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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació

de la sessió

Núm. : 06/2012
Caràcter: ordinari
Data: 24 de juliol de 2012
Horari: de 20,09 a 23,52 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
- Llorenç Casanova i Fernàndez
- Raimon Gusi i Amigó
- Josep Maria Martí i Ràfols
- Joan Manel Montfort i Guasch
- Xavier Navarro i Domènech
- Pep Quelart i Bou
- Josep Ramon i Sogas
- Quima Ricart i Claver
- Maria Dolors Rius i Marrugat
- Francisco Romero i Gamarra
- Aureli Ruiz i Milà
- Jordi Solà i Sebastià
- Ramona Suriol i Saumell
- Joan Tarrida i Busquet
- Emília Torres i Miralles
- Maria Josep Tuyà i Manzanera
- Bernat Villarroya i Garcia
- Ramon Zaballa i Serra
Assisteixen per tant a la sessió tots els / les membres de la corporació.
És present
l'interventor

el secretari de l'Ajuntament,
Francesc Giralt
general Antoni Peiret de Antonio.

i Fernàndez,

també

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària
ordinària de data 26 de juny de 2012. L'acta esdevé aprovada per assentiment.
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I. ORDENANCA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA
El dictamen que se sotmet a debat i votació és el següent:
Atès que el Ple municipal, per acord de 27 de març de 2012, va aprovar inicialment
una nova Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Vilafranca del Penedès,
que ha de substituir l'actual Ordenança sobre la convivència ciutadana i la protecció
de l'entorn urbà, aprovada pel Ple municipal el 9 de maig de 1995.
Atès que l'Ordenança s'ha sotmès al tràmit d'informació pública mitjançant edictes
publicats en diaris oficials, tauler d'anuncis i mitjans de comunicació. S'han
presentat un total de 41 escrits d'al. legacions, per part de grups municipals
(Socialista, CUP, PP, ICV-EUiA i ERC), entitats i persones particulars, les quals fan
referència a múltiples aspectes del document.
Atès que un cop analitzades les propostes i esmenes, moltes d'elles són acceptades
totalment
o parcialment,
mentre
que altres
són objecte
de rebuig.
Conseqüentment, s'ha redactat un nou text de l'Ordenança, recollint les
modificacions resultants de les esmenes acceptades.
Per això, s'ACORDA:
1. Aprovar definitivament l'Ordenança de cIvIsme i convivència ciutadana de
Vilafranca del Penedès, que a banda de l'exposició de motius consta de setanta-un
articles, quatre disposicions transitòries,
una disposició derogatòria,
dues
disposicions finals i un annex.
2. Notificar aquest acord, amb la informació adient, a les persones i entitats que
van presentar al. legacions.
3. Es trametrà una còpia de l'Ordenança a la Delegació del Govern a Catalunya i a
la Generalitat de Catalunya, i es publicarà íntegrament en el BOP i per referència en
el DOGC. L'Ordenança entra en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la província.
Aquest dictamen s'ha aprovat amb 17 vots a favor (grups de CiU, Socialista
PP), 3 en contra (CUP i ICV-EUiA) i 1 abstenció (ERC).

del

Es fa constar que el tinent d'alcalde Aureli Ruiz anuncia que s'accepta una al.legació
del grup del PP que no fa referència estrictament al text de l'Ordenança, segons la
qual es modificarà properament el recent redactat de la normativa sobre insta\.lació
de terrasses de bar a la via pública. S'establirà una moratòria en la normativa pel
que fa als establiments que hagin de canviar o adaptar el seu mobiliari, tenint en
compte la crisi econòmica que patim. Es farà un estudi per zones de Vilafranca,
adequant la normativa sobre terrasses, i el seu calendari, als seus resultats.
L'alcalde Pere Reguli esmenta que han estat plantejades per escrit qüestions per
part de la Plataforma 15M Vilafranca, presentades formalment a través del grup de
la CUP. En concret, el text presentat és el següent:
2
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Des del 15M Vilafranca considerem que a l'hora de realitzar una normativa amb
afectació directa en múltiples aspectes pel conjunt dels veïns de la vila com és una
ordenança de civisme, és del tot necessari cercar el màxim consens i implicació
possible entre la ciutadania.
Per aquest motiu i amb el temps suficient, volem efectuar a l'equip de govern una
consulta i un proposta al respecte per a la seva resposta en el proper ple municipal
del dia 24:
Consulta:
Per què des de l'Ajuntament no s'han establert a l'hora de confeccionar l'ordenança
de civisme mecanismes de participació ciutadana?
Proposta:
Valora l'equip de govern la govern la possibilitat de sotmetre l'ordenança de civisme

a consulta popular per tal de legitimar la seva aplicació?
L'alcalde Pere Reguli diu que passa a contestar aquestes qüestions en aquest punt
de l'ordre del dia, i no en el torn de precs i preguntes. Pere Reguli afirma que entén
el plantejament, i també que els ciutadans i els barris demanen una Ordenança per
a fer front a casos d'incivisme. L'Ordenança pot suscitar punts d'acord i altres de
desacord, i pèr això un referèndum no seria adient, perquè no es podria plantejar
una pregunta senzilla i curta que no fos imprecisa o ambigUa.
Joan Manel Montfort (CiU) recorda que l'Ordenança deroga l'actual de 1995, que
s'ha obert un termini d'informació pública molt ampli i que s'han presentat 41
escrits d'al.legacions (129 al'legacions en total). Montfort resumeix el contingut de
les al-legacions, i l'estimació o desestimació, total o parcial, que es proposa en cada
cas. De les 129 al.legacions se n'estimen 83, 48 d'elles totalment i la resta
parcialment. A instàncies dels serveis jurídics municipals, s'ha millorat el redactat
sobre la responsabilitat dels pares respecte de les infraccions dels menors,
respectant la jurisprudència més moderna, i sobre la no subjecció a autorització del
dret de reunió. També finalment es canvia, precisa i millora el redactat, d'acord
amb diverses al.legacions, de matèries com la mendicitat, el consum d'alcohol a la
via pública, els monopatins i jocs al carrer, l'ús de les fonts públiques, els cartells,
els sorolls, les terrasses de bar, l'ampliació del termini d'audiència en els
procediments sancionadors, la gravetat d'algunes infraccions, etc. Montfort destaca
que hi ha hagut participació i consens notable, i agraeix a tothom la seva
col.laboració en l'assoliment d'un resultat final francament satisfactori.
Pep Quelart (ERC) afirma que la proposta d'Ordenança del Govern no s'ha treballat
amb ERC. El seu grup només ha pogut presentar al.legacions i s'hi ha esforçat;
malgrat que moltes al. legacions s'han estimat, aquesta no és l'Ordenança que
hauria fet ERC. Quelart afirma que no pot donar suport al text, però ja que aquest
compleix uns mínims s'abstindrà. Sorprèn que no s'hagi estimat una al. legació
d'ERC sobre publicitat electoral amb megafonia pel carrer, si tenim en compte que
ell mateix havia denunciat pràctiques molestes en aquest sentit protagonitzades per
CiU en campanya electoral.
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA), després de demanar que se li facin arribar les
al. legacions presentades a darrera hora també, es mostra a favor del civisme i de
l'existència d'unes normes sobre la matèria. No ha existit prou participació, ni s'ha
estat sensible a moltes propostes d'entitats que demanaven més humanitat
(tractament de la mendicitat i de la pobresa, ús de l'espai públic, etc.). Sorprèn que
l'exposició de motius ni tan sols es faci ressò del valor de la solidaritat, i que no
s'hagin acceptat altres propostes d'entitats que reclamaven accions municipals en
positiu (cartelleres, lavabos públics, papereres ... ). Malgrat alguns canvis, la filosofia
de fons de l'Ordenança no ha canviat; no s'ataquen les causes de la pobresa, sinó
que sembla que aquestes situacions lamentables es volen convertir en aparentment
invisibles, i no es garanteixen prou els drets de reunió i de manifestació. Agraeix a
persones i entitats les al.legacions presentades.
Josep Ramon (PP) es mostra a favor d'una Ordenança que és necessària, sobretot
davant persones que de forma sistemàtica incompleixen els seus deures. Ara caldrà
aplicar-la i perseguir els infractors reiterats. Ramon explica les al.legacions del PP
presentades, moltes de les quals (com les relatives a la gravetat d'algunes
infraccions) s'estimen. També destaca que s'ha estimat la petició del PPen el sentit
que respecte de la nova normativa sobre terrasses de bar s'estableixi una
moratòria, de manera que els bars no hagin de fer front a noves inversions d'una
manera tan ràpida i sobtada.
Xavier Navarro (CUP) destaca que l'Ordenança no és tècnica, sinó política i
econòmica, i que la CUP s'hi oposa. S'ha elaborat sense participació real, i d'acord
amb pautes i coordenades polítiques de dretes. Es castiga la pobresa i l'activisme
polític, tot intentant reprimir aquests fenòmens. És una Ordenança que, a més, no
es podrà complir, sinó que només s'aplicarà quan li convingui al Govern. El text
empra termes subjectius com els mots respecte, estètica, etc. Caldria participació
real, per garantir la convivència i advocant per una solidaritat real.
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que una Ordenança d'aquesta mena és
necessària i tots els municipis en tenen de semblants, perquè cal reaccionar si es
produeixen conductes d'incivisme o de mal ús de l'espai públic. L'Ordenança de
1995 s'havia d'actualitzar, i el seu grup ha pogut dialogar i presentar múltiples
al. legacions, una bona part de les quals ha estat acceptada (ús de les fonts
públiques, mendicitat, etc.). El procés d'elaboració de l'Ordenança, i el de
participació, s'hauria pogut millorar, però almenys s'han pogut presentar propostes
de canvi, precisió i millora que s'han estimat. Ara caldrà aplicar el text, i sobretot
destinar els recursos adients a encarar els problemes d'incivisme que l'Ordenança
recull, mitjançant agents cívics, policia, serveis socials, etc.
L'alcalde Pere Reguli destaca que l'Ordenança no sorgeix gratuïtament i sense
causa, sinó que molt sovint i en espais diferents, com per exemple les visites als
barris, els ciutadans demanen mesures sobre civisme. Cal entendre les al.legacions,
i comprèn alguns recels suscitats i que es demani que no es criminalitzi la pobresa.
Per això justament s'han estimat moltes al. legacions i el text s'ha matisat, precisat i
millorat. No es poden deixar passar impunement conductes greus o reiterades, i per
descomptat caldrà fer accions que evitin que pràctiques incíviques proliferin
(educació, prevenció, serveis socials, agents cívics, etc.). .
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II. PLA ESPECIAL ZONA COMERCIAL I TERCIÀRIA DE LA GIRADA
Se sotmet

