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La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se sotmeti al Ple'
municipal, per a la seva consideració i si escau aprovació, el dictamen següent:

Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el 22 de novembre de 2016, va
aprovar inicialment diferents modificacions puntuals de l'Ordenança de civisme i,
convivència ciutadana de Vilafranca del Penedès, de 24 de juliol de 2012.

Atès que les modificacions i l'expedient es van sotmetre a informació pública,~.
mitjançant anuncis publicats al BOPB (12 de desembre de 2016), al DOGC (5 de .
desembre de 2016), a mitjans de comunicació escrita, al web i Portal de
transparència municipal i en el tauler d'anuncis de la corporació.

Atès que durant el període d'informació pública s'ha presentat un únic escrit
d'al. legacions, per part de Laia Santís, en nom de la Candidatura d'Unitat Popular:
(CUP).

Atès que les al. legacions presentades per la CUP únicament no esmenen, respecte
de les modificacions aprovades inicialment, les previsions relatives a no recollir les
defecacions dels gossos, instal.lar terrasses de bar al carrer sense permís i deure'
dels propietaris de finques de deixar col.locar als seus immobles no només elements
com senyals i fanals, sinó altres de temporals com els ornaments nadalencs o els
anuncis d'espectacles populars.

Atès que la CUP proposa retirar simplement i purament la resta de modificacions,
tant les impulsades pel govern sobre majors sancions per grafits, pintades i
enganxines, com les que sorgeixen dels serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament que
aconsellaven una millor i més clara regulació sobre la sanció en via administrativa
dels atemptats a la dignitat dels agents de l'autoritat, treballs, actes i talls i
interrupcions a la via pública sense permís i tipificació expressa com infracció de
l'exhibicionisme sexual. Les al. legacions de la CUP fins i tot rebutgen la nova mesura
acordada de poder substituir, en casos lleus i excepcionals, la sanció de multa per un
simple advertiment.

, :

Atès que el govern municipal considera que, si bé s'han de fer campanyes i accions"
que fomentin la bona convivència, cal també disposar d'una Ordenança que en casos ':
clars de contravenció de les més elementals normes de civisme permeti imposar
sancions. L'experiència del funcionament de l'Ordenança en aquests quatre anys de
vigència ha estat positiva, i millorar-la per a cobrir llacunes i omissions, fent-se
ressò també de la demanda ciutadana de ser menys tolerants amb aquells que no
recullen les defecacions dels seus gossos, o embruten el patrimoni de tothom amb
pintades i grafits, és necessari i congruent.

Atès que les al.legacions de la CUP no motiven ni justifiquen el rebuig en cada cas
de les concretes modificacions de l'Ordenança aprovades inicialment, i en el fons es
limiten a repetir arguments que es van expressar en el Ple de 22 de novembre de
2016, Ple que ja va contrastar criteris, fa permetre el debat i es va concloure amb la
corresponent votació democràtica.

Atès que es considera necessari que les ciutats com Vilafranca disposin d'una
Ordenança actualitzada que reguli amb prudència, rigor i seny les situacions de
civisme i convivència en l'espai públic, i que prevegi sancions en casos de
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contravenció. Les infraccions es tipifiquen amb claredat i seguretat jurídica, i les
sancions només s'imposen previ un procediment que permet la defensa de les
persones interessades mitjançant al. legacions i proves. D'altra banda, les possibles
sancions poden ser també recorregudes en via judicial.

Atès que la CUP planteja una postura ideològica i apriorística. En el Ple de 22 de
novembre de 2016 el seu portaveu ja va expressar que les Ordenances de civisme
(no aquesta en concret de Vilafranca, sinó totes en general), generen inseguretat
jurídica, problemes, arbitrarietat del govern i que hi hagi menys vida al carrer. Fins i
tot en l'al.legació que es presenta es diu que les Ordenances de civisme dels darrers
deu anys a Catalunya no aporten cap solució i només serveixen per fer veure que es
fa alguna cosa. És clar que aquesta postura de la CUP, ja coneguda, políticament és
I:egítima, però es troba allunyada de posicions de govern que consideren que
l'Ajuntament no pot desentendre's del civisme al carrer, i per això calen diversos
instruments, entre ells una Ordenança que clarament tipifiqui infraccions i sancions,
amb multes que es recapten sempre que és possible, per a finançar polítiques
socials i de conservació i millora dels espais públics.

