. Intentar
evitar problemes i conductes delictives, sobretot prop dels centres escolars.
 Dotar dels mitjans adients a la Policia Local per dur a terme la seva tasca al carrer.
 Posar en marxa nous protocols, amb el consens de tots els actors implicats, que
regulin els actes nocturns al carrer i als locals d’oci, amb total respecte pel descans
dels veïns.
 Millorar el percentatge de recollida selectiva de brossa (orgànica, paper, plàstic...).
Incentivar l’ús de les deixalleries entre la població.
 Impulsar en diferents parcs de la vila zones tancades per a l'esbarjo de gossos, on
hi puguin córrer sense necessitat d’estar lligats.

6 – Un espai urbà agradable per viure i un habitatge digne per tothom
El rol de l’ajuntament en la defensa del dret a l’habitatge ha de ser actiu. L’existència
d’un parc públic d’habitatges destinat a polítiques socials és primordial per tal de
garantir el dret d’accés a l’habitatge a les famílies que han estat colpejades per la crisi,
que tenen un nivell de recursos baixos o que es troben en risc d’exclusió social.
L’espai públic és un lloc de trobada per compartir, per aprendre i per l’esbarjo, atenent
les necessitats dels diferents col·lectius i entitats que hi interaccionen i, a través de
fomentar el seu ús cívic, afavorint la cohesió social.
Per això, acordem:
 El pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) ha de garantir l’equilibri territorial,
la cohesió social i l’assentament de polítiques econòmiques sostenibles, és a dir, un
projecte de ciutat compacta, ordenada i respectuosa. L’actualització del POUM aprovat
el 2003 ha de comportar una planificació d’un creixement moderat i equilibrat de la Vila,
i dels serveis adients, fent especial atenció en l’oferta d’habitatge assequible i la
incorporació de la rehabilitació energètica dels edificis.
 Revisar el “Pla Local d’Habitatge” per tal de conèixer les necessitats actuals i adequar
la cartera d’habitatges socials públics segons les necessitats de cada moment:
demandes de famílies sense recursos, pisos tutelats per a persones amb algun tipus de
discapacitat (física, psíquica, sensorial), pisos amb serveis compartits per a joves, ...
 Continuar amb el programa de rehabilitació d’habitatges per a lloguer social, donant
feina a persones desocupades.
 Promoure i ajudar l’adaptació dels habitatges particulars de persones amb
necessitats especials (de mobilitat o altres) per millorar-ne la seva autonomia personal.
 Ajudar a la instal·lació d’ascensors en aquells edificis antics que no en tinguin.
 Fer un programa de millora i manteniment urbà per barris (mobiliari urbà, lavabos
públics, il·luminació, voreres, asfaltat, zones amb jocs infantils, ...).
 Asfaltar els aparcaments de terra consolidats.
 Prioritzar la vegetació autòctona per garantir una millor adaptació i conservació en
els espais verds.
 Promoure accions de sensibilització per fer un ús cívic de l’espai públic i mantenir-lo
net. El conjunt dels barris de Vilafranca han de fer que siguem una vila amable, bonica,
neta i enjardinada.

 Preservar i millorar els espais naturals de l’entorn del municipi (La Serreta, Sant
Pau...), definint-ne el seu ús com a espais de lleure i zones d’interès natural.
 Recuperar les rieres de l’entorn de Vilafranca seguint criteris ecològics i
mediambientals.
 Senyalitzar els corredors verds fins als parcs naturals del nostre entorn, Olèrdola i
Parc del Foix, per facilitar-ne el seu ús.
 Ampliar i mantenir els circuits per caminar i passejar dins la vila o pels seus voltants.
Habilitar alguna zona de pícnic per a ús escolar o familiar.
 Actualitzar la redacció del Pla de Mobilitat, aprovat al 2007 després d’un procés de
participació ciutadana, per promoure una mobilitat sostenible a Vilafranca (reduir soroll,
contaminació i ocupació d'espai buit).
 Millorar i personalitzar les rotondes i les entrades de la vila, amb la participació del
sector vitivinícola. Som la Capital del Vi.
 Posar en marxa programes de rehabilitació energètica dels edificis, carrers i places
per aconseguir una dràstica reducció de la despesa energètica.
 Continuar impulsant noves instal·lacions per a la generació d’energia renovable, amb
total respecte pel medi ambient.
 Continuar treballant per aconseguir la cobertura total de les vies del ferrocarril fins
al Pont de Moja, i una solució a tots els problemes de sorolls i vibracions que està
provocant el pas dels trens pel centre de la vila. Consensuar i signar amb Adif
l’ampliació del conveni 2004 incloent les zones no cobertes.
 Continuar el procés d’urbanització de tota la coberta de les vies del tren partint del
projecte participatiu, per convertir-la en un gran parc, en zona d’activitats de lleure i en
lloc de relacions ciutadanes, amb aparcament gratuït a la vora.
 Fomentar l’ús de la bicicleta. Finalitzar la xarxa de carril-bici connectant tots els barris
de la vila i els pobles del voltant i millorar la seva senyalització.
 Promocionar l’adequació de camins treballant amb els municipis propers.
 Fer campanyes de sensibilització per garantir una bona convivència entre els usuaris
de la via pública, vianants, bicicletes i vehicles.
 Mantenir i potenciar la gestió municipal de l’aigua a través de recursos propis, i
promoure aquesta gestió pública a través de l’Empresa Municipal d’Aigües a tot el
Penedès.