al ple el dictamen

següent:

1. - Vistes les actuacions practicades en la tramitació del Pla especial urbanístic de
la zona comercial i terciària La Girada, promoció de 'Promociones y Gestiones
Inmobiliarias RATISBONA SL & CIA S.COM~ per al desenvolupament de les
parce/./es CT1 i CT2 qualificades com a zona comercial-terciària del sector La
Girada II, i la resolució de l'alcalde del dia 19 de març de 2012, amb l'informe
favorable previ de la Junta de Govern Local, per la qual s'aprova inicialment el nou
Pla especial presentat i sotmetre'! al tràmit d'informació pública, amb citació
personal als propietaris dels terrenys que hi son compresos.
II. - S'han demanat els informes adients als organismes públics amb competències
sectorials afectades i als municipis veïns, obtenint-se l'informe preceptiu de la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, el de la D.G. de Comerç i el de la
D.G. de Protecció Civil, com també el de l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca,
S.A., amb diferents consideracions que, en cap cas, comporten modificació
substancial respecte del document aprovat inicialment per l'alcalde.
III. - Sotmès el nou Pla especial al tràmit d'informació pública amb la publicació dels
preceptius anuncis al diari El Punt del dia 23 de març, al Diari Oficial de la
Generalitat del dia 29 del mateix mes de març, al Butlletí Oficial de la província del
dia 2 d'abril següent, i als setmanaris locals El 3 de vuit, La Fura i El Cargol, han
estat formulades un total de tres al./egacions que, a la vista de l'informe emès pels
serveis tècnics municipals, es tracten tot seguit:
La presentada per l'Associació de Comerciants de Vilafranca "Centre Vila".
AI./ega que aquest Pla especial pot realitzar-se per fases el que suposa la
derogació 'de facto' del necessari consens entre l'ajuntament i els propietaris que
conformen l'àmbit, consens que exigeix el Pla Parcial. Segueix que qualsevol
modificació del planejament en aquest àmbit ha de comptar amb el consens de tots
els propietaris i de l'ajuntament de Vilafranca del Penedès.
L'ordenació de les edificacions proposada en el document, així com les condicions
d'edificació i ús establertes en el Pla especial, una vegada hagi estat aprovat
definitivament, son vinculants i d'obligat compliment per a totes les parce/./es que
formen part de l'àmbit, amb independència dels terminis d'edificació de les
diferents parce/./es, i que, efectivament, qualsevol modificació dels elements d'una
figura de planejament urbanístic resta subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació (article 96 del TRLU). Quant a la possible realització per fases
la normativa del Pla parcial i del Pla especial estableixen que serà condició
necessària per a la concessió de la llicència d'obres de la primera edificació a
construir la presentació conjunta d'un projecte d'urbanització de la totalitat de
l'espai lliure privat, el qual serà vinculant per a totes les parce/./es.
També a¡'¡ega que no es defineixen amb claredat en el pla les condicions d'ús
de les futures edificacions, qüestionant els percentatges de sostre destinat a
cadascun dels usos majoritàriament admesos i proposant destinar un màxim del
60% del sostre a usos comercials, el 25% a usos d'oficina i el 15% restant a
5
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serveis de restauració i lleure (en comptes del 75% a usos comercials i la resta a
usos terciaris que proposa el Pla especial). Amb una tipologia d'establiments
sempre de 800 m2.
Finalment, indiquen els al.legants,
la no previsió obligatòria de cinemes en
aquestes parcel.les suposa una plusvàlua pels propietaris, pel que haurien de cedir
a l'ajuntament sòl construït.
No es fonamenta la proposta en relació als percentatges d'usos ni de la superfície
proposats. L'article 12 de les normes d'aquest Pla especial estableix que, amb
caràcter predominant, els usos seran comercials i oficines, establint les limitacions
per a cada ús aplicables a cada parcel.la i admetent, complementàriament, altres
usos (recollits en l'article 117 de les normes del POUM) i en els que s'inclou,
explícitament, com a ús complementari (que no obligatori) l'ús de cinemes.
La referència a cinemes la incorpora un acord de la Junta de Govern Local, de l'any
2007, que tenia sentit amb la normativa sobre equipaments comercials vigent
I/avors, però no ara tota vegada que la Llei vigent no restringeix l'obertura de cap
comerç en trames urbanes consolidades com La Girada. Així, doncs, el Pla especial
admet expressament l'ús de cinemes, sense que aquesta previsió suposi l'obtenció
de cap plusvàlua.
Les presentades per Bolet Germans, SL i Manel Duran i Ventura (idèntiques
en el seu contingut).
AI.leguen que no es determina quina de les opcions A i B, per a l'edificació
prevista en la parcel.la CT1, és la prevalent o el perquè de les mateixes, proposant
que l'opció B sigui l'obligatòria de les edificacions de la parcel.la CT1.
Finalment, donat que tots els propietaris de la parcel.la CT1 han manifestat el seu
acord en relació a que l'opció B sigui l'ordenació obligatòria de les edificacions en
aquesta parcel.la, el P.E. ha de determinar en la seva norma aquesta disposició de
les edificacions de manera obligatòria.
Demanen que el Pla especial concreti l'ordenació i urbanització de l'espai lliure
privat, el seu cost i la definició del repartiment de les despeses d'urbanització en
aquests espais entre els propietaris.
Es reitera en aquest punt la consideració ja explicitada de que el Pla parcial i el Pla
especial estableixen que serà condició necessària per a la concessió de la llicència
d'obres de la primera edificació a construir la presentació conjunta d'un projecte
d'urbanització de la totalitat de l'espai lliure privat, el qual serà vinculant per a
totes les parcel.les. Tot i així, i per tal de garantir aquest aspecte, cal d'introduir en
l'article 9 de la normativa del Pla especial una referència a l'obligatorietat de
presentar un projecte d'urbanització del conjunt de l'espai lliure amb la primera
llicència d'obres.
Apunten diferents errades materials.
Es corregeixen les errades que han estat degudament justificades.
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IV. - A partir de l'informe tècnic la promoció ha aportat un nou Pla especial que
recull les prescripcions aquí apuntades.
V.- Per tot l'anteriorment exposat, i vist allò regulat en els articles 67 i següents del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme, s'ACORDA:
PRIMER.- Desestimar de forma expressa l'al.legació formulada per l'Associació de
Comerciants de Vilafranca 'Centre Vila', i estimant parcialment les al. legacions
presentades pels propietaris afectats Bolet Germans, SL i Manel Duran Ventura,
en els termes especificats i que han estat ja incorporades en el nou document de
Pla especial aportat.
SEGON.- Tenir per incorporades d'ofici en el Pla especial alguna correcció aclaridora
dels articles 9 i 11 de les normes del propi Pla, juntament amb les consideracions i
prescripcions dels informes de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona i de
la Direcció General de Comerç.
TERCER.- Aprovar definitivament el Pla Especial de la zona comercial i terciària La
Girada II, promoció de 'Promociones Y Gestiones Inmobiliarias RATISBONA SL' &
CIA, S.COM, per al desenvolupament de les parcel.les CTl i CT2 qualificades com a
zona comercial-terciària del sector La Girada II.
L'anterior dictamen s'ha aprovat amb 17 vots a favor (CiU, grup Socialista i PP), 1
en contra (ERC) i 3 abstencions (CUP i ICV-EUiA).
El regidor d'Urbanisme Josep Maria Martí (CiU) descriu el procés seguit i el resultat
de la informació pública, i resumeix el pla especial: superfície de l'àmbit i
edificabilitat determinades pel pla parcial de la Girada, 11.000 metres d'ocupació i
aparcaments i espais lliures, 75% de sostre d'ús comercial (el 90% amb
establiments de 800 o més m2 i ella % restant establiments de 500 a 800 m2),
25% de sostre edificable per a oficines i usos terciaris no comercials, quatre edificis
separats amb una imatge adient, etc. Martí resumeix l'al.legació de l'associació de
comerciants del Centre Vila que s'ha de desestimar, i assegura que el pla fa
possible un nou format comercial del qual Vilafranca ara mateix no disposa, i que
no ha de perjudicar el comerç tradicional del centre.
Pep Quelart (ERC) es mostra contrari al pla. S'havia de garantir que una part del
sostre es destinés a usos d'oci i cultural, com per exemple el cinema, tal com CiU
mateixa havia plantejat en el passat, cosa que no es garanteix en absolut. No fa
gaire CiU parlava d'establir a la zona usos com oci, boleres, hotels i similars, i en un
sentit similar s'expressava el PSc. Ara tot això se n'ha anat en orris, mentre que
ERCmanté la seva postura de sempre, d'altra banda ben lògica i racional.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que no fa gaire els grups majoritaris, i també
CiU, van prometre cinemes, i botigues i consens, i no és lògic que es traeixin les
paraules donades en campanya electoral. És bona la proposta d'equipaments
comercials, si s'acompanya de propostes a favor del comerç tradicional. No queda
clar, però, el sistema d'accés (també a peu i en bicicleta) i de mobilitat. ICV
s'abstindrà atès que'no s'ha portat a terme un estudi global de la mobilitat.
7
Cort, 14 _ 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

