
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 8/2014
Caràcter: ordinari
Data: 23 de setembre de 2014
Horari: de 20:03 hores a 21:32 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Montse Arroyo i Ferrando
- Montserrat Blasco-Pozzan
- Anna Doblas i Ruiz
- Llorenç Casanova i Fernàndez
- Carme Garrido i Garrido
- Raimon Gusi i Amigó
- Sebastià Jané i Arrufat
- Josep Maria Martí i Ràfols
- Joan Manel Montfort u Guasch
- Xavier Navarro i Domènech
- Toni Peñafiel i Hervas
- Pep Quelart i Bou
- Josep Ramon i Sogas
- Maria Dolors Rius i Marrugat
- Aureli Ruiz i Milà
- Jordi Solà i Sebastià
- Joan Tarrida i Busquet
- Maria Josep Tuyà i Manzanera
- Ramon Zaballa i Serra

S'ha excusat d'assistir-hi:

- Francisco Romero i Gamarra

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

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet al ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 22 de juliol
de 2014. L'acta s'aprova per assentiment.

I. ORDENANÇA PAISATGE URBÀ
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Se sotmet al ple el dictamen següent:

El paisatge és un bé col.lectiu, constituït per tot un conjunt d'elements urbanístics,
arquitectònics, naturals, culturals, públics o privats, mobles o immobles, que
acaben configurant la imatge de la ciutat. El paisatge, així entès, és un component
important per a la qualitat de vida de les persones i, per tant, s'ha de considerar
com a bé públic d'interès social, cultural i ambiental.

No existeix una normativa específica a nivell general sobre el paisatge urbà,
malgrat que diferents normatives sectorials ambientals i urbanístiques s'hi
refereixin en àmbits concrets. D'aquesta mancança neix la conveniència d'una
regulació municipal a nivell d'Ordenança, atesa la presència d'un interès municipal
inequívoc, i la circumstància que els ajuntaments tenen atribuïdes per la legislació
bàsica de règim local competències tant en matèria urbanística com de medi
ambient.

L'Ordenança parteix del dret col.lectiu dels ciutadans i ciutadanes a gaudir d'un
paisatge harmònic, dret que és preexistent a la intervenció municipal en tant que
ús natural. L'Ordenança té com a vocació principal la de crear consciència
col.lectiva sobre la importància que té el paisatge en la vida quotidiana de les
persones que compartim la ciutat, i la d'incentivar tothom a prendre part activa en
la millora d'aquest bé comú.

La redacció d'aquesta Ordenança respon a la necessitat d'establir uns criteris
d'uniformitat i respecte en la imatge de l'espai públic i dels edificis de la vila, tant
pel que fa a les façanes com als elements que s'integren en aquestes, i a la vegada
aspira a la racionalització i la fiscalització de l'activitat publicitària en l'àmbit del
municipi. L'Ordenança també aborda altres aspectes amb transcendència sobre el
paisatge urbà, com les pintades i grafits, les tanques, i també les terrasses de bar i
restaurant a la via pública que fins ara es regulaven, a partir de l'article 12 de
l'Ordenança de civisme i convivència, per uns criteris establerts per acords de la
Junta de Govern Local.

Es fa esment que alguns aspectes d'aquesta Ordenança, com ara pintades i grafits,
tanques d'obra, cartells i pancartes, aparells de climatització, terrasses de bar i
restaurant a la via pública i altres ja es troben previstos en altres Ordenances
municipals, principalment en l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana de
Vilafranca del Penedès de 24 de juliol de 2012. Tanmateix, s'ha considerat oportú i
coherent, sense derogar cap precepte de l'esmentada Ordenança de civisme i
coherència, reproduir sense modificacions el seu redactat en aquesta Ordenança
que ara s'aprova, pel fet de tenir aquests aspectes una relació clara i directa amb el
paisatge urbà.

L'Ordenança s'ha de convertir en un instrument regulador, però no restrictiu
injustificadament, i contempla la col.laboració de la iniciativa privada en el constant
manteniment i millora de l'hàbitat de l'entorn.