7 – Uns equipaments i serveis adients per a tota la ciutadania
Vilafranca com a capital de comarca ha de tenir els serveis i equipaments per donar
cobertura a la seva població i en molts casos a la comarca. Per tant s’ha de planificar,
entre tots i comptant amb els recursos propis i els que puguin venir d’altres
administracions, quins equipaments i serveis volem i hem de donar.
La cultura i l’esport són elements substancials que configuren el nostre model de
ciutat com a mitjà de reforç per a la cohesió social, intergeneracional i intercultural. S’ha
de treballar perquè estiguin a l’abast de tothom fent promoció i difusió dels seus valors.
Les comunicacions, tant físiques com virtuals, són un element estratègic per enfortir
l’activitat econòmica que es desenvolupa en el nostre municipi, així com per reforçar la
nostra aposta per la sostenibilitat, sent necessari disposar d’un transport públic
accessible i de qualitat (en el servei) i que s’ajusti a les necessitats del territori.
Per tot això, acordem:
 Aconseguir un gran acord amb la resta de grups municipals i els diferents agents
socials i econòmics sobre els equipaments que creiem més necessaris i més
adients impulsar en aquesta legislatura.
 Ampliar la Biblioteca Torras i Bages.
 Ampliar i reformar la Casa de la Festa Major.
 Iniciar els treballs de rehabilitació del claustre dels Trinitaris. Vetllar pel perfecte
manteniment del conjunt del claustre de Sant Francesc.
 Dotar de més serveis la Zona Esportiva, ampliant el pavelló esportiu de ‘La Gamba’, i
tancant les seves pistes exteriors.
 Adequar espais esportius ubicats en centres educatius per tal d’afavorir-ne el seu ús
en horaris extraescolars per la comunitat educativa i per la gent del barri.
 Aconseguir, mitjançant l’acord amb ADIF, la remodelació de l’actual estació de trens.
 Treballar per assegurar que l’estació de Vilafranca sigui una l’estació de trens
regionals d’alta velocitat, millorant la connexió amb Barcelona i Tarragona.
 Crear 600 aparcaments gratuïts a diferents barris de la vila.
 Continuar millorant els espais de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis Arsenal, per
seguir oferint estudis superiors, en arts plàstiques i joieria, facilitant l’accés dels
vilafranquins a una educació de qualitat amb possibilitats d’inserció laboral.

 Implementar un pla integral de manteniment i millora de les instal·lacions dels centres
educatius públics.
 Redactar plans anuals de manteniment de les instal·lacions esportives.
 Vetllar per un control estricte de qualsevol incineració de residus que pugui afectar la
salut.
 Racionalitzar i, si és el cas, ampliar el servei del bus urbà. Mantenir la gratuïtat a la
gent gran i a les persones amb problemes de mobilitat. Estudiar ampliar-ho a d’altres
col·lectius amb necessitats.
 Rehabilitar el Mercat de la Pelegrina i posar-ho en funcionament com un espai de
dinamització i d’activitats per a Joves on es puguin divertir, formar-se i desenvolupar
la seva creativitat.
 Treballar per posar en marxa el segon ambulatori de Vilafranca amb tots els serveis
que necessita la ciutadania.
 L'Ajuntament es posarà al servei del que el President de la Generalitat i el Parlament
de Catalunya demanin en relació al procés nacional que està vivint el nostre país.

----------------------

Les mesures i projectes que s’han descrit, són necessaris per a l’acord, però no
és un acord tancat. És un acord ampliable i dinàmic, que s’anirà obrint a les
noves situacions i demandes que Vilafranca generi.

Signen aquest acord a Vilafranca del Penedès, el 10 de juny de 2015

Grup Municipal de CiU

Grup Municipal Socialista

Pere Regull i Riba

Francisco Romero i Gamarra