VEGUERIAPENEDÈS

~

AJUNTAMENT

~lnll'J VILAFRANC,A

DEl PENEDES

Josep Ramon (PP) es mostra a favor d'un pla que s'havia d'haver aprovat ja fa
temps, quan a diferència d'ara encara eren possibles potser els cinemes. Ara
mateix, amb la legislació vigent, no podem obligar a obrir cinemes. El projecte
beneficia el comerç i a tothom, amb inclusió dels ingressos municipals, actualment
minvants.
Llorenç Casanova (CUP) diu que aquest pla ha estat un llarg culebrot, i que fins i tot
en el darrer ple es va retirar sense explicacions, i sense que ara s'hagi realitzat cap
modificació. La zona comercial ve exigida per un POUM que la CUP no va acceptar,
i té aspectes positius (llocs de treball, demandes de veïns, etc.) i negatius (manca
de consens, absència d'un estudi seriós de mobilitat, implantació d'empreses amb
escàs compromís territorial i laboral, etc.). Si s'instal.la a la zona "Mercadona" cal
aclarir si l'empresa continuarà o no al mercat municipal de Sant Salvador.
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que el pla arriba amb retard evident, i
que és bo disposar d'una zona comercial en trama urbana i no en polígons
industrials aïllats. Un comerç així, amb diferents contenidors (quatre edificis aïllats)
és bo i necessari, sense renunciar però a enfortir el comerç existent dins dels barris
i al centre. El projecte serà positiu per la Girada i per Vilafranca.
L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que en el ple passat es va posposar l'acord
per a poder explicar millor i més àmpliament el Pla. Els vilafranquins han de poder
comprar a Vilafranca, sense veure's obligats per manca d'oferta suficient a
desplaçar-se a Vilanova o a Barcelona. Un gran centre comercial únic hauria estat
perjudicial, però ara parlem de quatre edificis diferents que donaran aixopluc a un
comerç que no es pot implantar al centre. S'hi podran fer cinema i oci, però la llei
no permet imposar-ho. Mercadona ha manifestat que no només no plegarà del
mercat de Sant Salvador, sinó que la seva voluntat és la d'ampliar l'espai que hi té
assignat.
III. MODIFICACIÓ

PUNTUAL POUM ERRADES I DISFUNCIONS

El dictamen de la Comissió Informativa que es planteja al ple és el següent:
Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 24 de gener de 2012, va aprovar
provisionalment una modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de
Vilafranca del Penedès, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme
de Barcelona i publicat en el DOGC de 26 de gener de 2004, titulada "Modificació
puntual del POUM: Correcció d'errades i disfuncions II ", redactada d'acord amb el
regulat en l'article 96 del text refós de la Llei d'urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost) i articles 117 i 118 del Reglament d'aquesta mateixa Llei (Decret
305/2006, de 18 de juliol).
Aquesta modificació puntual introdueix determinades modificacions i precisions en la
normativa per errades, discrepàncies aparents entre articles del POUM i d'altres
normatives aplicables (legislació urbanística i de l'edificació, ordenances municipals,
... ), així com inconcrecions o conceptes indeterminats i també corregeix les errades
materials de caràcter gràfic i introducció de modificacions puntuals de detall
advertides en la documentació gràfica del POUM.