El reconeixement de la imatge específica de Vilafranca del Penedès, entesa des de
l'herència de les generacions anteriors, amb les necessàries transformacions d'una

2



ciutat viva i en progrés constant, és la base de treball per a l'elaboració d'aquesta
Ordenança del paisatge urbà de Vilafranca del Penedès.

Vist el projecte d'Ordenança elaborat, s'ACORDA:

1. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal del paisatge urbà de Vilafranca del
Penedès, que a banda de l'exposició de motius consta de seixanta-tres articles,
quatre disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, dues disposicions
finals i dos annexos.

2. Sotmetre l'expedient i el text de l'Ordenança al tràmit d'informació pública pel
termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a
mitjans de comunicació escrita i en el tauler d'anuncis de la corporació, durant el
qual podran presentar-se al. legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin,
l'Ordenança s'entendria aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord
exprés, i entraria en vigor després de la publicació del seu text complet al BOP.

L'anterior dictamen s'ha aprovat amb 14 vots a favor (grups de CiU i Socialista), 2
en contra (CUP) i 4 abstencions (PP, ICV-EUiA i ERC).

Explica el projecte d'Ordenança el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient Josep Maria
Martí. Per a Vilafranca l'entorn agrari, amb la vinya com element central, és molt
important, i per això l'any 2004 es va aprovar ja la Carta del Paisatge de l'Alt
Penedès, la qual feia també referències als nuclis urbans. Des de la recuperació de
la democràcia la qualitat de vida i la imatge de les ciutats s'ha anat millorant. Però
no n'hi ha prou amb tenir habitatges dignes i eficients, o més i millors equipaments
i serveis. Cal fer una passa més i garantir un paisatge urbà més endreçat i amable,
en un procés en el qual el protagonisme dels ciutadans és capital. És convenient i
positiu establir uns criteris de respecte, certa uniformitat i coherència en els espais
públics i els edificis privats. L'Ordenança, recollint també quan cal altres regulacions
ja existents com les de l'Ordenança de civisme, tracta d'endreçar aspectes com les
façanes i la seva composició i colors, la publicitats i els rètols, els solars i les
tanques, les pintades i grafits, les terrasses de bars i restaurants, etc., de manera
que Vilafranca pugui millorar encara més la seva imatge, amb l'esforç de tot.

Pep Quelart (ERC) afirma que en general l'Ordenança és necessària, si bé hi ha
aspectes que s'han de millorar, que ERC està treballant i que pot concretar en
forma d'al.legacions durant la informació pública. Cal harmonitzar els interessos
generals i els dels particulars, i estudiar com fem front a actuacions poc
respectuoses amb l'entorn que ja estan consumades. En aquest sentit, l'Ordenança
arriba tard, però hem de fer un esforç per a corregir algunes actuacions
inadequades dels darrers anys.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) manifesta que s'abstindrà en la votació, ja que és bo que
existeixi l'Ordenança, però aquesta s'ha de millorar en alguns aspectes, com per
exemple en matèria de terrasses de bar i cartelleres. El seu grup formularà
al.legacions. A més, caldran campanyes d'informació, promoció, inspecció, etc, per
tal que l'Ordenança s'apliqui realment, i no quedi en paper mullat com succeeix
amb altres Ordenances i instruments.
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Josep Ramon (PP) fa palès que el seu grup es reserva el dret de formular
al. legacions. No ha d'existir excés regulatori, i ens hem de limitar a regular allò que
sigui imprescindible. També cal estudiar els terminis d'adaptació a la nova norma,
ja que no és raonable que un establiment que ha invertit fa poc en taules i cadires
ara es vegi obligat a canviar tots aquests elements sobtadament.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que cal vetllar per la qualitat de l'espai públic i per
la qualitat de vida de la gent. Sense entrar en qüestions de detall, la CUP pensa
que l'Ordenança no s'adapta a la realitat i que és massa intervencionista. Es volen
regular matèries com les façanes, els colors, els tendals, els cartells, les antenes,
les terrasses, etc, però es fa amb una visió massa uniformista i unifomadora de
l'espai públic, que no és positiva. Sovint s'usen en el text conceptes que poden ser
interpretats arbitràriament com enlletgir o embrutar, per exemple, i s'arriba al punt
de poder obligar a una persona a pintar la seva façana a càrrec seu per raons
merament estètiques que s'ignora com es decideixen. Cal pensar més en les
persones, i tenir present que a la societat hi ha pluralitat i realitats que es poden
expressar de moltes maneres respectables. No hem d'hiperregular l'espai públic, i
hem de ser més flexibles a favor de les persones. A més, es troba a faltar en
l'elaboració de l'Ordenança un procés de participació ciutadana, més i quan la gent
es farà seva l'Ordenança de debò només si pot participar-hi.