Per això, s'ACORDA:

l.Desestimar íntegrament les al.legacions de la CUP, contra les modificacions
puntuals de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Vilafranca del
Penedès, de 24 de juliol de 2012, modificacions que va aprovar inicialment el Ple
municipal el 22de novembre de 2016.

2. Aprovar definitivament les modificacions puntuals de l'Ordenança de CIVisme i
convivència ciutadana de Vilafranca del Penedès, de 24 de juliol de 2012,
r)1odificacions que va aprovar inicialment el Ple municipal el 22 de novembre de
2016. El text concret de les modificacions consta en l'acta de la sessió, però es
reprodueixen tot seguit:

A) Modificar l'Annex -Quadre d'Infraccions i Sancions- de l'Ordenança municipal de
civisme i convivència ciutadana de Vilafranca del Penedès en els apartats següents
(se cita precepte de l'Ordenança, resum de la infracció i import en euros de la sanció
de multa), que queden redactats en els termes següents:

a) Redacció actual:

-Infraccions lleus:

Article 7 k). Resum: No recollir les defecacions efectuades per un gos a la via pública
ó als espais verds Sanció: 150 euros.

Queda redactat així:

-lnfraccions lleus:

Article 7 k). Resum: No recollir les defecacions efectuades per un gos o animal a la
via pública o als espais verds Sanció: 300 euros.
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b) Redacció actual

-Infraccions greus:

Article 23. Resum: Realitzar pintades, o posar enganxines, d'entitat menor, sense
autorització Sanció: 300 euros

Queda redactat així:

-Infraccions greus:

Article 23. Resum: Realitzar pintades, o posar enganxines, d'entitat menor, sense.
autorització Sanció: 500 euros

c) Redacció actual

- Infraccions molt greus:

Article 23. Resum: Realitzar grafits o pintades d'entitat no menor, en tot cas en
edificis històrics o catalogats Sanció: 600 euros.

Queda redactat així:

- Infraccions molt greus:

Article 23. Resum: Realitzar grafits o pintades d'entitat no menor, en tot cas en
edificis històrics o catalogats Sanció: 1.000 euros.

d) Redacció actual:

-Infraccions molt greus:

Article 5.8. Resum: Atemptar de forma molt greu contra la dignitat de les autoritats
municipals i dels seus agents, quan actuïn en el compliment de les seves funcions,
quan no tinguin rellevància penal. Sanció: 600 euros.

Queda redactat així:

- Infraccions molt greus:

Article 5.8. Resum: Atemptar de forma molt greu contra la dignitat de les autoritats;
municipals i dels seus agents, quan actuïn en el compliment de les seves funcions, o:
bé agredir les autoritats o els agents, quan els fets no tinguin rellevància'
penal Sanció: 600 euros.

e) Redacció actual:

-Infraccions greus:

Article 27. Resum: Fer treballs, activitats o actes d'ocupació a l'espai públic sense"
autorització Sanció: 300 euros .
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Queda redactat així:

-Infraccions greus:

Article 27. Resum: Fer treballs, activitats o actes d'ocupació a l'espai públic sense
autorització, o incomplint les condicions d'aquesta .
Sanció: 300 euros.

f) Redacció actual:

-Infraccions molt greus:

Article 7 lletra o. Resum: Tallar vies públiques al trànsit sense autorització, o
incomplint els seus termes Sanció: 600 euros.

Queda redactat així:

- Infraccions molt greus:

Article 7 lletra o. Resum: Tallar vies públiques al trànsit sense autorització o
incomplint els seus termes (tret que la conducta no tingui una especial gravetat i no
suposi una interferència molt greu per a la mobilitat de vehicles o vianants, en que
Iq infracció serà greu i es sancionarà amb multa de 300 euros) Sanció:
600 euros.

g) Redacció actual:

-Infraccions lleus:

Article 7 r). Resum: Oferir o exercir la prostitució en espais públics. Anar despullat o
g?irebé, o mantenir relacions sexuals als espais públics Sanció: 150 euros.