8
Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

VEGUERIAPENEDEs

~

~ 1M1~
111I

AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDES

Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va acordar en data 31 de
maig de 2002, la suspensió de l'aprovació definitiva de la modificació puntual
esmentada fins que mitjançant un text refós, verificat per l'òrgan que ha atorgat
l'aprovació provisional de l'expedient i diligenciat, s'incorporin les prescripcions
relatives a:
Sol.licituds dels diferents informes a l'Agéncia Catalana de l'Aigua i al
Departament de cultura, respecte de les diferents modificacions proposades,
incloent si s'escau les consideracions que se'n derivin.
Estudi econòmic-financer que justifiqui
deriva de la proposta.

l'increment d'aprofitament

que s'en

La modificació que preveu l'art. 213, referent a l'ocupació del pati d'illa d'un
edifici catalogat.
Manteniment de la regulació vigent de les alçades reguladores màximes.
_ Justificació de l'oportunitat de la proposta
industrial i terciari (art. 248,253 i 257)

de compartimentació

de l'ús

_ Justificació de la compensació d'increments de sostre i densitat en els supòsits
que es produeixin.
_ Justificació de la compensació dels equipaments que es proposen modificar ..
Manteniment de les condicions d'ordenació de la antiga UA3
_ Justificar les circumstàncies específiques concurrents al municipi o fixament de
tipus d'instal.lacions pel que fa a la modificació proposada en l'art. 283, que
regula les instal.lacions admeses en els sols no urbanitzables.
Atès que s'ha elaborat el text refós a que es refereix la Comissió Territorial
d'Urbanisme i aquest text no suposa una modificació substancial que requereixi un
nou període d'Informació pública,
S'ACORDA:
PRIMER. Verificar, i aprovar si fos menester, el text refós de la modificació puntal
del POUM: Correcció d'errades i disfuncions 11 de Vilafranca del Penedès aprovada
provisionalment pel ple municipal el 24 de gener de 2012.
SEGON. Trametre l'expedient originat a la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Barcelona, degudament diligenciat, incloent el text de les normes urbanístiques i
els plànols d'ordenació en suport informàtic, als efectes de la seva aprovació
definitiva.
L'anterior acord s'ha pres amb 17 vots a favor (grups de CiU amb l'absència
momentània del saló de sessions de Raimon Gusi, Socialista, del pp i d'ICV-EUiA) i
3 abstencions (CUP i ERC).
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El regidor d'Urbanisme
modificacions i precisions
d'Urbanism; (Generalitat).
del text refos que acull les

Josep Maria Martí (CiU) afirma que es tracta de
d'abast tècnic plantejades per la Comissió Territorial
Martí detalla els diferents aspectes, i defensa l'aprovació
diverses prescripcions.

Pep Quelart (ERC) manifesta que s'abstindrà pel fet de no conèixer el detall dels
canvis, i es mostra estranyat per la desaparició del precepte que permetia
compartimentar naus industrials.
IV REPRESENTANTS

CUP EN ORGANISMES

I COMISSIONS

Se sotmet al ple la proposta d'acord següent:
Atès que l'Ajuntament de Vilafranca participa en la fundació "VINSEUM Museu de
les Cultures del Vi de Catalunya, fundació pública". El patronat de l'entitat és
presidit per l'alcalde, i en formen part com a patrons vuit persones que representen
l'Ajuntament de Vilafranca.
Atès que el grup municipal de la CUP ha demanat la substitució del seu
representant al Patronat, així com també dels representants del grup al Consell
Rector de l'Organisme Patronat de Cal Bolet i a la Comissió de Transport Públic, s'
ACORDA:
1. Nomenar patró del Patronat de la Fundació VINSEUM Museu de les Cultures del
Vi de Catalunya, fundació pública, en representació de l'Ajuntament de Vilafranca, i
per un període que finalitzarà quan acabi l'any 2013 el mandat de la resta de
representants municipals, a Otger Amatller i Gutiérrez, disposant-se el cessament
com a membre del Patronat de Maria Bruna Àlvarez i Mora, tot facultant l'alcalde
per atorgar els documents necessaris pel que fa a la formalització d'aquest acord.
2. Nomenar nou membre de la Comissió municipal de Transport Públic a Marta
Soler i Parellada, en substitució d'Àlex Resta i Marrugat.
3. Nomenar nou membre del consell rector de l'Organisme Autònom Municipal
Patronat del Teatre de "Cal Bolet" a Marc Font i Prous, en substitució d'Àlex Resta i
Marrugat.
Aquest acord s'ha adoptat per unanimitat.
Xavier Navarro (CUP) mostra el seu agraïment amb relació a les persones que
cessen i entren. Es manifesta especialment satisfet per la tornada, en certa
manera, de l'exregidor Otger Amatller.
V. ACOMIADAMENT

EMPLEADA MUNICIPAL

En aquest punt de l'ordre del dia es dóna compte al ple d'un decret de l'alcalde de 6
de juliol de 2012, pel qual es té per finalitzat un contracte laboral per obra i/o
servei determinat amb una treballadora adscrita al Servei de Foment de l'Ocupació.
10
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Xavier Navarro (CUP) demana poder tenir accés als informes del Comitè d'Empresa
i a les dades de l'expedient.
VI. MOCIÓ LLARS D'INFANTS
Es presenta la moció següent per part del grup municipal d'ERC:
Atès que darrerament s'ha sabut la intenció de l'equip de Govern de Vilafranca de
canviar de llar quasi tot el seu personal educador, essent incompatible aquesta
mobilitat amb una tutorització continuada dels infants de P1 a P2.
Atès que en la primera infància és important la figura referent de l'educador/a, que
requereix un previ període d'adaptació i coneixença, i que permet el seguiment de
l'infant per part d'aquesta figura durant aquests dos primers anys.
Atès que en els darrers anys s'ha transmès aquest fet com a valor positiu pels
infants i tenint en compte que en el pas de P2 a P3 ja es produeix una vegada
aquesta pèrdua dels referents.
Atès que és possible la mobilitat dels equips educadors que surten de P2, evitant
així un perjudici pels infants.
És per tots aquests motius que el Grup Municipal d'Esquerra
Catalunya proposa l'aprovació del següent acord:

