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El telèfon del carrer 93 817 24 50 i una
deixalleria per desprendre’s dels trastos
vells
Hi ha trastos a la via pública, deixats qualsevol dia de la setmana i sense avís previ a l’Ajuntament.
Aquesta conducta genera brutícia i desmillora la imatge dels carrers de Vilafranca. Per evitar
aquesta situació, l’Ajuntament en el marc de la campanya “Vilafranca i tu, junts pel civisme”
recorda l’existència de dos serveis municipals a disposició de la ciutadania: el telèfon del carrer
(93 817 24 50) i la deixalleria.

Al telèfon del carrer s’hi pot adreçar tothom per avisar de qualsevol anomalia que es detecti a la
via pública. També serveix per avisar quan algú es vol desprendre d’algun trasto vell o inservible.
El servei de recollida funciona cada dimecres. Si es volen deixar trastos, però, cal trucar prèviament
al 93 817 24 50 per concertar la recollida. Cal trucar abans de les 2 del migdia del dimarts
anterior.

D’altra banda, la deixalleria és un servei municipal on es poden portar gratuïtament les deixalles
recuperables, les problemàtiques per al medi ambient i les més voluminoses (els trastos). Es pot
anar a la deixalleria, de dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda i el dissabte,
de 9 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. Per qualsevol consulta prèvia que es vulgui fer a la
deixalleria, es pot trucar al telèfon 93 743 14 82.

Darrerament també s’ha pogut observar la presència de runa al carrer. La runa es pot portar a la
deixalleria (fins a un màxim de 1 m3) o bé a l’abocador de runes d’Olèrdola (cal trucar prèviament
a l’empresa gestora, al 93 414 74 88). Les runes no han de contenir papers, fustes, llaunes,
ferralla, etc. i, en el cas de portar-ho a la deixalleria, el ciment i el guix han d’anar ensacats.

vilafranca i tu, junts pel civisme
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LA GESTIÓ DELS RESIDUS A VILAFRANCA
La nostra societat produeix grans quantitats d’objectes de consum que en poc temps esdevenen
residus. Per evitar el creixement dels abocadors i el malbaratament dels recursos naturals cal que
Reduïm, Reutilitzem i Reciclem els residus produïts.
Des de la implantació dels contenidors de recollida selectiva, any rera any, s’ha anat recollint més
vidre, més paper i cartró i més envasos lleugers. Malgrat això, cada vegada portem més residus a
l’abocador, amb les greus conseqüències ambientals i econòmiques que això genera.
És molt important, doncs, que tots recollim selectivament la fracció orgànica, ja que representa
més de la meitat del cubell de les escombraries. Reciclant els residus orgànics, podrem reduir els
residus que van a l’abocador i obtenir el compost, un adob de qualitat que pot aplicar-se a
l’agricultura, a la jardineria i a les obres públiques.

COMPOST A LA DEIXALLERIA
Si aneu a la deixalleria a portar residus, podreu endur-vos un saquet de compost procedent de la
Planta de Compostatge de Sant Pere de Ribes, i fet a partir de la fracció orgànica dels residus.
Aquest compost el podeu utilitzar per adobar l’hort, el jardí o els vostres testos.

NOUS PUNTS DE RECOLLIDA D’OLI DOMÈSTIC

Cada vegada que fregim algun aliment a la paella o obrim una llauna de conserves, estem generant
un residu: l’oli vegetal usat. Normalment, el llencem per l’aigüera, però estem contaminant el medi
ambient i estem desaprofitant un valuós recurs. L’oli vegetal recollit, un cop refinat i lliure
d’impureses, pot ser utilitzat tant per a la fabricació de sabons i productes cosmètics com per la
fabricació de biodiesel.
Per això, s’han instal·lat punts de recollida d’oli al Mercat de la Carn, al Mercat de la Pelegrina,
al Mercat de Sant Salvador, a l’hipermercat Esclat, a més del punt ja existent a la Deixalleria. A
més, si porteu oli usat a la Deixalleria, podeu demanar una garrafa per a reciclar oli.
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INTRODUCCIÓ

