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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL PER LA CONVIVÈNCIA 

 

 

 

Núm. 03/2018  

Caràcter: Ordinari  

Data: 22/11/2018 

Lloc: Sala de reunions del SIAD (Pl. Penedès, 3) 

 

 

Assistents 

Ramon Zaballa Serra , President  i  Joan Manel Montfort, vicepresident. 

Francisco Reina Carrión (AAVV Les Clotes);  Toni Sansa Garcia (ERC); Jordi Hill Montes 

(CUP); Marcel·lí Lleixà Solé (AAVV POBLE NOU); Jordi Galimany (CIU); Josep Esteve 

Ràfols (UNIÓ DE PAGESOS); Farah Lagouit Ben Salah (AMIC-UGT). 

 

Amb veu i sense vot: 

Albert Romero Pizarro (Inspector en cap de la Policia Local); Dolors Marín Quesada 

(Responsable del departament de Convivència i Ciutadania); i actua com a secretària 

Neus Sevé Amorós. 

Han excusat la seva assistència:  

Jean-Pierre Palacio (VEC); Asma Harti El Kholti (LLUM DEL NORD) 
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Desenvolupament de la sessió: 

El president senyor Ramon Zaballa obre la sessió donant la benvinguda als assistents del 

Consell donant pas a l’ordre del dia que es tractarà. 

1. Aprovació de l’acta anterior. 

El senyor Zaballa explica que a requeriment del senyor Sansa es va fer una petita modificació 

de l’acta inicialment enviada per correu electrònic i que si no hi ha cap incidència més es dona 

per aprovada l’acta 2/2018. 

Abans de passar al punt 2, el president explica als assistents que segons els estatuts s’han de 

convocar mínims tres vegades  a l’any i recorda als assistents que qualsevol tema que es vulgui 

tractar en el consell, només cal que ho comuniquin o ho sol·licitin per incloure-ho a l’ordre del 

dia. 

2. Informació sobre la campanya de “contenidors nets” 

El senyor Zaballa dóna pas al regidor Montfort que inicia la seva intervenció dient que 

últimament s’havia observat molts contenidors, amb deixalles i/o aparells al voltant i en 

ocasions els contenidors buits. 

També passa amb els contenidors de cartró, de vidre i per aquest motiu s’ha fet un seguiment 

de quines zones tenien més incidències i s’ha cregut convenient recordar a la ciutadania la 

utilitat dels contenidors.  

S’ha enviat una carta als comerços i restaurants de la vila que són uns 2000, i s’ha fet un 

seguiment  per si s’escau posar sancions. La Policia Local ja ha detectat algunes infraccions. 

La senyora Farah pregunta quines són les vies de comunicació, responent el regidor que es pot 

trucar a l’ajuntament o també  a través de la web a l’apartat l’ajuntament t’escolta. 

El senyor Josep Esteve pregunta si aquest problema pot ser per la manca de contenidors. El 

senyor Montfort explica que s’ha observat de tot; al barri del centre la recollida funciona porta 

a porta i els comerços es fa dos dies a la setmana. 

El senyor Jordi Hill exposa que perquè sigui més sostenible i millor potser es podria fer el porta 

a porta també amb els establiments, abans de posar sancions . 

Es debat sobre el tema. 

El senyor Hill es queixa que a les  obres del carrer progrés , no queda suficient  espai a la vorera 

per passar una cadira de robes o un cotxet. 

L’inspector Albert Romero explica que l’amplada mínima que han de deixar segons l’ordenança 

municipal és de 1.80 metres i que es comprovarà aquest punt en concret. 

 

 



 
 

3 
 

 

3. Informació sobre el funcionament de l’obertura de la pista esportiva de l’escola Pau Boada 

durant els caps de setmana. 

El senyor Zaballa inicia aquest punt explicant que des de feia uns quants cursos, els caps de 

setmana, alguns adolescents saltaven la tanca per jugar a la pista de l’escola Pau Boada i per 

aquest motiu es va pensar que en el seu moment la pista es va fer en base a la Llei de barris  

amb prioritat d’ús de la pròpia escola però que en un futur es pogués obrir als veïns. 