L'alcalde Pere Reguli recorda que es tracta d'una aprovació inicial, i que totes les
aportacions que es formulin durant la informació pública seran benvingudes.

Il. ORDENANCA DEL SERVEI DE TAXI

El text del dictamen és el següent:

Atès que el ple municipal, en sessió de 20 d'abril de 2004, va aprovar
definitivament l'actual Ordenança municipal reguladora del servei de taxi de
Vilafranca del Penedès, amb la finalitat d'adaptar la regulació normativa de la
matèria a nivell local a les previsions de la Llei del Parlament de Catalunya
19/2003, de 4 de juliol, del taxi.

Atès que transcorreguts deu anys de vigència de l'Ordenança, es considera adient
portar-hi a terme certes modificacions puntuals, després d'haver celebrat múltiples
contactes i negociacions amb la representació del sector. Es tracta de canvis
puntuals relatius a aspectes com les plaques dels taxis, publicitat, telèfon de la
parada, sistemes de localització geogràfica, expedició de rebuts automatitzats,
règim sancionador i altres aspectes menors.

Atès que, a efectes d'una major claredat, es considera adient aprovar un text únic
que recull l'Ordenança de 2004 amb tots els canvis plantejats.

Vist el projecte d'Ordenança elaborat, s'ACORDA:

1. Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora del servei de taxi de Vilafranca del
Penedès, d'acord amb el text incorporat a l'expedient, que consta de 31 articles, 5
disposicions addicionals, 1 disposició transitòria, 1 disposició derogatòria i 1
disposició final.

4



2. Sotmetre l'expedient i el text de l'Ordenança al tràmit d'informació pública pel
termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOPB, al DOGC, a
mitjans de comunicació escrita i en el tauler d'anuncis de la corporació, durant el
qual podran presentar-se al.legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin,
l'Ordenança s'entendria aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord
exprés, i entraria en vigor una vegada transcorregut el termini de quinze dies des
de la publicació del seu text complet en el Butlletí Oficial de la província.

El dictamen transcrit ha estat aprovat amb 18 vots a favor i 2 abstencions,
corresponent aquestes darreres al grup de la CUP.

Joan Manel Montfort (equip de govern) remarca que calia actualitzar l'Ordenança
del taxi, que té ja més de deu anys d'antiguitat. A Vilafranca tenim 25 llicències de
les quals 24 són operatives, i una associació de taxistes formada per 21 membres,
amb la qual s'ha dialogat i s'ha treballat conjuntament l'Ordenança, posant sobre la
taula els interessos públics i els del col. lectiu. Es modifiquen diferents aspectes:
garantir un 5% de taxis adaptats (dos) per a persones amb discapacitat o mobilitat
reduïda, taxis singularitzats de Vilafranca amb referències a Vilafranca com a
capital del vi, color negre dels vehicles, parada i telèfon, GPS i sistema automatitzat
de rebuts, horaris nocturns, adaptació del règim sancionador amb possibilitat de
bonificacions, etc.

Pep Quelart (ERC), Toni Peñafiel (ICV-EUiA) i Josep Ramon (PP) es mostren a favor
de l'Ordenança, sens perjudici que es pugui revisar i millorar durant el tràmit
d'informació pública si cal. L'Ordenança s'havia d'actualitzar, i és bo saber que s'ha
fet amb consens amb els representants del sector.