L’Ajuntament referma el seu compromís de prestar els serveis públics adequadament i, alhora,
vetlla pel compliment efectiu dels mandats i de les prohibicions que estableixen les diferents
ordenances aprovades democràticament pel Ple municipal, representant de tota la ciutadania, amb
l’objectiu bàsic de garantir la convivència i el civisme i de millorar la qualitat de vida dels ciutadans
i ciutadanes de Vilafranca. Cal que les persones ajustin la seva conducta quotidiana a les normes
de convivència de les quals ens hem dotat lliurement, per tal que la ciutat sigui més humana,
amable i habitable.
Algunes de les ordenances vigents que afecten la convivència i la protecció de l’entorn són les
següents:
- Ordenança municipal sobre la convivència ciutadana i la protecció de l’entorn urbà.
- Ordenança  municipal sobre la protecció del medi ambient enfront de diferents fonts de
contaminació.
- Ordenança dels establiments de pública concurrència.
- Ordenança de circulació de vehicles i vianants.
- Ordenança reguladora de la instal·lació d’alarmes en immobles.
El contingut d’aquestes ordenances municipals i d’altres es poden consultar lliurement a la pàgina
web de l’Ajuntament (http://www.vilafranca.net). Actualment s’han iniciat els estudis per tal de
millorar-les i actualitzar-les.
A efectes informatius, es destaquen tot seguit algunes de les qüestions a què fan referència les
ordenances municipals esmentades.

ORDENANCES
MUNICIPALS SOBRE
LA CONVIVÈNCIA
CIUTADANA I LA
PROTECCIÓ DEL
NOSTRE ENTORN
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PRINCIPIS GENERALS

- Les ordenances estableixen les normes de
convivència i de civisme, en benefici dels
interessos generals i de tots els ciutadanes i
ciutadanes de Vilafranca.
- Si es cometen infraccions de les ordenances,
s’apliquen les sancions corresponents. Tret que
la llei prevegi en algun cas concret sancions
superiors, actualment les multes poden ser de
fins a 450,76 euros. Hi ha la voluntat, quan
sigui possible i amb el consentiment de les
persones afectades, de substituir les sancions
de caràcter econòmic per mesures alternatives
adreçades a la reparació del dany causat o bé
a fomentar les conductes cíviques.
- Els ciutadans i les ciutadanes tenen l’obligació
de respectar la convivència i la tranquil·litat
ciutadana, i han d’usar els béns  i els serveis
públics de conformitat amb la seva finalitat.

ÚS DELS BÉNS PÚBLICS

- Els béns i els serveis públics s’han d’utilitzar
d’acord amb la seva naturalesa, respectant
sempre el dret que la resta de ciutadans i
ciutadanes tenen també quant al seu ús i gaudi.
Cal fer un bon ús dels béns i dels serveis públics.
- Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el deure
d’actuar de forma cívica i responsable; per això
es prohibeix maltractar o danyar, per acció o per
omissió, les instal·lacions, els objectes o els
béns d’ús comú. Poden esmentar-se a tall
d’exemple els arbres i les plantes de qualsevol
tipus de les places, jardins i via pública en
general, i els diferents elements del mobiliari
urbà (papereres, bancs, contenidors, jocs
infantils, etc.).

vilafranca i tu, junts pel civisme



 j u n y  2 0 0 4

14Butlletí núm. 172

PARCS, JARDINS, FONTS
I MOBILIARI URBÀ

- És obligació de tots els ciutadans i ciutadanes
respectar la senyalització i els horaris existents
en els parcs i jardins.
- Està totalment prohibit  deteriorar o embrutar
les zones verdes de la ciutat, les fonts, els
monuments i el mobiliari urbà.

MANTENIMENT
D’IMMOBLES

- Les persones propietàries de finques han de
mantenir-les en correctes condicions de
seguretat, de salubritat, de neteja i d’ornament
públic. Cal esmentar especialment la necessitat
de mantenir en condicions adients les façanes.
- Els solars i els terrenys en general s’han de
mantenir lliures de deixalles, residus, herbes i
vegetació, amb l’exigència de fer periòdicament
les operacions de desratització, desinsectació
i desinfecció.
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LA CONTAMINACIÓ

Norma general

Amb caràcter general, és prohibida qualsevol
activitat que ocasioni un deteriorament o un
perjudici al medi ambient de la ciutat. Tots els
habitants de Vilafranca estan obligats  a observar
una conducta tendent  a evitar i prevenir el
deteriorament de Vilafranca.