Republicana de

L'Ajuntament de Vilafranca es compromet a fer compatible la mobilitat laboral dels
equips educadors, podent traslladar els equips sortints de P2, amb el seguiment
dels equips de P1 cap a P2 amb els infants respectius.
L'anterior moció ha estat rebutjada amb 3 vots a favor (ERC i PP), 17 en contra
(CiU, grup Socialista i CUP) i 1 abstenció (ICV-EUiA).
Pep Quelart (ERC) recorda que l'assumpte s'havia ja plantejat en el darrer ple, si bé
en un marc més ampli sobre llars d'infants que podria crear confusions. Es tracta de
fer compatible la renovació dels equips educadors amb el fet que els nens i nenes
mantinguin els mateixos educadors a P1 i a P2. Aquesta continuïtat d'equips
educadors durant dos anys per als nens (compatible amb rotacions) molta gent la
demana i compta amb recolzament tènic.
Bernat Villarroya (ICV-EUIA) rebutja la moció, ja que existeix una decisió tècnica al
respecte que no s'ha de revisar políticament des del ple, i diu que les llars
municipals d'infants des de fa molts anys i sota criteris tècnics funcionen
correctament. El que és criticable és la política de comunicació de la regidora
d'Ensenyament, que va trigar tres setmanes a informar als pares i persones
interessades.
Montserrat Blasco (PP) és mostra a favor de la moció. Més enllà de criteris tècnics,
força gent dóna suport a la solució que la moció proposa, i això justifica que s'hi
hagi de donar suport.
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Francisco Romero (grup Socialista) surt en defensa de les llars municipals d'infants
(qualitat malgrat les retallades, contenció de preus públics, etc.), però no es pot
acceptar la moció perquè s'han de respectar els criteris tècnics que fins ara han
estat positius. Critica la regidora d'Ensenyament per no haver-se explicat bé, i
convocar la reunió amb els pares massa tard.
Pere Reguli (alcalde i CiU) aposta per les llars municipals, perquè puguin romandre
obertes totes i amb bona qualitat. Però la rotació del personal és un criteri tècnic i
no nou, el qual no ha generat mai polèmica. Per un problema burocràtic la petició
de pares demanant una reunió no va arribar al Govern, però després la reunió es
va convocar, i només hi van assistir 11 de les 590 famílies convocades. En la reunió
els tècnics van defensar motivadament el seu criteri, el qual ha de ser respectat.
Pep Quelart (ERC) diu que el Govern va convocar els pares en ple juliol i en una
hora intempestiva. ERC té mans lliures i vota d'acord amb les peticions dels pares,
les quals són raonables. El Govern l'erra, nega i tira endavant, amagant-se
erròniament darrere de suposats criteris tècnics.
VII. MOCIÓ PACTE FISCAL
Es presenta la següent moció pel part del grup municipal d'ERC (finalment
l'encapçala també CiU), el text de la qual finalment sotmès a votació és el següent:
El Ple del Parlament de Catalunya d'aquest mes de juliol ha de votar el model de
finançament per a Catalunya que impulsa el govern de la Generalitat. El
finançament és un element bàsic i primordial, doncs és el que permet a les
administracions poder donar resposta a les necessitats de la ciutadania i alhora
desenvolupar els projectes que el país necessita. Alhora des de l'àmbit municipal és
evident que té una gran importància, doncs el finançament local també depèn, en
part, del finançament de la Generalitat.
Després de 32 anys d'autonomia dins la monarquia parlamentària espanyola, es
constata que els diversos models de finançament han aportat a Catalunya uns
recursos insuficients per a les necessitats d'inversió i sobretot clarament inferiors a
la seva capacitat fiscal.
Malgrat haver arribat a aquests pactes fiscals, l'estat sempre els ha incomplert de
manera flagrant actuant d'aquesta manera amb una manca total de lleialtat
institucional.
La negació de l'espoli sistemàtic al que Espanya sotmet a Catalunya i als Països
Catalans, que només al Principat arriba als 16.500 milions d'euros, demostra de
forma fefaent la nul-la voluntat d'una entesa per la millora necessària de les
finances de Catalunya.
Davant aquesta situació agreujada per la crisi econòmica, es fa més necessari que
mai trobar una solució que permeti a Catalunya i al conjunt de la nació trobar
noves oportunitats.
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Com que les conclusions de la comissió per l'estudi del concert econòmic va ser
aprovada per amplia majoria al Parlament en què es reclamava que el nou sistema
de finançament no fos res menys que l'esmentat concert on la Generalitat recaptés,
inspeccionés, liquidés i gestionés tots els impostos dels catalans.
Com que aquest Ajuntament es va adherir a l'Associació de Municipis per a la
Independència el passat 25 d'octubre del 2011 i que va participar en l'Assemblea
on es va aprovar un manifest defensant el concert econòmic i demanant al govern i
al Parlament que no s'aprovi cap acord que no inclogui aquest sistema de
finançament.
És per tots aquests motius que s'ACORDA:
1. Exigir que Catalunya pugui decidir la forma de gestionar els seus recursos fora
del règim comú que s'estableix en la LOFCA i la relació que vol amb l'estat
espanyol, apostant, clarament per esdevenir un nou estat de la Unió Europea.
2. Manifestar la necessitat d'un model de finançament propi per a Catalunya que
posi fi al malbaratament dels nostres diners per part de l'estat espanyol. La
sobirania financera ens ha de permetre mil/orar el nostre país a tots nivells i
alleujar els ajustos pressupostaris derivats de la crisi econòmica actual que han de
realitzar totes les administracions, inclosos els ajuntaments.
3. Demanar al govern de la Generalitat que, momentàniament, i mentre no
s'aconsegueixi l'estat propi, negociï un concert econòmic que sigui just amb les
aspiracions de Catalunya i que suposi la plena suficiència fiscal per la nostra nació
sense acceptar possibles rebaixes en els seus posicionaments amb l'objectiu
d'aconseguir acords polítics.
4. Traslladar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament, al govern
de la Generalitat i a les tres entitats municipalistes de Catalunya (AMI, ACM, FMC).
L'anterior moció s'ha aprovat amb 11 vots a favor (ERC, CiU i ICV-EUiA), 2 en
contra (CUP) i 8 abstencions (grups Socialista i del PP).
Es posa en relleu que, respecte del text inicial presentat, s'han introduït dues
esmenes a petició de Raimon Gusi (CiU) acceptades per la ponència. La primera es
refereix al punt dispositiu l, i demanava canviar "fora de la LOFCA" per "fora del
règim comú que s'estableix en la LOFCA"; la segona suprimeix un apartat que
demanava als diputats adscrits a l'AMI que no votin al Parlament cap acord altre
que el concert econòmic.
Pep Quelart (ERC) diu que malgrat la greu situació econòmica cal aconseguir el
concert econòmic per a millorar el finançament de Catalunya; ERC defensa la
República catalana, però mentre no sigui viable hem de d'advocar pel concert o per
un pacte fiscal equivalent. Recorda que demà el Parlament ha de concretar les
aspiracions catalanes.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca que l'assumpte no és de competència
municipal, però diu que donarà suport a la moció perquè cal defensar un millor
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finançament de Catalunya.
Josep Ramon (PP) fa palès que l'assumpte es discuteix al Parlament, i que el PP
defensa un finançament més just (dins la LOFCAi corregint injustícies) acordat per
consens però que sigui viable, per tal d'evitar frustracions. Fa temps que el
finançament va millorant, però la millora potser serveix gairebé únicament per
engreixar una Administració catalana cada dia més gran.
Llorenç Casanova (CUP) afirma que el pacte fiscal és un signe d'autonomisme amb
el qual Catalunya no avança. El pacte fiscal, com l'Estatut, és una quimera. Cal
reivindicar la sobirania econòmica i nacional, i en definitiva la independència. A
més, entrar ara mateix a la Unió Europea probablement no seria bo per a
Catalunya. La moció d'ERC és ambigua, i aquest partit va formar part durant set
anys del Govern tripartit de Catalunya sense aportar solucions viables.
Ramon Zaballa (grup Socialista) afirma que la moció és partidista i no aspira al
consens; demà l'assumpte es debat en el Parlament de Catalunya, en el qual els
partits estan negociant, per la qual cosa seria adient retirar la moció. El PSC vol
millorar el finançament respectant el principi d'ordinalitat, però la moció parla
d'espoli fiscal, Estat català propi i d'altres conceptes que el grup Socialista no pot
avalar amb el seu vot. El PSCés catalanista, però ara mateix no independentista.
Raimon Gusi (CiU) defensa les esmenes del seu grup que s'han introduït finalment
en la moció, i demana d'encapçalar aquesta. L'alcalde Pere Reguli destaca la
importància del debat parlamentari de demà; el sistema actual és injust, afirma, i
els catalans hem de poder administrar els nostres propis diners. Des de Catalunya
es proposa pagar les despeses generals de l'Estat, com fan els bascos, i a més
pagar també una quota de solidaritat.
VIII. MOCIÓ SUBVENCIONS

CULTURALS

El grup municipal del PP presenta la moció següent, la qual després d'esmenes té el
redactat següent:
Atès que l'Ajuntament de Vilafranca atorga subvencions per
esdeveniments
culturals de la Vila o per al funcionament anual de determinades entitats amb
finalitats culturals, sense ànim de lucre.
Atès que les Bases reguladores de les subvencions que atorga l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, regulen en el seu articulat com es faran efectives aquestes
subvencions.
MOCIÓ DEL GRUPMUNICIPAL POPULAR
Instar al govern municipal a :
a) Fer un seguiment de les activitats finançades total i/o parcialment amb
subvencions municipals destinades a la cultura, per evitar que cap de les activitats
finançades faci apologia de la violència.
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b) Que cap de les activitats finançades en part o en la seva totalitat amb
subvencions municipals, suposi una apologia de la violència, i que en un altre ca es
retiri la subvenció concedida a l'entitat per als següents exercicis.
L'anterior moció s'ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 abstencions (aquestes de la
CUP).
Es fa constar que la moció original del PP es referia no només a activitats que
puguin fer apologia de la violència, sinó també a aquelles que comportin menyspreu
per
persones i/ o institucions. La majoria de grups han demanat la retirada
d'aquest darrer aspecte (retirada que el PPfinalment ha acceptat) per entendre que
l'expressió menyspreu de persones i/o institucions, sense més precisions, esdevé
ambigua i podria portar a conseqüències indesitjables, com per exemple si no se
subvenciona algun grup cultural que critica actuacions municipals o de regidors.

a

Montserrat Blasco (PP) ha defensat la moció, destacant que l'Ajuntament regula i
controla les subvencions, i que el Govern municipal ha de garantir un bon ús dels
fons públics, impedint que es financin activitats violentes o no acceptables.
IX. MOCIÓ "OKUPES"
Es presenta la següent moció per part del grup del PP:
Atesa la problemàtica que suposen les ocupacions i1'legals a la nostra Vila, al igual
que a d'altres municipis de Catalunya.
Atès que l'Ajuntament, dins de les seves competències, pot ajudar als propietaris
d'immobles, en matèria de prevenció i/o assessorament, entre d'altres.
PROPOSICIÓ:
Instar al Govern municipal a aprovar un Pla de prevenció i resposta immediata a
l'ocupació i1.legal d'immobles que inclogui mesures d'atenció i suport als propietaris
d'habitatges ocupats, tot impulsant un servei d'ajut i d'assessorament jurídic
immediat, en el termini de 3 mesos.