Xavier Navarro (CUP) anuncia que s'abstindrà en aquesta aprovació inicial. S'ha
dialogat amb l'associació, però no tots els taxistes ho veuen igual, i hi ha algunes
discrepàncies, com per exemple sobre el color dels taxis.

III. CONSELL MUNICIPAL DE SALUT

Es presenta a ple el dictamen següent:

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 27 de maig de 2014, va
aprovar inicialment la creació, d'acord amb l'article 62 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i com a òrgan de participació sectorial, del Consell
Municipal de Salut de Vilafranca del Penedès, i va portar a terme l'aprovació també
inicial del Reglament regulador.

Atès que s'ha sotmès l'expedient i el Reglament a informació pública durant trenta
dies hàbils, mitjançant anuncis publicats en el BOPB, DOGC i tauler d'anuncis, i
durant aquest període han formulat al.legacions Núria Puig, directora del Sector
Sanitari Alt Penedès-Garraf del CatSalut, i Josefina Santacana en representació de
l'associació Ginesta.

Quant a les al.legacions de Núria Puig, s'accepten les relatives a l'objecte del
consell (article 1), finalitats dels informes emesos sobre serveis públics de salut
(article 2 lletra d) i precisió sobre dos membres del Consell que són representants
del Departament de Salut de la Generalitat i no del CatSalut (article 3). En canvi,
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. ~~ AJUNTAMENT~I"I"VILAFRAN~A
DEL PENEDES

no es creu adient acceptar l'al.legació sobre presència en el Consell de
representants de més regidories municipals implicades, ja que les dimensions del
consistori ja garanteixen una coordinació suficient sense necessitat d'incrementar el
nombre de membres del Consell.

Pel que fa a les al.legacions de l'associació la Ginesta, s'accepta la que demana que
el Consell sigui convocat amb una major antelació (es passa de 8 a 15 dies), i en
canvi es desestima la que reclama la presència en el Consell de representants dels
treballadors de la sanitat pública, perquè es pretén garantir la participació de les
entitats del sector, i evitar un Consell sobredimensionat que a més incorpori
representants de col.lectius particulars.

Atès que es considera adient també preveure que sigui membre del Consell, en tot
cas, un dels representants municipals en el si del Consell Rector del Consorci
Sanitari de l'Alt Penedès.

Per tot això, s'ACORDA:

1. Aprovar definitivament la creació, d'acord amb l'article 62 de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, i com a òrgan de participació sectorial, del Consell
Municipal de Salut de Vilafranca del Penedès.

2. Aprovar definitivament el Reglament del Consell Municipal de Salut, en els
termes del document incorporat a l'expedient, el qual preveu el seu objecte,
funcions, composició, règim de funcionament i renovació. El Reglament coincideix
amb l'aprovat inicialment, amb la incorporació de les al.legacions acceptades i del
canvi puntual que s'ha esmentat.

3. Publicar un anunci amb el text íntegre del Reglament en el BOPB, i un altre
anunci en el DOGCamb una referència al BOPBque conté el text íntegre. També es
notificarà aquest acord a Núria Puig i a l'associació Ginesta.

Aquest dictamen s'ha aprovat amb 16 vots a favor (grups de CiU, Socialista i del
PP) i 4 abstencions (CUP, ICV-EUiA i ERC).

Defensa el dictamen Anna Doblas (CiU) en nom del govern municipal. Les
al.legacions de CATSALUT i GINESTA s'han estimat en part, i es desestimen
aquelles que poden portar a un Consell sobredimensionat o poc operatiu. És bo
disposar d'un Consell que permetrà dialogar, opinar i proposar sobre matèries
relatives a la salut, amb la participació de les entitats interessades. Doblas explica
les finalitats i l'estructura del Consell.