Contaminació visual

Entre altres conductes, està totalment prohibit
amb caràcter general realitzar qualsevol tipusde
pintada o grafit a les instal·lacions, objectes,
materials o espais d’ús comú, així com als arbres
i plantes de places, jardins i vies públiques en
general.

Publicitat incontrolada i informació
ciutadana

- Queda totalment prohibida la col·locació de
pancartes o de cartells, adhesius o qualsevol
altra forma de publicitat en suports públics o
privats, llevat d’aquells indrets expressament
autoritzats o habilitats amb aquesta finalitat.
Es prohibeix especialment encastar adhesius o
notes publicitàries (de serveis, immobles, etc.)
a les façanes, als porters automàtics, en el
mobiliari urbà, etc.
- Quant a l’anomenada “publicitat directa a les
bústies”, s’ha de deixar justament a les bústies
(llevat que hi hagi una indicació de no acceptació
de publicitat) i no a les entrades o vestíbuls.
- Llevat de casos excepcionals que s’han
d’autoritzar expressament, es prohibeix el
repartiment de publicitat a la via pública i
l’activitat publicitària mitjançant suport acústic.
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Contaminació acústica

- Tenen la consideració de contaminació acústica
els sorolls i les vibracions que ultrapassin els
límits establerts en cada cas per l’ordenança.
- Tots els ciutadans i ciutadanes  tenen l’obligació
de respectar el descans del veïnat i d’evitar la
producció de sorolls que alterin la convivència
normal.
- És prohibit d’emetre qualsevol soroll que alteri
la tranquil·litat veïnal, especialment entre les
22 hores i les 8 hores, excepte quan provingui
d’activitats populars o festives autoritzades.
- La instal·lació de sistemes electrònics d’alarma
en immobles requereix la llicència municipal
prèvia, i resta subjecta a determinades exigències
per tal d’evitar molèsties innecessàries.

Sorolls molestos produïts per vehicles

- Els vehicles que circulin pel terme municipal
de Vilafranca han d’estar equipats amb un
silenciador adequat, permanentment en
funcionament i en bon estat, per tal d’evitar un
excés de soroll.
- És especialment prohibit d’utilitzar els clàxons
o senyals acústics, tret dels casos previstos en
la normativa de seguretat vial.

Contaminació per residus

- Els ciutadans i les ciutadanes de Vilafranca
tenen l’obligació de dipositar els residus sòlids
que generin a les papereres i contenidors
corresponents.
- Amb caràcter general, tota la ciutadania ha de
dipositar les escombraries domiciliàries al
contenidor més proper al seu domicili, i només
si aquest es troba totalment saturat, les
escombraries domiciliàries es dipositen en el
contenidor  més proper.
- El dipòsit d’escombraries domiciliàries s’ha
d’efectuar, preferentment, en horari de 19 a 22
hores.
- Amb caràcter general, el dipòsit de paper,
cartró, vidre i envasos s’ha de fer en els
contenidors específicament destinats a  aquest
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ANIMALS DE COMPANYIA
(GOSSOS)