\

Aquesta moció ha estat rebutjada amb 3 vots a favor (PP i ERC), 8 en contra (grups
Socialista, de la CUP i d'ICV-EUiA) i 9 abstencions (CiU).
Montserrat Blasco (PP) defensa l'existència d'un pla de prevenció que freni les
ocupacions i1.legals. Cal ajudar als propietaris que es veuen afectats pel problema.
Blasco acceptaria una esmena a la moció que parli d'assessorar als propietaris,
encara que aquest assessorament no fos jurídic.
Pep Quelart (ERC) afirma que l'assessorament jurídic seria car, i que si hi ha manca
de recursos ja es garanteix per llei l'assistència jurídica gratuïta. Amb aquesta
esmena que ha fet el PP, el seu grup és favorable a la moció.
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra contrari a la moció, la qual barreja moltes
situacions. Hi ha casos de gent que és desnonada del seu propi habitatge, o que en
cas de gran necessitat ocupa habitatges propietat d'entitats financeres buits des de
fa molts anys. En aquests supòsits no es pot assessorar als propietaris des de
l'Ajuntament, i una altra cosa seria si parléssim només de violacions de domicili o
d'altres conductes no justificades.
Xavier Navarro (CUP) destaca que a Vilafranca hi ha molts pisos buits, i gent que
no pot pagar per un habitatge. La CUP rebutja una moció que dóna suport a
entitats financeres, i criminalitza persones necessitades.
Ramon Zaballa (grup Socialista) afirma que la moció és poc precisa. S'hi pot estar a
favor si parlem d'ocupacions forçades i injustificades, però el PSC rebutja
assessorar grans propietaris que tenen habitatges que han estat buits i que han
estat ocupats temporalment per causes extremes de necessitat.
Pere Reguli (alcalde i CiU) manifesta que la moció és excessivament genenca.
L'Ajuntament actua en casos dfocupacions injustificades, si es produeixen a la finca
delictes o es donen supòsits propis de cercles mafiosos. Caldria retirar la moció i
refer-la, sense anar des de l'Ajuntament contra casos que no ocasionen alarma
social.

x.