Queda redactat així:

- Infraccions lleus:

Article 7 r). Resum: Oferir o exercir la prostitució en espais públics. Anar despullat o
gairebé, mantenir relacions sexuals als espais públics o fer exhibicionisme
sexual Sanció: 150 euros.

h) Afegir pel que fa a infraccions molt greus l'apartat nou següent:

-Infraccions molt greus:

-Article 12.1. Resum: Instal.lar a la via pública terrasses de bar i restaurant, sense
autorització o llicència municipal Sanció: 600 euros

sr Modificar l'article 71 de l'Ordenança de municipal de CIVisme i convlvencia
ciutadana de Vilafranca del Penedès, dedicat a les alternatives a les sancions
pècuniàries, en el sentit d'afegir-hi un nou apartat 5 amb el redactat següent:

,.....,....tlt:\
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En el supòsit d'infraccions de caràcter lleu, amb caràcter excepcional si es
produeixen aïlladament accions o omissions molt lleus i sense especial
transcendència, o si ho justifiquen especials circumstàncies d'edat, penediment o
estat de necessitat, la sanció de multa podrà ser substituïda per un advertiment per
escrit.

C) Modificar el primer incís de l'article 7, lletra r), de l'Ordenança de civisme
convivència ciutadana de Vilafranca.

La redacció actual: "Oferir, sol.licitar, negociar o acceptar, directament o
indirectament, serveis sexuals retribuïts a l'espai públic, o mantenir relacions
sexuals a l'espai públic amb retribució", resta substituïda per "Oferir, sol.licitar,
negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l'espai
públic, mantenir relacions sexuals a l'espai públic amb retribució o bé fer pràctiques
d'exhibicionisme sexual en espais públics".

D) Modificar la redacció del primer paràgraf de l'article 34 de l'Ordenança de civisme
i convivència ciutadana de Vilafranca.

Redacció actual:

"Els titulars de les finques limítrofs amb la via pública han de facilitar la instal.lació
de fanals, senyals de circulació, papereres, contenidors de residus quan resulti
inconvenient situar-los en altres indrets o altres elements del mobiliari urbà. Es
tracta, aquesta, d'una obligació de la propietat que no dóna lloc a indemnització".

Aquest paràgraf queda redactat en els termes següents:

Vilafrçlnca del Penedès, 14 de febrer de 2017

"Els titulars de les finques limítrofs amb la via pública han de facilitar la instal.lació,
especialment en les façanes i amb caràcter permanent o temporal, de fanals,
senyals de circulació, papereres, contenidors de residus quan resulti inconvenient
situar-los en altres indrets o altres elements del mobiliari urbà. Igualment han de
permetre la instal.lació temporal durant espais curts de temps d'elements que no
malmetin la finca ni obstaculitzin els drets de gaudi i d'intimitat dels seus ocupants,
quan sigui convenient per a facilitar activitats d'interès general que organitzi,
promogui o autoritzi l'Ajuntament, com per exemple llums i ornaments nadalencs,
pancartes i espectacles populars o festius. Es tracten, aquestes, d'unes obligació de
la propietat que no donen lloc a indemnització".('J
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\ ~f.. f Notificar aquest acord a l'entitat de caràcter polític que ha formulat al. legacions.,~/~i contingut íntegre de les modificacions aprovades es publicarà en el BOPB,
, .A moment a partir del qual entraran ja en vigor, i posteriorment per referència en el
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La Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa que se sotmeti al Ple
municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen següent:

Atès que el Servei de Salut de l'Ajuntament de Vilafranca és l'encarregat de
desenvolupar els programes municipals de tinença responsable d'animals de
companyia.

Atès que en el desenvolupament d'aquests programes es va plantejar la
necessitat d'elaborar un Pla Municipal, amb l'objectiu d'esdevenir un instrument
tècnic de gestió que ordeni i millori el conjunt de mesures, accions i recursos
necessaris per assolir els objectius d'un programa integral d'atenció als animals
de companyia, en el qual participin tots els agents socials de Vilafranca que d'una
manera o altra hi estiguin relacionats (entitats animalistes, clíniques veterinàries,
ajuntament, centre d'acollida, etc.).