- Amb caràcter general, les persones propietàries
d’animals de companyia són les encarregades
de custodiar-los i mantenir-los, en condicions
adequades i dignes d’acord amb la llei. Així
mateix, són les responsables directes de les
molèsties o danys que els seus animals  puguin
ocasionar.
- Les persones responsables dels animals de
companyia tenen l’obligació de respectar la
senyalització específica establerta. Els gossos
han de transitar per la via pública subjectes
amb corretja o cadena escorredora, i han de
portar un collar amb la identificació censal.
- Les persones que posseeixen gossos i altres
animals han de prendre les mesures adients per
evitar que aquests animals embrutin, amb les
seves dejeccions fecals, voreres, carrers, zones
de vianants, parcs, zones enjardinades i llocs
destinats al trànsit en general. Han d’evitar,
també, les miccions en les façanes dels edificis
i en el mobiliari urbà. Les persones responsables
d’aquests animals són les encarregades de
recollir i retirar aquestes dejeccions, dipositant-
les amb bosses o altres embolcalls impermeables
als contenidors d’escombraries o als específics
per a aquesta finalitat, i mai a les papereres ni
al clavegueram.
D’acord amb aquesta ordenança, es denominen
“pipi-cans” aquells llocs  expressament habilitats
perquè els gossos puguin efectuar les seves
deposicions.
- Les persones propietàries o posseïdores de
gossos han d’identificar-los de forma indeleble
amb un microxip homologat, i inscriure’ls
obligatòriament en el registre municipal establert.
- Quant als gossos considerats potencialment
perillosos, les persones que en tinguin i els
condueixin han de ser majors d’edat i obtenir
la preceptiva llicència municipal especial, la
qual s’ha de renovar cada cinc anys. A les vies
públiques, a les parts comunes dels immobles
col·lectius i als llocs d’ús públic en general han
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efecte, i és expressament prohibit  dipositar
aquests residus en contenidors domiciliaris.
- És prohibit d’introduir materials de qualsevol
tipus als contenidors de recollida selectiva que
siguin diferents dels expressament designats.
- És prohibit d’abandonar estris, mobles,
andròmines i similars a la via pública, i també
als espais oberts sense edificar, tant públics
com privats. Tractant-se de mobles vells, es pot
utilitzar el servei periòdic de retirada i, en els
altres casos, s’ha de fer ús dels serveis de la
deixalleria.

Aires condicionats

- La instal·lació d’aparells d’aire condicionat
resta subjecta a la llicència municipal prèvia.
- L’ordenança obliga a disposar d’elements
antivibratoris per evitar molèsties, i prohibeix el
vessament de les aigües de condensació a la
via pública. També prohibeix la ubicació de
sortides d’aire dels compressors i d’altres
elements de la instal·lació en llocs determinats
per tal d’evitar un impacte visual negatiu,
especialment en el centre històric.
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d’anar lligats necessàriament amb una cadena
o corretja no extensible de menys de dos metres
i proveïts del corresponent morrió homologat .

CIRCULACIÓ DE VEHICLES
I VIANANTS

- L’ordenança vigent, de l’any 2001, conté les
normes relatives a l’ordenació, els usos i el
control del trànsit a les vies urbanes del municipi.
Aquestes normes són d’aplicació en tot el terme
municipal de Vilafranca i obliguen les persones
usuàries de les vies i terrenys públics aptes per
a la circulació.
- Totes les persones usuàries i conductores de
vehicles, a la via pública, han d’observar un
comportament diligent, respectar els senyals de
trànsit, les prioritats de pas i mantenir les
distàncies de seguretat amb els vehicles que
els precedeixen; també han de conduir respectant
la resta d’usuaris de la via, de forma que no
posin en perill la integritat física pròpia ni la de
terceres persones.
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- S’ha de tenir cura de no danyar o afectar cap
element estructural de la via, del mobiliari urbà
o qualsevol altre bé públic o privat, especialment
mentre se circula o en realitzar parades i
estacionaments.
- No és permès de llençar o dipositar des d’un
vehicle objectes o deixalles a la via pública, com
ara papers, plàstics, embolcalls o restes de
menjar, paquets de tabac, burilles de cigarretes
o similars.
- Les operacions de càrrega i de descàrrega de
vehicles han de fer-se de manera que no
provoquin molèsties ni soroll excessius,
especialment les que es realitzin a primeres
hores del matí.
- No és permès de produir, amb els vehicles,
sorolls per damunt dels límits establerts per la
normativa vigent. Els conductors i les conductores
de vehicles han d’evitar en tot moment produir
sorolls innecesaris, no fer acceleracions brusques,
no fer curses o competicions, ni utilitzar ràdios
o aparells reproductors de so a un volum
excessivament alt, sobretot en hores nocturnes.
La negativa a sotmetre´s a la prova de control
de sorolls del vehicle es considera una infracció
greu.
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- Resta prohibida l’emissió de gasos i fums que
superi els límits establerts per la normativa
vigent. La negativa a sotmetre´s a la prova de
control d’emissions contaminants del vehicle es
considera  una infracció greu.
- Entre altres supòsits, la Policia local pot
immobilitzar els vehicles que estiguin inclosos
en alguns dels casos següents de sorolls o fums:
a) Els que circulin sense equip silenciós o amb
un equip silenciós inadequat, ja sigui deteriorat
o incomplet.
b) Els vehicles que produeixin sorolls per damunt
dels límits autoritzats, amb un excés superior
al 10% de la limitació establerta.
c) Els vehicles que emetin fums per damunt
dels límits autoritzats, amb un excés superior
al 10% de la limitació establerta.
El/la titular del vehicle ha de reparar les
anomalies dins del termini de 10 dies. Per tal
de comprovar-ho, i dins d’aquest termini, ha de
sol·licitar una nova inspecció a la Policia Local,
o bé presentar una certificació d’una estació
d’ITV on consti l’estat correcte del vehicle afectat.
Si la persona interessada resol les de deficiències
i ho acredita, es pot eliminar  la denúncia
formulada.
- Les infraccions a l’ordenança de circulació se
sancionen amb multes de fins a 602 euros, en
funció de la seva gravetat.