MOCIÓ AUTONOMIA

LOCAL

Es planteja al ple la següent moció per part del grup d'ICV-EUiA (encapçalada
finalment també per ERC, grup Socialista i CiU):
El govern de l'Estat ha anunciat de forma unilateral una reforma de la Llei de Bases
del Règim Local. Davant dfaquest fet des de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
volem expressar:
Que els ajuntaments han d'estar en peu dfigualtat institucional a la resta de nivells
de govern,
Que reivindiquem el paper que des de 1979 han tingut els ajuntaments en la lluita
contra la pobresa i a favor de la cohesió social, la superació de situacions anteriors
de crisi econòmiques, el desenvolupament econòmic, Ifequilibri territorial,
la
sostenibiliat, la construcció nacional i la construcció democràtica,
Que volem pobles, viles i ciutats sostenibles en els seus recursos i ens reafirmem
en que els pobles, viles i ciutats son els dics de contenció de la crisi i de la defensa
dels drets de la ciutadania,
Que l'orientació de la reforma suposa la vulneració del principi dfautonomia local i
del principi de subsidiarietat i afectarà de forma fonamental la cohesió econòmica,
social i territorial, comportant un greu retrocés de la qualitat democràtica, la
desaparició i la pèrdua de qualitat de molts serveis públics i especialment un
trencament del principi constitucional dfigualtat de drets i deures de la ciutadania,
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Que aquesta orientació proposa un model basat en la centralització, la configuració
territorial del govern en les províncies i per tant, vulnerant l'article 83 de l'Estatut
de Catalunya, que preveu que el país estructura la seva organització territorial
bàsica en municipis i vegueries,
Que la proposta comporta menys capacitat de decisió sobre les polítiques de
proximitat i menys ciutadans i ciutadanes participant dels ajuntaments, en
detriment del pluralisme polític i de la representativitat democràtica,
Per tot això, el Ple de la Corporació municipal acorda:
1) Rebutjar la proposta del Govern de l'Estat de reforma de la Llei de Bases
de Règim Local per la vulneració flagrant l'autonomia local dels ajuntaments i el
trencament que significa amb el marc competencial del món local contingut en
l'Estatut de Catalunya.
2) Instar al govern de l'Estat a no impulsar cap reforma de la Llei de Bases del
Règim Local sense l'imprescindible i necessari diàleg amb el conjunt del món local.
3) Instar al conjunt de les entitats municipalistes i institucions catalanes a fer un
front comú en defensa nou marc competencial i de finançament que parteixi del
principi de subsidiarietat.
4) Instar al conjunt de forces catalanes amb representació al Congrés dels Diputats
a oposar-se a qualsevol reforma que s'adopti sense diàleg; i al Govern Català a
defensar model territorial contingut a l'Estatut de Catalunya.
S) Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat, als Grups parlamentaris del
Congrés del Diputats, al President de la Generalitat i a les entitats municipalistes
(FMC, ACM i AMI).
Aquesta moció ha estat aprovada amb 17 vots a favor (ICV-EUiA, CiU, ERC i grup
Socialista), 2 en contra (PP) i 2 abstencions (CUP).
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) defensa el món local i la seva autonomia, i
s'oposa a la intenció del PP de modificar unilateralment i sense diàleg la llei
de règim local, causant als municipis ofec econòmic, intents de recentralització,
reforçament de les províncies, negació de les Mancomunitats, reducció de regidors i
de la representativitat, etc. Cal apostar pel principi de subsidiarietat, de manera
que quan sigui possible els serveis els presti l'Administració més propera a la
ciutadania.
Pep Quelart (ERC) demana d'encapçalar la moció, i diu que el seu grup tenia
intenció de presentar-ne properament una de semblant. Cal defensar l'autonomia
local, i combatre que s'aprofitin les retallades econòmiques derivades de la crisi per
a fer també retallades de caire polític.
Josep Ramon (PP) es manifesta contrari a la moció. El projecte de llei es debatrà a
les Corts, i en tot cas cal evitar duplicitats en la prestació dels serveis, i eliminar
despeses supèrflues. En molts municipis s'han produït excessos, i ara són
necessaris plans d'ajust.
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Llorenç Casanova (CUP) afirma que el PP no pot presumir de bona gestió, com ho
demostra el desastre econòmic que els governs del PP han ocasionat en Comunitats
com el País Valencià o Múrcia. La CUPs'abstindrà perquè el PP no admet el diàleg, i
el que cal és proclamar la independència. Quant a lCV, Casanova diu que no va fer
res al respecte quan governava a la Generalitat en el Govern tripartit.
Ramon Zaballa (grup Socialista) afirma que són necessàries racionalitzacions, però
no en la línia del PP. S'ha de respectar la Constitució i la Carta europea d'autonomia
local, i defensar els principis de proximitat i de subsidiarietat. El PP el que vol és
eliminar serveis públics i limitar la capacitat municipal de prestar-los.
Raimon Gusi (CiU) manifesta que la moció li sembla perfecta. CiU la vota a favor i
l'encapçala, i de fet els alcaldes de CiU ja s'han pronunciat en aquesta línia.
Bernat Villarroya (lCV-EUiA), replica Casanova tot dient que en l'etapa del Govern
tripartit la Generalitat va portar a terme actuacions positives per al món local
(PUOSC, fons de cooperació local, Llei de barris, etc.), però no tenia competències
per a modificar la Llei bàsica local.
PRECS I PREGUNTES
En aquest apartat de l'ordre del dia, es produeixen les intervencions següents, amb
el benentès que diferents preguntes i precs s'havien presentat ja per escrit amb
antelació:
A) El grup municipal d'ERC formula els precs o suggeriments següents:
1) Proposem que les jardineres que s'han instal.lat a la plaça de la Sardana es
col.loquin a la rambla St. Francesc i a la Rambla de la Girada per tal de que facin la
seva funció, donar una imatge més agradable a aquestes zones de passeig, i no
facin d'obstacles en mig d'una plaça.
2) Proposem que s'incrementi el servei de neteja de contenidors durant aquests
mesos d'estiu per tal d'evitar les fortes pudors que desprenen.
3) Sol.licitem que el senyal vertical de "càrrega i descàrrega sols 20 min." que hi ha
instal.lat a la plaça Jaume l (davant l'Anfi) s'instal.li al costat on es permet
estacionar. Tanmateix sol.licitem que en aquests costats on no es pot parar ni
estacionar es posin els elements necessaris per tal de que els vianants puguin
circular per les voreres.
4) Veient que el problema de parar i estacionar damunt les voreres del e/del Cid
continua, demanem que s'instal.lin les mesures corresponents per tal d'evitar-ho.
Quant a aquests quatre precs, l'alcalde Pere Reguli diu que els valora positivament i
que en pren nota, i que s'estudiaran en cada cas les actuacions adients.
B) Bernat Villarroya (lCV-EUiA) planteja:
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5) Existeix una torre de maniobres a l'edifici del parc de Bombers que ja es troba
en desús, i planteja que s'adoptin les mesures de seguretat adients.
6) En el Centre d'Atenció Primària (CAP) ja no es dóna cita telefònica, i es formen al
centre cues de 50 o 60 persones demanant hora, i pregunta què ha fet el Govern
municipal.
L'alcalde Pere Reguli diu que el CAP no és competència municipal, però que
l'Ajuntament no té coneixement d'aquesta possible incidència. Es mirarà i, si cal, es
portaran a terme gestions.
7) Recorda que no s'ha accedit encara a un prec seu anterior, en el sentit que se li
lliurin els estudis de mobilitat adients i les dades d'accidents que tenen relació amb
la nova regulació semafòrica al centre (supressió de semàfors).
8) Hi ha un encreuament al carrer Amàlia Soler en el qual el trànsit de vehicles es
regula per semàfor, però existeix per als vianants un pas senyalitzat
horitzontalment mancat de semàfor, i tot això pot causar dubtes i perills
d'accidents. Demana que es clarifiquin les prioritats de pas, i també que es posi
remei a altres disfuncions en el mateix carrer, com pals de telèfons antics que hi ha
i que s'han de retirar.
C) El grup municipal del PP planteja per escrit previ els assumptes següents:
9) Atès que l'Ajuntament de Vilafranca pot reduir els tràmits municipals, per fer una
administració més ràpida, i eficient.
PREGUNTA
Quines actuacions ha realitzat el govern municipal per tal de reduir els tràmits
municipals, quins han estat els resultats des de l'inici del mandat i quins són els
resultats que espera aconseguir d'ara fins la finalització del present mandat?
Aureli Ruiz contesta explicant determinats avanços en la matèria. L'aprovació i
aplicació de les noves Ordenances sobre tràmits d'obres i instal.lacions (obres
menors per assabentat), activitats i instal.lacions (moltes activitats es legalitzen per
simple comunicació el mateix dia de l'obertura) i administració electrònica (més de
50 tràmits,' com per exemple la inscripció en llars d'infants, es fan telemàticament),
ha suposat agilitar molts tràmits i procediments, i es continuarà en aquesta línia.
10) Atesa l'existència d'agents cívics de barri a la nostra vila.
PREGUNTA
Quines actuacions han realitzat els agents cívics de barri a Vilafranca, d'ençà l'inici
del mandat, i quins han estat els resultats de la seva feina per la ciutat?
Joan Manel Montfort diu que, per explicar l'assumpte amb detall, farà arribar per
escrit la memòria anual de 2011 sobre la matèria.
11) Atesa la necessitat de nous habitatges de protecció oficial per la gent gran a la
nostra vila.
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PREGUNTA
1. Té previst el govern municipal iniciar la construcció de nous habitatges de
protecció per la gent gran a la nostra vila durant el present mandat?
2. En cas afirmatiu, quin és el calendari previst per les obres a executar?
3. Quina és la inversió prevista?
L'alcalde Pere Reguli contesta que l'Ajuntament pot fer l'aportació de terrenys per
aquesta finalitat. Se n'han ofert al Consorci Sociosanitari per a construir 60-70
pisos assistits per a gent gran. Ara mateix la situació econòmica i financera ho ha
difícil, però s'intentarà que el projecte pugui ser viable i possible.
12) Atès que al nostre municipi han esdevingut diversos actes vandàlics que han
suposat la crema de contenidors.
Atès que al mes de gener va ser formulada al Ple, per aquesta regidora in voce i
per escrit. l no s'ha rebut resposta.
PREGUNTES
1.- Preguntar quants contenidors s'han cremat a Vilafranca durant els anys 2009.
2010, 2011 i el present 2012; cadascun dels anys, desglossant la resposta per
barris.
2.- Preguntar quin ha estat el cost econòmic que ha suposat la crema de
contenidors a Vilafranca, cadascun dels anys.
Contesta Joan Manel Montfort amb dades concretes per anys. Per exemple, l'any
2011 es van cremar 24 contenidors, amb un cost de 10.565 euros, i l'any 2012
portem cremats 36 contenidors (dada que s'ha d'interpretar tenint present que hi
ha haver una acció incívica massiva).
13) Atès que al nostre municipi es venen celebrant unes colònies per a la Gent
Gran.
Atès que aquest tipus d'activitats suposen actes dinamitzant per aquest col.lectiu
PREGUNTES
1.-