Pep Quelart (ERC) fa palesa la seva abstenció. Tenir un Consell és positiu, però
s'observen mancances greus. El Consell no podrà prendre decisions sinó que serà
merament consultiu, i serà també poc representatiu. S'hagués hagut d'acceptar
l'al'legació de GINESTA en el sentit de ser membre del Consell algun representant
dels treballadors de la salut. Curiosament formen part del Consell proveïdors i no
treballadors, la qual decisió és típicament de dretes.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) manifesta que s'abstindrà també. S'hauria d'acceptar la
presència d'una representació dels treballadors en el Consell. A més, veiem que el
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Consell no podrà entrar en assumptes com el funcionament de l'Hospital o del
Centre Sociosanitari Ricard Fortuny (equipaments regits per consorcis propis), per
la qual cosa no queden clares les seves funcions. Tot quedarà a expenses de la
voluntat de govern, la qual cosa no inspira confiança, sobretot tenint en compte
que passat un any l'alcalde encara no ha convocat l'audiència pública sobre la
situació de la salut demanada per 1.500 persones que van signar, ni ha celebrat
cap xerrada informativa, a la qual s'havia compromès.

Josep Ramon (PP) es mostra a favor del dictamen. Si es crea el Consell ha de ser
operatiu, i si per aconseguir-ho cal reformar algun aspecte caldrà fer-ho.

Xavier Navarro (CUP) afirma que la CUP defensa els Consells, però rebutja les
fórmules de Consell que el govern municipal promou darrerament. Els Consells han
de poder no només debatre, sinó també prendre iniciatives i adoptar decisions,
perquè en un altre cas no hi haurà motivació per a la participació. A més, s'havia
d'acceptar la petició d'integrar en el Consell representants dels treballadors,
especialment en una època de supressió d'interinatges i de reducció de personal i
retallades.

L'alcalde Pere Reguli manifesta que personalment creu que s'hauria de facilitar la
presència en el Consell d'algun representant dels treballadors, i que ja s'estudiarà
alguna fórmula que ho faci possible. Quant a la situació de la salut a Vilafranca,
s'han fet canvis organitzatiu de caire administratiu des de la direcció del mateix
CAP que potser no han estat encertats, ja que han suscitat alguna queixa, però no
s'han fet retallades ni reduït personal. Quant als interins, ja se sap que treballen
mentre no es cobreix la plaça, i el que seria greu és que se suprimissin places
interines sense cobrir-les amb places fixes, però si les vacants es cobreixen el
servei per al ciutadà no hi perd. Serà bo parlar en el Consell d'aquests temes, amb
inclusió de la situació de l'Hospital i del Centre Sociosanitari.

Xavier Navarro (CUP) afirma que els interins ho són perquè no es convoquen
places, que la renovació del CAP afecta tant personal administratiu com
d'infermeria, i que cal vetllar també per què passarà quan s'obri el nou CAP.
L'alcalde Pere Reguli afirma que el nou CAP garanteix espais millors i més grans, i
hem de vetllar per la no reducció de les ràtios entre personal i usuaris, i el cert és
que ara mateix tenim unes ràtios correctes, sense reducció de personal.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) insisteix en el fet que l'alcalde no ha convocat l'audiència
pública, ni ha fet possible la trobada promesa en la qual els responsables de salut
s'havien d'expressar. Contesta Pere Reguli que l'Ajuntament no té la competència
sobre la salut, sinó que aquesta competència és de la Generalitat, ni pot obligar a la
compareixença de càrrecs sanitaris en determinades reunions. En tot cas, el nou
Consell pot ser un marc adequat per tal que els responsables de la Generalitat
puguin facilitar les informacions adients sobre la situació dels serveis de salut a
Vilafranca.

IV. REPRESENTANT MUNICIPAL AL PATRONAT DEL VINSEUM

Es formula la proposta d'acord següent:
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Atès que el ple municipal, per acord de 24 de setembre de 2013, va nomenar els
vuit representants de l'Ajuntament de Vilafranca en el si del Patronat de la
"Fundació Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya'~ per un termini de
quatre anys.

Atès que sis d'aquests patrons es van elegir a proposta dels grups municipals. Es va
nomenar Daniel Sancho i París a proposta del grup Socialista, i el mateix grup
municipal ha proposat ara la substitució d'aquesta persona per Miquel Medialdea.