vilafranca i tu, junts pel civisme
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INFORME POLICIA
LOCAL SOBRE CIVISME

Cal tenir en compte que, per elaborar aquest
informe es parteix d’una població de 34.855
habitants censats i d’un parc automobilístic
firmat per 21.361 vehicles.
Durant l’any 2003, la Policia local ha realitzat
diverses intervencions causades per actes
d’incivisme. Aquests actes  els podem agrupar
en:
• Incivisme dels conductors: aquests actes

han augmentat considerablement, sobretot
els que fan referència a estacionar davant
guals, a les voreres, en reserves de
minusvàlids, en zona de càrrega i descàrrega,
també hi ha casos de no pagament a les
zones blaves, falta de col·laboració en les
senyalitzacions provisionals amb motiu
d’actes culturals, esportius o d’obres, així
com els abandonaments de vehicles a la via
pública.

• Sorolls molestos entre veïns: per tenir la
música massa alta, cantar, estats
d’embriaguesa o perquè els establiments
ultrapassen l’horari de tancament permès.

• Olors molestos: orinar a la via pública i
embrutar els carrers.

• Desperfectes al mobiliari públic: cremar
contenidors i  mobiliari públic com ara:
papereres, enllumenat públic; trencar miralls
d’ajuda a la visibilitat en  les cruïlles,
senyalitzacions...

INTERVENCIONS GENERALS DE LA
POLICIA LOCAL:

1. Assistència a la via pública de persones en
estat d’embriaguesa: 106 intervencions

2. Baralles entre menors: 14
3. Incendi de contenidors: 45  l’any 2003; 23

el 2002
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4. Molèsties als veïns: 312
5. Problemes de convivència: 48
6. Recollida d’animals (gats: 5 i gossos: 47):la

majoria eren casos d’abandonaments.
7. Sorolls molestos d’establiments: 113. La

majoria dels establiments es  denuncien per
ultrapassar l’horari de tancament, amb la
corresponent molèstia als veïns, ja que els
usuaris es queden fora del bar bevent i xerrant
fins altes hores de la matinada.

8. Sorolls molestos de particulars:260
9. Venda ambulant sense tenir la corresponent

autorització per realitzar-la:12
10.Olors molestes: 9

VEHICLES ABANDONATS:

Aquest any ha continuat la campanya de
retirada de vehicles abandonats però hi ha hagut
una distorsió important en aquest tema, sobretot
al segon semestre de l’any 2003, com a
conseqüència de l’afectació del terreny que
ocupa el dipòsit municipal per les obres del
TGV.

S’han fet 103 notificacions de vehicles
abandonats.
S’han denunciat 189 abandonaments de
vehicles a la via pública.
S’han subhastat 89 vehicles abandonats.
Hi ha 195 vehicles abandonats que no  han
finalitzat el tràmit administratiu.