Preguntar

quin

és el cost de fer aquestes d'aquestes

activitats

per a

l'Ajuntament.
2.- Preguntar perquè l'Ajuntament ha decidit no realitzar aquestes activitats aquest
any, tenint en compte que hi participaven persones que treballen altruistament, i
que aquesta activitat és un al.licient o una manera de donar les gràcies per les
tasques que realitzen.
Contesta Ramona Suriol que a les colònies hi anaven 50-60 persones amb
problemes econòmics o de mobilitat, i amb un cost de 8000-10000 euros. També hi
anaven per ajudar persones del Consell de la Gent Gran, les quals persones
s'haurien de concentrar en tasques de voluntariat sense esperar cap compensació a
canvi. Les colònies no es fan perquè hi ha problemes econòmics i financers, i s'han
de prioritzar altres necessitats.
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14) Atès que al nostre municipi gaudim d'un Edifici municipal com és l'Auditori.
Atès que ha l'Auditori a de ser un refent cultural de la Vila i de la Comarca.
PREGUNTES
1.- Preguntar quin va ser el cost total, quan es va finalitzar la seva construcció, i
quin va ser el cost total de la posada en funcionament (mobiliari, material de
sonorització, material escenogràfic ,etc)
2.- Quin és el cost de manteniment anual de l'Auditori.
3.- Preguntar quants esdeveniments s'han realitzat des de que es va fer l'entrega
de la obra a l'Ajuntament.
l quin ha estat cost de cada un d'aquests
esdeveniments.
4.- Preguntar quina és la previsió de despeses i d'ingressos generats per l'Auditori
Municipal.
Contesta Raimon Gusi donant els diferents detalls. El cost de la inversió total, amb
mobiliari inclòs, va ser de 4,7 milions d'euros. Gusi explica els costos de
manteniment i les ratios d'ús. Sense comptar inversions, l'Auditori genera una
despesa anual d'uns 186.000 euros, i uns ingressos d'uns 97.000 euros.
15) Atès que a Vilafranca ens trobem amb actes de vandalisme i/o deteriorament
del paisatge urbà, com per exemple la penjada de cartells, enganxines i/o
banderoles col.locades a punts de la vila on no està permès.
PREGUNTES
1.- Preguntar quantes denuncies s'han realitzat per part de la Guàrdia Urbana, a
Vilafranca durant els anys 2009-2010-20011-2012, en matèria d'incompliment de
l'incivisme per col.locació de banderoles, cartells i/o enganxines a façanes, etc, on
no està permès.
2.- Preguntar quantes d'aquestes denúncies, s'han cobrat efectivament.
Contesta Joan Manel Montfort tot detallant les denúncies per anys. Són molt poques
les tramitades, si bé enguany s'estan iniciant ja més tràmits, i s'espera un impuls
amb la nova Ordenança de civisme aprovada avui
mateix.
16) Atès que a Vilafranca hi ha una borsa d'habitatge de protecció oficial.
PREGUNTES
1.- Preguntar quants habitatges de protecció oficial hi ha en l'actualitat a Vilafranca,
desglossat per tipologia.
2.- Preguntar quants s'han entregat en els darrers tres anys i en el present exercici.
Josep Maria Martí contesta aportant algunes dades, però diu que és impossible
oferir-ne més si la pregunta no és més concreta. Hi ha habitatge protegit públic i
privat, i també a la Borsa municipal d'habitatge les situacions són diverses .
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17) Atesa la necessitat d'ampliar l'illa de vianants del centre de la vila durant el
present mandat.
PREGUNTA
1. Quan té previst el govern municipal l'inici del projecte per l'ampliació de l'illa de
vianants del centre?
2. Quin és el calendari previst per les obres a executar?
3. Quina és la inversió prevista?
Contesta Josep Maria Martí que el projecte global ja té molts anys, i es va
executant progressivament i en funció de les possibilitats. Per a 2012 es preveuen
actuacions com el carrer Consellers (ja fet i cost de 32.500 euros), Pou de la Pina
(35.000) o carrer del l'antic Mercat del Peix. Per quan sigui possible hi ha altres
projectes (Puigmoltó, carrers entre Font i Ferrers, plaça del Carme, places de l'Oli i
de Jaume l, etc.).
D) El grup municipal de la CUPformula per escrit prèviament presentat les
qüestions' següents:
18) Segons l'Agència de l'habitatge hi ha un pla de xoc per adjudicar 3000
habitatges buits del parc públic de la Generalitat. Com ens afecta i de quants pisos
parlen?
Contesta Josep Maria Martí que l'Agència disposa de 154 habitatges; hi ha llista
d'espera, i es van fent adjudicacions contínuament. El Pla de xoc aconsegueix un
abaratiment dels preus dels lloguers.
19) A l'avinguda de Barcelona 41 hi havia una zona de càrrega i descàrrega que
recentment s'ha anul.lat i ha estat urbanitzada per l'Ajuntament. Quins costos ha
tingut aquesta obra per l'Ajuntament? Amb quin criteri s'ha urbanitzat? Per què no
s'ha deixat l'espai com a una zona d'aparcament lliure?
Contesta Josep Maria Martí que no hi ha hagut cost municipal, perquè l'ha assumit
el titular de l'establiment de restauració. Les places d'estacionament afectades han
estat traslladades.
20) Ens hem trobat que un establiment de la rambla de Nostra Senyora, que utilitza
la terrassa com a una extensió més del seu local i el decora i tanca al seu gust, està
fent concerts musicals dins de la zona de terrassa que ocupa. Tenen permís?
Aureli Ruiz contesta que en determinades zones com aquesta es donen permisos
per actuacions, en certs horaris i complint certs criteris. Quant a la decoració, s'ha
aprovat recentment una normativa sobre terrasses que quan correspongui
(imminent moratòria) s'haurà de complir.
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21) A la plaça Jaume I s'ha anul.lat la plaça d'aparcament per persones amb
diversitat funcional. S'ha previst tornar a posar la plaça d'aparcament a la zona?
Josep Maria Martí contesta que no s'ha anul.lat cap plaça; ha existit un simple
trasllat.
22) Porten temps fent proves en quant al tancament del trànsit a la plaça Jaume 1.
N'han tret alguna conclusió? Quina?
Josep Maria Martí afirma que es treballa en la idea de convertir la plaça en illa de
vianants, però cal diàleg amb tothom i generar prèviament consens.
23) Alguns establiments de la rambla Nostra Senyora, de la banda mar, s'han
queixat que no es passa regularment a escombrar. Poden comprovar si és cert?
Aureli Ruiz contesta que malgrat que l'empresa de neteja deia que sí que netejava,
s'ha comprovat finalment que el servei a la zona no es presta prou bé; es faran les
actuacions correctives adients.
24) Veïns i veïnes del carrer Oriol se'ns queixen que no poden fer us de les
entrades als aparcaments perquè constantment es troben vehicles que estan
descarregant i carregant mercaderies. Podrien fer un seguiment de la problemàtica?
Aureli Ruiz afirma que s'accepta el prec i que es faran les gestions de control
adients.
25) Xavier Navarro (CUP) verbalment
tallada d'arbres a Espirall 58.

pregunta sobre les causes d'una recent

Contesta Dolors Rius que el projecte de remodelació de la plaça ja ho preveu, i que
tot s'ha parlat i consensuat i es troba plenament justificat.
26) Xavier Navarro (CUP), verbalment, planteja que es facin les gestions
corresponents relatives a la reobertura dels lavabos de l'estació de rodalies de
RENFE,que porten temps tancats.
E) Ramon Zaballa (grup Socialista), verbalment:
27) Recorda que el 4 de juliol el seu grup ja va preguntar què es faria per
disminuir la sinistralitat a la carretera C-15, recentment remodelada. L'Ajuntament
va celebrar una reunió amb el Conseller i ahir van començar les obres; pregunta
quines accions es faran al fatídic km. 14 i amb quin calendari.
Contesta l'alcalde Pere Reguli que la competència és de la Generalitat, la qual
adopta mesures (línia contínua, radar, càmeres d'enregistrament,
etc.). La
carretera ja complia les mesures establertes i ara encara les complirà més, si bé
mai no es pot evitar que un conductor brètol o "animal" provoqui un accident. Un
dels darrers, i està enregistrat,
el va causar una persona que conduïa
temeràriament, i amb excés d'alcohol, drogues i son.
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F) Quima Ricart (grup Socialista) verbalment:
28) Fa referència a l'escola d'idiomes (Generalitat) instal.lada a l'Institut Milà i
Fontanals. Hi ha comentaris i rumors que es disminuirà el professorat, i que fins i
tot els estudis podrien desaparèixer, i pregunta què en sap el Govern municipal.
L'alcalde Pere Reguli contesta que no en saben res, i que de seguida es faran
gestions per a comprovar si els rumors tenen algun fonament. Vilafranca ha de
tenir estudis oficials d'idiomes.
G) Joan Tarrida (grup Socialista) planteja verbalment.
29) Amb relació als guarniments dels itineraris cap al centre de Vilafranca,
pregunta quins són els costos inicials i de manteniment. També demana que les
plantes que s'hi col.loquin siguin autòctones.
30) Sembla que hi ha contenidors de residus que alguns dies no es recullen si no
estan plens, i això causa problemes, sobretot ara a l'estiu.
31) Ja s'ha plantejat sovint l'assumpte de les restes arqueològiques de la rambla de
Sant Francesc. El vidre protector fa molt temps trencat s'ignora si no s'ha canviat o
si s'ha tornat a trencar. També caldria netejar la part interior del forat bruta de
papers, ampolles i residus, i senyalitzar amb un cartell quines restes
arqueològiques són (muralla).
32) La nova Ordenança de civisme ha de permetre lluitar contra les enganxades de
cartells i altres objectes al carrer. Amb motiu del darrer FIRAVI, hi havia fanals i
altres elements de mobiliari urbà amb moltes notes i anuncis enganxades.
Aureli Ruiz contesta que l'empresa de neteja hi treballa, i que no sempre és fàcil
determinar qui és el responsable de la infracció. Es farà un esforç.
33) Demana una actuació respecte dels propietaris de gossos aparentment
perillosos que volten pel carrer sense morrió, especialment a la Girada.
L'alcalde Pere Reguli contesta que recentment s'han tramitat denúncies per això.
L'alcalde, després de desitjar a tothom un bon estiu, aixeca la sessió, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.
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