Per això, S'ACORDA:

1. Nomenar patró del Patronat de la "Fundació Vinseum, Museu de les Cultures del
Vi de Catalunya'~ a proposta del grup Socialista i en representació de l'Ajuntament
de Vilafranca, a Miquel Medialdea i Guijo, persona que rellevarà en el càrrec a
Daniel Sancho i París.

2. D'acord amb l'article 8.1 b) dels estatuts de la Fundació, el mandat de Miquel
Medialdea i Guijo durarà el que tenia inicialment el de Daniel Sancho i París, i
finalitzarà com els de la resta de representants de l'Ajuntament en el mes de
setembre de 2017.

3. Facultar l'alcalde per atorgar els documents necessaris tendents a la
formalització d'aquest acord.

4. Notificar aquest acord a les persones designada i rellevada i al Patronat de la
Fundació.

L'anterior proposta ha estat aprovada per unanimitat.

La regidora Montse Arroyo (grup Socialista) dóna les gràcies a Daniel Sancho per la
seva tasca, i encoratja Miquel Medialdea en un projecte molt important i positiu
com el del Vinseum.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia tenen lloc les intervencions següents, posant-se
en relleu que les preguntes no contestades en aquesta sessió seran objecte de
contestació per escrit.

A) Josep Ramon (PP) ha formulat per escrit abans de la sessió, amb la finalitat que
siguin contestades oralment en aquest ple, les qüestions següents relacionades
amb la Fundació del Vi i el Cava i l'ESCAVI. A aquestes preguntes s'han adherit
també formalment els grups de la CUP, d'ERC i d'ICV-EUiA:

1) S'ha designat un director general de l'ESCAVI i, en tot cas, per què no s'ha fet
públic?

2) S'ha aprovat un pla de treball de l'ESCAVI i, en tot cas, des de quan i per què no
s'ha fet públic?
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3) Els patrons han fet efectiva les seves aportacions a la Fundació Universitària del
Vi i el Cava (la Fundació Pinnae es comprometia a aportar 180.000 euros i la resta
de patrons 30.000 euros) i, en el seu cas, quin ús s'ha donat?

4) Per què no s'ha iniciat l'activitat formativa el setembre d'aquest any com s'havia
anunciat?

5) Està prevista la data d'inici de l'activitat docent i, en el seu cas, en què es
fonamenta?

6) Si la falta d'activitat de l'ESCAVI es demorés en el temps, si l'Equip de Govern té
previst recuperar l'ús de l'edifici de l'antic INCAVI i fins quan pensa esperar.

7) Es va valorar traslladar l'escola Arsenal a aquest edifici i, en cas que fos així, per
què es va desestimar aquesta possibilitat?

8) L'opció de traslladar una part de l'activitat administrativa que es realitza a la
Fassina a l'antic edifici de l'INCAVI està fonamentada en un estudi que justifiqui la
necessitat de realitzar l'activitat en dos edificis separats?

L'alcalde Pere Reguli afirma que pot contestar ara genèricament algunes preguntes,
però dilluns vinent se celebrarà una reunió del Patronat de la Fundació, i ell
convoca la junta de portaveus el mateix dilluns dia 29 de setembre a les 13 hores
(possibilitat de canviar l'hora a petició d'alguns grups municipals si les agendes ho
permeten). A aquesta junta de portaveus hi assistirà el nou director de la fundació
actual, i es podrà oferir informació exhaustiva de tot allò preguntat i de quina és la
situació de la fundació, activitats previstes, calendaris, etc., i la informació es farà
pública la mateixa setmana vinent. L'alcalde entén les crítiques que es puguin
formular des dels grups municipals, i manifesta que els cursos formatius si
depenguessin de l'Ajuntament ja haurien començat; tanmateix, es vol que el
protagonisme de la fundació i de l'escola el tingui el sector privat, i l'Ajuntament
col.labora posant a disposició un edifici ben dotat.