ASSISTÈNCIA DE LA POLICIA LOCAL
(TRUCADES REBUDES PER INFRACCIONS
DE TRÀNSIT: ESTACIONAMENT-
CIRCULACIÓ):

La Policia local ha rebut força trucades per
infraccions de trànsit. Les més importants són:
• Guals: 1.181 trucades
• Canviats de lloc per obres o altres events:

40
• Estacionats en doble fila: 83 enfront de les

68 trucades del 2002
• Estacionats sobre la vorera: 244 enfront de

145 trucades del 2002
• Vehicles abandonats: 189 trucades
• Càrrega i descàrrega: 130

• Estacionar en pas de vianants: 19
• Aparcaments en zones reservades: 24

TRUCADES REBUDES RELACIONADES
AMB LA SEGURETAT CIUTADANA

• Delictes i faltes contra les persones, baralles
amb alteració de l’ordre públic: 127 trucades

• Delictes i faltes contra la propietat amb danys
intencionats: 79 trucades

• Actes vandàlics: 55 trucades
• Alarmes no justificades: 493 trucades
• Alteracions de l’ordre públic: 14 trucades
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DENÚNCIES EFECTUADES

Per ordenances Municipals: 9.210 denúncies
Per zona de parquímetres: 7.250 denúncies

ACTUACIÓ DEL SERVEI DE LA GRUA

S’han retirat 1.133 vehicles per infringir les
normes de circulació.
S’han retirat 489 vehicles per obres,
competicions esportives, actes al carrer,
abandonaments, etc.
Cal destacar que 690 vehicles van ser denunciats
per estacionar davant un gual.

DENÚNCIES

Durant el 2003 han augmentat els actes incívics
dels conductors, a causa de l’ús i l’abús que es
fa del cotxe dins del nucli urbà.
Han augmentat les denúncies per infraccions
greus, s’han denunciat:
• 189 abandonaments de vehicles a la via

pública.
• 244 estacionaments sobre la vorera, enfront

del 2002, que n’hi va haver 144.
• 130 denúncies per estacionar en zona de

càrrega i descàrrega.
• 690 denúncies per estacionar davant d’un

gual. (És un fet rellevant si tenim en compte
el preu de la denúncia per aquesta infracció,
que és de 150 euros, així com el preu del
servei de grua, de 78.75 euros, més el servei
de custòdia del vehicle en cas que el
conductor vagi a buscar el cotxe passades
24 hores, que és de 11.25 euros.)

• 489 denúncies per falta de col·laboració
amb la senyalització provisional amb motiu
d’actes culturals, esportius, obres …

ACTES DE DENÚNCIA PER ORDENANCES
MUNICIPALS
(CONVIVÈNCIA CIUTADANA, MEDI
AMBIENT, ESTABLIMENT I ALARMES)

1. SISTEMES D’ALARMES: S’han realitzat 8
denúncies per alarmes no justificades o bé
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perquè no es presenta el propietari de
l’establiment.

2. DENÚNCIES PER MOLÈSTIES ENTRE
VEÏNS: S’han efectuat 15 denúncies per
sorolls amb aparells musicals amb un to
excessivament alt, per cridar i cantar al
domicili o a la via pública, per fer desperfectes
als porters automàtics, per vomitar a les
escales comunitàries...

3. DENÚNCIES DE CONTENIDORS: 40
denúncies per no buidar els contenidors de
runa els caps de setmana.

4. DENÚNCIES PER DANYS A LA VIA
PÚBLICA: S’han realitzat 8 denúncies per
danys a la via pública ocasionats per
accidents de circulació amb resultat de
desperfectes al mobiliari urbà: pilons,
enllumenat públic... o per actes vandàlics
intencionats.

5. DENÚNCIA PER INCOMPLIR LA LLEI 10/99
GOSSOS PERILLOSOS: Es van realitzar 7
denúncies contra els propietaris dels gossos
catalogats com a potencialment perillosos,
ja que els passejaven sense el corresponent
morrió reglamentari.

6. DENÚNCIES PER L’HORARI DELS
ESTABLIMENTS: Es van efectuar 13
denúncies perquè els establiments van
ultrapassar l’horari de tancament establert
per les ordenances municipals.

