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Nova llar d’infants a la Girada i
ampliació als infants a partir de
12 mesos
Durant l’acte de celebració de l’acabament de les millores que
enguany s’han executat a les tres llars d’infants de titularitat
municipal, l’alcalde Joan Aguado va recordar que el servei de
llars d’infants el va posar en marxa l’Ajuntament fa molts anys
amb caràcter de suplència esperant que l’administració educativa
competent, la Generalitat, se’n fes càrrec. Transcorreguts molts
anys i veient que la Generalitat no l’assumia, les entitats
municipalistes han arribat darrerament a un acord amb el
Departament d’Ensenyament pel qual hi haurà un traspàs de
diners de la Generalitat als ajuntaments per finançar el servei
i les futures actuacions dels municipis en aquesta matèria. Joan
Aguado va anunciar que, gràcies a aquest acord i a la voluntat
municipal d’incrementar el servei i fer-lo el més universal
possible, l’any vinent es començarà a treballar en el projecte
per construir una nova llar d’infants al barri de la Girada i també
en l’ampliació de l’oferta a totes les llars per tal que puguin
acollir infants a partir de 12 mesos.

Aprovat inicialment el projecte
d’urbanització de la Girada-2
L’Ajuntament de Vilafranca ha aprovat de forma inicial el projecte
d’urbanització del pla parcial La Girada-2 donant, d’aquesta
manera, un pas més per acabar de completar aquest important
sector de creixement residencial de Vilafranca. La Girada-2,
declarat sector d’urbanització prioritària per part de la Generalitat
i que es desenvoluparà gràcies al conveni entre l’Ajuntament
de Vilafranca i el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques a través de la seva empresa pública INCASOL,
comprèn una àrea de 225.816 m2 de sòl residencial, comercial
i terciari. Del conjunt de superfície del sector, un 24% es destina
a sòl residencial, un 12% a sòl comercial i terciari, un 40% a
vialitat i zones verdes i un 22% a zones d’equipaments públics.
La Girada-2 està previst que aculli un màxim de 1.059 habitatges,
entre edificis plurifamiliars i habitatges unifamiliars en filera.
Enfront de les vies bàsiques s’hi situen els edificis amb major
alçada i la resta es reserva per a edificacions de baixa densitat
com són els habitatges unifamiliars. Així per al conjunt de la
Girada el nombre d’habitatges previst quedarà en 2.184, una
xifra inferior als 2.500 que l’anterior Pla General admetia com
a màxim en el sector.

La Guia Ciutadana dels Serveis
Municipals es pot passar a recollir
per la Casa de la Vila
El mes de gener va finalitzar el repartiment per les llars de
Vilafranca de la Guia Ciutadana dels Serveis Municipals, editada
per l’Ajuntament de Vilafranca. Aquesta guia detalla dades
generals de tots els serveis i departaments de l’Ajuntament.
La publicació s’ha distribuït per totes les llars de Vilafranca, si
bé s’ha detectat que hi ha hagut domicilis o edificis d’habitatges
on no ha estat possible deixar-la, ja sigui per les dimensions
de la bústia o perquè l’empresa que va fer el repartiment no
va poder accedir a l’edifici. Totes aquelles persones que no
l’hagin rebut a casa i en vulguin disposar, poden passar a
recollir la guia per l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament,
a la planta baixa de la Casa de la Vila. L’horari d’aquesta oficina
és de dilluns a dijous de 8 del matí a 7 de la tarda
ininterrompudament i els divendres de 8 del matí a 2 de la
tarda.
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Programa d’Orientació per als
Equipaments Comercials
Poder disposar d’un instrument que serveixi de guia per a les
actuacions de l’Ajuntament en matèria comercial en els propers
quatre anys i que, a la vegada, també impliqui els mateixos
comerciants és un dels objectius del Pla d’Orientació per als
Equipaments Comercials (POEC) que està elaborant l’empresa
Barcelona Economia per encàrrec de l’Ajuntament i d’acord
amb el marc establert per la Generalitat en la Llei pel Pla
Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials. El pla consta
de diverses fases. La primera consisteix en un reconeixement
de la situació actual del comerç a la ciutat. La segona consistirà
a fer una diagnosi, mentre que en la tercera fase es tractarà
d’elaborar un model comercial en una perspectiva a mig i llarg
termini. Finalment, el POEC es completarà amb el
desenvolupament d’un pla d’actuacions que, un cop establert
el model comercial que vol la ciutat, determini quines han de
ser les eines necessàries per obtenir- lo.

Nou taller ocupacional a Vilafranca
El Centre de Formació Ocupacional Francesc Layret ha posat
en marxa un nou projecte de Taller d’Ocupació anomenat
Noves Oportunitats. Els tallers d’ocupació són una modalitat
de programa de formació i treball que des de fa relativament
pocs anys que s’estan portant a terme amb el suport de la
Generalitat de Catalunya i el finançament del Fons Social
Europeu. Aquest és el cinquè taller ocupacional que impulsa
l’Ajuntament de Vilafranca. En aquesta ocasió s’ha posat en
marxa en dues especialitats, agent de desenvolupament turístic
i manteniment d’edificis, tenint en compte que Vilafranca té
un potencial turístic que cal aprofitar i que, a més, té un edificis
municipals a conservar i mantenir. Totes les persones que
integren aquest taller estan en atur i superen els 45 anys. Se’ls
fa un contracte laboral que finalitzarà amb el projecte. L’objectiu
del taller és la qualificació professional de 16 persones i dotar-
los d’unes formació professional de cara a la seva inserció en
el mercat laboral.

Inaugurat el nou Arxiu Comarcal
de Vilafranca
Amb la presència del Conseller de Cultura de la Generalitat,
Jordi Vilajoana, i de l’Alcalde de Vilafranca, Joan Aguado, el
14 de desembre passat es va inaugurar oficialment la nova seu
de l’Arxiu Comarcal de Vilafranca, situada al barri de la Girada.
L’edifici té una superfície total de 1.600 m2 que permet disposar
d’una àmplia sala de consulta amb 12 punts per als
investigadors, d’un espai per a activitats de difusió, d’una zona
de descàrrega de documentació, d’una sala de classificació i
de 6 dipòsits de documentació amb capacitat per a 9.500 metres
lineals de prestatgeria.
En el seu parlament l’alcalde Joan Aguado va destacar que
aquest equipament és important per a Vilafranca perquè se
situa en una zona de creixement de la Vila, la qual cosa respon
a la voluntat de l’Ajuntament d’anar repartint entre els diferents
barris, els equipaments que s’adrecen al conjunt de la ciutat.
L’alcalde va destacar la col·laboració que ha suposat entre les
diverses administracions, ja que la Generalitat s’ha fet càrrec
de la construcció i l’Ajuntament hi aportat el terreny i recursos
humans i econòmics per al seu funcionament.