Que per aquest motiu es van organitzar dues comissions participatives i es van
celebrar dues reunions en el transcurs de les quals es van recollir totes les
propostes dels participants que abordessin les línies estratègiques plantejades:

1. Millorar les condicions de vida dels animals de companyia que viuen a la
ciutat.

2. Disminuir el nombre d'animals abandonats.
3. Augmentar els coneixements dels propietaris sobre tinença responsable

d'animals de companyia.
4. Harmonitzar la convivència entre les persones propietàries d'animals i la

resta de ciutadania.

Posteriorment, amb el vist-i-plau de l'equip de govern, els tècnics del servei van
elaborar una proposta de temporalització de totes les activitats proposades,
I .
tenint en compte les possibilitats i els recursos municipals. Un cop elaborat un
primer document es va enviar als membres de la comissió participativa perquè
fessin les esmenes que consideressin oportunes.
"

Atès que en el termini establert es van rebre tres documents d'esmenes, les
quals es van estudiar i es van incorporar al document aquelles que es van
considerar viables. És per això quer,
; ,

S'ACORDA:

Aprovar el Pla Municipal d'Atenció als Animals de Companyia i de Tinença
R.esponsable 2017-2020, com a instrument tècnic de gestió que ordeni i millori el
conjunt de mesures, d'accions i de recursos necessaris per assolir els objectius
o'un programa integral d'atenció als animals de companyia, d'acord amb el que
~'ha exposat anteriorment.

Vilafranca del Penedès, 14 de febrer de 2017
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L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès proposa l'aprovació de la
moció següent:

La residència Inglada Via és una entitat arrelada a Vilafranca del Penedès al
servei de la gent de la comarca, que acull persones grans en règim residencial i
ofereix una atenció de qualitat i compromesa, treballant per fer que els seus
residents tinguin una vida confortable i satisfactòria. La residència ha
esdevingut, doncs, un puntal i un referent a la ciutat i al territori en quant a
l'atenció a les persones grans.

Aquest 2016 ha complert cent anys d'història ja que la Residència Inglada Via
va ser inaugurada el 18 de juny de 1916 pel Bisbe de Barcelona, 1I.lm. Dr. Enric
Reig, com consta en la documentació de l'època, anomenant-la en aquell
moment "asil de vellets del carrer Clascar". Durant aquest segle, ha compartit
amb Vilafranca i la seva gent diferents episodis de la seva història els quals han
anat forjant la seva identitat, sense perdre mai l'esperit amb què els seus
fundadors - els germans Joaquim i Alberta Inglada Via - van posar en marxa
aquest projecte social. Ells mateixos inicialment es van ocupar de la direcció
del centre i van comptar amb la col'laboració de la congregació religiosa de les
Germanes Josefines, les quals van assumir la gestió del centre durant 94 anys,
fins el 2010.

A l'any 1916 la residència acollia 12 persones i des de l'inici la voluntat dels
fundadors va ser que aquesta xifra augmentés a mesura que es disposés de
més recursos econòmics. Avui en dia, Inglada Via ofereix 69 places de
residència assistida, 10 d'elles en règim de col.laboració amb el Departament
de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i 10 places de centre de dia.

Des de la seva fundació, la residència ha funcionat de manera ininterrompuda
al servei de les persones grans de la comarca, creixent i integrant-se a la ciutat
i a la seva gent, ajustant el seu funcionament als costums i necessitats de cada
moment històric i deixant empremta al teixit social de la nostra ciutat i comarca.
Des de sempre, han comptat amb el suport de persones i organitzacions que
han fet costat de manera desinteressada, començant pels membres del nostre
patronat o la Fundació Especial Pinnae (qui dóna suport i garanteix la viabilitat
econòmica de la residència); això fa que la Inglada Via sigui un agent més del
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territori i moltes persones se la sentin com a pròpia. El mateix succeeix amb
l'edifici de l'arquitecte Santiago Güell, el qual s'ha integrat al patrimoni
arquitectònic de la ciutat i ja ha passat a formar part indissociable del paisatge
urbà vilafranquí.

Atès que la Residència Inglada Via, tal com s'ha explicat, va celebrar l'any 2016
els seus 100 anys i ha mostrat la voluntat de demanar la Creu de Sant Jordi
com a màxim reconeixement del país a una entitat que ha treballat i treballa al
servei de les persones grans, i ha esdevingut un clar exemple de compromís
amb una filosofia i manera pròpia d'entendre l'atenció centrada en les
persones.