7. DENÚNCIA PER VENDA AMBULANT: Es van
fer 2 denúncies d’aquest tema.

8. DENÚNCIA PER ORINAR A LA VIA PÚBLICA:
1 denúncia.
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GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

L’espai públic és l’espai de tots i totes,
és un espai per a la convivència
L’espai públic és un espai de tothom. És un espai per passejar, per anar a la feina, per estar-s’hi  xerrant amb els amics, amb el veí, per jugar, per
prendre la fresca.... En fem molt d’us dels carrers, de les voreres, dels parcs i jardins, del mobiliari urbà, de la via pública en general, però no ens
el considerem nostre, tan sols ens sentim “usuaris”. I “deleguem a l’administració” la responsabilitat de mantenir-lo en bon estat i l’exigència
que aquest cada vegada sigui millor.
L’Ajuntament , que és l’administració més propera al ciutadà hauria d’anar posant més canals de participació perquè el ciutadà entengui i visqui
 aquest espai públic com un espai propi que afavoreixi la convivència i la relació entre les persones i el descans a l’aire lliure.
L’actual campanya de civisme està basada en la participació de la gent, de les associacions de veïns i d’entitats en general. Aquesta participació
de voluntaris és una forma d’anar més enllà del que és el compliment de les ordenances, és un punt d’inici d’implicació dels veïns i veïnes en
l’espai públic.
D’aquesta campanya haurien de sortir idees i propostes per continuar amb la participació de les entitats, escoles, persones individuals... que amb
el suport de l’Ajuntament col·laborin en fer de l’espai públic un espai acollidor i de convivència apte per persones discapacitades, persones de
diferents edats i diferents cultures. I així aconseguirem fer més sostenible el manteniment i la millora dels nostres espais col·lectius.
L’Ajuntament ha de complir la seva obligació de tenir l’espai públic en condicions, i paral·lelament ha d’anar trobant maneres d’implicar i fer
participar a la gent en la bona marxa de la Vila perquè tots i totes col·laborem en el manteniment del nostre espai públic.

Què és el civisme?
Doncs és actuar pensant que la llibertat d’un mateix acaba on comença la del veí. Aquest principi resumeix molt bé
el que hauria de ser la conducta ciutadana, sempre tenint en compte que no vivim aïllats, sinó en societat. Per aquest
motiu, l’ideal seria que tothom fos conscient de les normes de convivència més elementals, ja que no cal anar a
comprovar lleis per saber quines son: és de lògica pensar que, durant la nit, determinats sorolls molesten i que tothom
té dret a poder dormir; que hi ha millors formes d’expressar sentiments o idees que les pintades a les parets; que els
habitants de les cases tenen dret a mantenir les parets netes; que no és agradable trobar restes orgàniques dels nostres
animals domèstics pel carrer; que suposa grans molèsties i despeses per als botiguers haver de canviar les reixes dels
seus establiments tant sovint...
El nostre grup creu que  l’Ajuntament ha d’actuar en dues línies: fent conscient la població d’aquests drets i d’aquests
deures (la campanya endegada va en aquest sentit) i, d’altra banda, sancionant les conductes que no respecten els
drets de la resta de ciutadans. Aquest darrer apartat és el que l’Equip de govern ha tingut més oblidat fins ara, però
creiem que després de la pressió que venim fent des del juliol de l’any passat, sembla que s’estan plantejant fer-hi
alguna cosa.
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l’opinió dels grups municipals

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

Civisme

Actualment estem immersos en una crisi de valors socials i morals degut a les directrius d’una
societat capitalista, on es potencia la vàlua personal en front els valors de la col·lectivitat i la
democràcia participativa.
Se’ns parla de civisme a través d’unes campanyes de sensibilització mancades de contingut, aïllades
de la realitat que ens envolta; i és que el civisme neix, creix i es desenvolupa a través de l’educació.
Aquesta és l’eina bàsica per estimular una actitud socialment activa en el si de les persones d’acord
amb una col·lectivitat.
Per tant, s’haurien de potenciar veritables polítiques de conscienciació cívica, tot predicant amb
l’exemple des de les institucions que les plantegen. Civisme o cinisme?