Avançant-se una mica a la reunió, l'alcalde contesta a les preguntes dient que: ja
existeix director, i qui ho ha de fer públic és la fundació i no l'Ajuntament, les
aportacions econòmiques sí que s'han materialitzat, i el pla de treball i les
previsions sobre les activitats docents són matèries que exposarà el director. Quant
a l'edifici, la concessió privativa es revisarà, i s'establirà un sistema d'usos que
garantirà l'ús públic de l'edifici també. Reguli afegeix que no s'ha contemplat
traslladar allà l'escola Arsenal, perquè aquesta s'ubica als Trinitaris, lloc en el qual
es fan obres que queden bé i a un preu molt ajustat, i que no es preveu traslladar
activitats de la Fassina a l'edifici del carrer d'Amàlia Soler.
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Llorenç Casanova (CUP) afirma que no entén res, perquè els acords del ple
estableixen que l'Ajuntament concedeix a la fundació una concessió demanial d'ús
exclusiu de l'edifici durant 50 anys, i ara l'alcalde parla misteriosament d'una cosa
diferent. Contesta l'alcalde que les coses poden canviar, i que tot plegat s'explicarà
en la junta de portaveus de dilluns vinent i en el ple si escau. Hi ha notícies
positives que segurament agradaran a la CUP, ja que serà possible que l'edifici es
destini també a usos públics i ciutadans.

B) Pep Quelart (ERC) formula les qüestions següents:

9) El semàfor del carrer Amàlia Soler amb carretera de Moja provoca unes cues fins
al pont de Moja en hores puntes per un canvi en el temps. Han fet o podrien fer
alguna gestió per a solucionar aquest problema?

Contesta el regidor del govern Joan Manel Montfort que els temps dels semàfors es
van ajustar una mica justament per millorar la situació, i no per a provocar més
cues. De tota manera, es revisarà per a comprovar que tot és correcte.

10) El camió proveïdor del menjar a l'Escola Dolors Piera aparca damunt la vorera
davant de la porta d'entrada al moment d'entrada i sortida dels escolars. Ho coneix
i ho permet l'Ajuntament? Té constància l'Ajuntament que va xocar un fanal i l'ha
malmès? Han reclamat pels danys?

J. Manel Montfort contesta que no sap si s'han imposat o no sancions, que
s'interessarà per l'assumpte.

C) Toni Peñafiel (ICV-EUiA) planteja:

11) Arran de l'inici de curs escolar, en hores d'entrada i sortida als col.legis, han
aparegut queixes sobre mobilitat, amb carrers bloquejats als voltants de les
escoles, i no sembla que el govern tingui un protocol d'actuació clar, perquè pren
mesures diferents en cada escola.

Joan Manel Montfort contesta que cada escola té singularitats i les mesures
s'adapten en cada cas. Dins del problema de les hores punta, Montfort diu que
l'assumpte està ben resolt des de l'Ajuntament, i no li consten problemes o queixes
de caràcter greu.

12) Pregunta si s'ha treballat la proposta d'ICV sobre establir uns camins escolars
que facilitin els desplaçaments a les escoles i des de les escoles, com en altres
municipis. Contesta Joan Manel Montfort que no té constància de models d'èxit en
altres ciutats, que la proposta s'ha valorat i que tècnicament s'ha desaconsellat una
mesura d'aquesta mena. Per tant, ara mateix no es contempla un projecte
d'aquesta mena.

13) Peñafiel destaca que l'antiga premsa de raïm de l'avinguda de Tarragona porta
un any envoltada de tanques sense que s'hi hagi fet res, i pregunta com està la
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qüestió del seu trasllat i rehabilitació. Josep M. Martí contesta que s'encarrega de
l'assumpte el VINSEUM, entitat que va presentar un projecte. Les actuacions de
trasllat i rehabilitació començaran aviat.

14) El punt d'informació juvenil del SIAJ s'ha traslladat provisionalment a un local
del carrer de la Cort situat al costat de la Cada de la Vila, i pregunta quin serà
l'emplaçament definitiu. Aureli Ruiz contesta que l'emplaçament és provisional però
digne, i la ubicació definitiva s'estudiarà l'any vinent en funció de factors diversos:
espais disponibles, recursos pressupostaris, projecte de reorganitzar espais
municipals, etc.