Atès que la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser creada pel
Decret 457/1981, de 18 de desembre, amb la finalitat de distingir aquelles
persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis
destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment,
en el pla social, cívic i cultural.

Per aquest motiu, el Ple Municipal de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
acorda:

Primer.- Felicitar la Residència lnglada Via pel seu Centenari.

Segon .- Donar suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a la Residència
Inglada Vi~.

.-\:}' ..;¡,']"r\:\! ~':\i ¡'
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L'alcalde!j'~ !

T.ercer.- Çomunicar aquest acord a la presidència de la Generalitat de
Catalunya' i del Parlament de Catalunya, als portaveus dels grups parlamentaris

¡del Parla~ent de Catalunya, a la presidència del Consell Comarcal de l'Alt
"Penedès i a la Residència Inglada Via.
, i

I
;

i
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Vilafran¿a del Penedès, 13 de febrer de 2017
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MOCiÓ D'ERC PER LA RETIRADA DEL QUADRE DE JUAN
ALVAREZ DE SISTERNAS DEL SALÓ DE PLENS

La Casa de la Vila i el Ple municipal haurien de ser sempre la traducció democràtica
de la voluntat de la ciutadania de Vilafranca. És on es reuneixen els i les regidores
escollides a partir d'eleccions lliures per dur a terme el mandat que els veïns i veïnes
els han donat.

És per aquest motiu que considerem que el Saló de Plens hauria de respondre a
aquest fet. En aquest sentit, al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilafranca hi ha
penjades diverses obres d'art. Per exemple, hi figura des del 1907 un quadre que fa
referència a la mort del rei Pere III "El Gran", l'any 1285. Però gran part de les parets
del ple municipal les cobreixen retrats d'una galeria anomenada dels "Vilafranquins
il.lustres", formada entre el 1901 i 1947.

En aquesta galeria dels "Vilafranquins il. lustres", a més de donar-s'hi un exemple
flagrant de discriminació en la igualtat de gènere amb només una dona representada,
fet que va en direcció oposada de les polítiques d'igualtat que es vol impulsar des de
les institucions democràtiques, hi figura des de 1947 un personatge que contradiu el
sentit democràtic que ha de tenir la nostra institució.

Es tracta de Juan Àlvarez de Sisternas (1873-1936), que va ser alcalde de Vilafranca
durant la dictadura del general Primo de Rivera, una etapa caracteritzada per
l'anticatalanisme i la limitació de drets i llibertats, el qual va ser assassinat un 20
d'agost de l'any 1936 durant la Guerra Civil. A més, Àlvarez de Sisternas té el dubtós
honor de ser, a instàncies de la família, l'última persona enterrada, l'any 1983, al
mausoleu feixista que el general Franco va fer construir a El Valle de los Caídos.

Considerem que tenir un alcalde d'un període dictatorial al saló de Plens no és
precisament quelcom acceptable i no té cap tipus de justificació, malgrat el tràgic
final de la seva persona. I més quan és l'únic retrat d'un alcalde que és al saló de
plens de la Casa de la Vila.

La memòria històrica d'un poble cal recuperar-la pas a pas. La construcció de la
consciència cívica, d'una societat responsable i conscient del seu passat és essencial.

No és lògic que on recau la representació democràtica de Vilafranca hi hagi un
personatge com Àlvarez de Sisternas que no recull per res els valors en defensa de la
democràcia, ni ostenta cap mèrit per ser exhibit al saló ni tan solament pel fet
d'haver estat assassinat.
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Per tot això des del Grup Municipal d'ERC instem al ple de Vilafranca del Penedès a
l'adopció dels següents acords:

1. Retirar del saló de plens la imatge de Joan Àlvarez de Sisternas abans del
proper ple del mes de març, tot dipositant-la en un espai adient perquè
l'obra no sigui malmesa.

2. Iniciar un procés obert per tal de potenciar al Saló de plens, referents d'àmbit
local que responguin als valors democràtics i que avancin cap a una paritat.

Vilafranca del Penedès, a 08 de febrer de 2017.
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