Civisme, un plaer

Gaudir d’una Vilafranca cívica, neta, sostenible i acollidora és el desig de qualsevol ciutadà i ciutadana.
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya volem que aquest desig sigui una realitat, i
per això hi estem treballant. Una tasca però que des de l’Ajuntament, només, no pot ser possible. Cal la
implicació i col·laboració de tothom. Respectant el nostre entorn, respectant els nostres ciutadans i ciutadanes
ho podrem aconseguir. Tenim totes les eines necessàries per a treballar-hi, només cal utilitzar-les. Hem de
respectar l’entorn urbà (parcs i jardins, font i mobiliari urbà), cal controlar la contaminació (visual i acústica),
necessitem vetllar pel respecte als animals de companyia, respectar els vianants i circular amb els vehicles
com cal (aparcant on toca). En definitiva, cal vetllar pel patrimoni de Vilafranca, que en definitiva ho és
de tots.
Perquè a la fi, si així ho fem, del civisme en farem un plaer. El plaer de conviure entre tots a Vilafranca.

El foment del civisme és cosa de tots
El tracte respectuós amb les persones i l’entorn, l’ús correcte dels béns públics urbans i els equipaments comunitaris, és a dir, el
civisme i la urbanitat són imprescindibles perquè puguem gaudir d’una bona qualitat de vida a la nostra vila.
El foment del civisme és cosa de tots, i tots hem de tenir interès i una actitud activa en la reducció de conductes contràries al
civisme, no solament aquelles que ens afecten més directament, ja que totes ens acaben repercutint, encara que sigui de forma
indirecta.
Així, la falta de respecte a les persones i els seus béns, a més de debilitar el marc de convivència i la qualitat de la democràcia
provoca una situació d’inseguretat i la necessitat d’incrementar els mitjans humans i materials de la policia. Aquest fet fa necessari
un increment de la despesa pública, i correlativament dels impostos que tots acabem pagant. O bé que els diners que implica
l’ampliació dels mitjans de la policia deixin de dedicar-se a altres tipus de despesa, serveis socials, cultura, etc. de la que tots
podríem gaudir i de la que ens hauríem de privar.
Un altre exemple clar és el mobiliari urbà. Durant l’any 2003, com a conseqüència dels actes contraris al civisme i/o vandàlics,
és van produir desperfectes a 100 papereres, 263 bancs, 44 pilones, 92 contenidors, 68 senyals, 52 jocs infantils, 10 cartelleres,
12 aparcaments de bicicletes i 12 lavabos. Aquest important volum de desperfectes, no solament ens priva de gaudir de l’ús d’una
part del mobiliari urbà, sinó que també provoca la necessitat de renovar-lo, amb la despesa que comporta.Despesa que tristament
continua creixent any rere any, i que acabem pagant entre tots via tributs municipals.
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Cal respectar els horaris de la brossa per evitar pudors

Un dels aspectes en què vol incidir la campanya “Vilafranca i tu, junts pel civisme” que impulsa
l’Ajuntament és en la necessitat de dipositar la brossa que potencialment pot fer pudor (l’orgànica
i la inorgànica) dintre els contenidors respectius sempre en horari de vespre.

Davant les altes temperatures que es registren a l’estiu i per tal que el fet de deixar la brossa als
contenidors es dugui a terme amb el mínim de molèsties als ciutadans i ciutadanes, cal comptar
amb la comprensió i la col·laboració de tothom.  Per a cada tipus de residu, existeixen normatives
diferents sobre separació, ubicació i horaris de recollida de la brossa. Amb tot, la diversitat d’estils
de vida no sempre s’adequa al sistema de recollida que l’Ajuntament demana als ciutadans.

Cal recordar un seguit de bones pràctiques que poden afavorir la qualitat de vida i bona convivència
a l’hora de desfer-se de la bossa d’escombraries. Pel que fa a les recollides selectives (paper, vidre
i envasos) tenen horari lliure i només caldrà preocupar-nos de la seva separació.

En canvi, la brossa orgànica (contenidor marró) i la brossa inorgànica (contenidor verd)
així com la bossa que es recull manualment en una part del barri del Centre s’han de dipositar
sempre al vespre. Aquesta recomanació té com objectiu el benestar de tothom. A l’estiu i a causa
de la insolació, les escombraries que es dipositen durant el dia tenen tendència a fermentar i
despendre males olors que molesten a tothom. Cal respectar els horaris i així millorarem la
convivència.