D) Xavier Navarro (CUP) formula les qüestions següents:

15) Quin ha estat el cost dels nous contenidors de la brossa i qui els ha pagat?

Contesta Aureli Ruiz que l'Ajuntament no ha pagat directament res. El servei el
tenim delegat a la Mancomunitat Penedès-Garraf, i aquesta el té contractat amb
una empresa privada de serveis que ha adquirit els contenidors, com ha comprat
també els vehicles. Per tant, l'amortització es paga dins del preu periòdic del servei.
De tota manera, malgrat que els contenidors tenen més cost que els anteriors, la
despesa total no s'incrementa, perquè el nou sistema permet que el cost dels
camions sigui inferior, i una cosa compensa l'altra.

16) Per que els nous contenidors no han tingut en compte les persones amb
mobilitat reduïda, com sí s'ha fet a d'altres municipis?

Aureli Ruiz indica que el model triat suposa millores evidents també en aquest
terreny, si bé no és perfecte, en el sentit que no permet que pugui ser usat en tots
els casos de mobilitat reduïda, i en supòsits determinats potser caldran altres
alternatives com la recollida porta a porta. Xavier Navarro es planteja que tal
vegada el nou sistema comporta pèrdua de llocs de treball i presenta alguns
problemes de brutícia, i Aureli Ruiz replica que periòdicament s'estan fent millores,
com la subjecció dels contenidors al terra amb guies.

17) Quin ha estat el cost de construcció de l'aparcament del carrer St. Pau?

18) El servei d'autobusos de Vilafranca a Barcelona, deixa molts dies a usuaris i
usuàries a terra perquè no hi ha suficients places. Poden demanar que es garanteixi
aquest servei?

Pere Reguli afirma que no ha de ser possible que alguns usuaris hagin de viatjar
asseguts a terra, i que si això és així es traslladarà la queixa i es faran les gestions
possibles.

19) L'únic caixer automàtic que hi ha al barri de les Clotes, hi ha dies que no
funciona. Quan algunes veïnes ho han comunicat, els han dit que com que ja tenien
altres caixers, no era un problema urgent. Poden parlar amb el Banc de Sabadell
per tal que arregli aquest caixer automàtic?

11



~ AJUNTAMENT
•1111. VILAFRANCA~n" ,

DEL PENEDES

L'alcalde Pere Reguli afirma que es mirarà de fer alguna gestió, si bé l'entitat
privada bancària no té cap deure legal al respecte, i l'Ajuntament no té potestats
per obligar a tenir els caixers en funcionament.

20) El dia 29 de juliol s'acabava el termini per poder presentar al. legacions a
l'expedient de Cales de Pacs. Ha presentat al.legacions aquest Ajuntament?
Quines?

L'alcalde Pere Reguli contesta que s'han presentat al. legacions, de les quals es
facilitarà còpia als grups, i que a més ell ha fet gestions personals oposant-se al
projecte.

21) Quin és el cost del lloguer de la nova oficina del SIAJ?

22) Xavier Navarro reitera algunes preguntes realitzades en plens anteriors i que no
han estat contestades, com aquestes;

-Voldríem una còpia de l"'Estudi de gestió de residus de Vilafranca".

-Quantes places tenen venudes i quantes en lloguer de l'aparcament de l'Espirall?

-A la premsa comarcal, hem vist anuncis d'una entitat financera amb l'escut de
Vilafranca. Voldríem saber si l'Ajuntament ha fet alguna aportació econòmica, i si
l'Ajuntament ha cobrat a l'entitat financera la taxa per ús de l'escut de la vila.

Contesta la darrera pregunta Pere Reguli dient que la campanya no ha costat res a
l'Ajuntament; no s'ha cobrat per l'ús de l'escut, en una decisió política conscient, ja
que globalment hem aconseguit portar a terme una campanya a favor del comerç
local sense cost per al municipi, a diferència d'altres campanyes del passat que va
pagar l'Ajuntament.

23) Hem demanat una còpia de la sentència d'Adif i encara no hem rebut res.

L'alcalde en pren nota i afirma que es lliurarà la còpia.

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