Es va parlar amb l’escola i hi va estar d’acord en tot moment donant totes les facilitats. 

Segueix la intervenció explicant que des de la diputació, amb els plans d’ocupació, es va poder 

contractar a dues persones per encarregar-se de dinamitzar i controlar els joves perquè 

l’objectiu, no era tan promoure jocs sinó  continuar afavorint l’autogestió dels que assistien a 

la pista d’una manera organitzada., ja que també ens trobaven que hi anaven infants amb les 

pares però també infants sols. 

Explica que  els monitors que s’han contractat són persones molt competents i amb molta 

iniciativa, tot  i que sempre ho consulten tot abans i es fa una valoració molt positiva de tot el 

desenvolupament des del seu inici. 

Pel que fa als horaris d’obertura explica que s’han fet uns càlculs aproximats , i una trentena 

d’infants utilitzen l’escola en cadascun dels trams , matí del dissabte , tarda del dissabte i matí 

del diumenge: tot i que es va començar amb dos matins i dues tardes de dissabte i diumenge 

però per la llum solar es va modificar fent  una ampliació dels matins i es va suprimir la tarda 

de diumenge, sense haver rebut cap queixa al respecte. 

Explica que aquestes dues persones tenen una contractació de jornada completa i la resta 

d’hores es dediquen a la preparació i difusió,  però ells mateixos  van suggerir  i ho estan fent , 

donar formació del telèfon mòbil a gent gran dels casals d’avis del Tívoli i Espirall amb un 

resultat molt positiu. 

Aquesta és una activitat que acaba el 31 de desembre però hi ha voluntat que s’allargui durant 

el curs fins al mes de juny. 

El senyor Zaballa segueix dient que patis oberts té un altre itinerari, i això és una obertura de 

pista integrat a la llei de barris i que amb aquesta experiència, que s’ha  anat aprenent sobre la 

marxa,  pot servir, si es creu convenient,  per exportar-ho a un altra escola. 

La Junta de Govern Local  va aprovar habilitar uns espais on poden anar infants i adolescents 

on puguin anar a jugar. 

El senyor Jordi Hill fa referència als rètols de “ prohibit jugar a pilota” i el senyor Montfort 

explica que on hi ha rètol de prohibit jugar a pilota és perquè els veïns ho van demanar en el 

seu moment;  no s’ha sancionant mai a ningú i evidentment els nens petits no causen 

molèsties, sinó que són els adolescents i per aquest motiu s’han de donar espais alternatius i la 

intenció és implementar-ho a tots els barris. 
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El senyor Zaballa creu que  no es pot fer tot  de cop ja que s’ha de comprovar el funcionament i 

posa com  exemple la  plaça  11 de setembre que no hi va ningú. 

El senyor Francisco Reina explica que al barri de les Clotes hi ha molts nens i no hi ha prou 

espai per jugar i que és una demanda des de fa temps. 

El senyor Toni Sansa té diferents aportacions a fer ; en primer lloc exposa que s’ha parlat de la 

llei de barris i de la moció que es va aprovar per unanimitat de tots els grups al juliol de 2016 

respecte als patis, del que no s’ha fet res encara i sembla que la camuflada llei de barris 

permet que ara es pugui obrir el pati de l’escola Pau boada. 

El president Ramon Zaballa, respon dient que no és camuflada; que té coneixement del fet ja 

que en el moment que ell era director de l’escola es va fer aquella pista i es va cobrir  amb el 

compromís d’obrir-la al públic però mai va haver la necessitat fins que fa un temps es va 

detectar que els joves saltaven la tanca per jugar-hi. 

El senyor Toni segueix dient que no entén que el que es va aprovar al 2016 es faci ara i quina 

és la justificació d’utilitzar els plans d’ocupació per aquestes tasques. 

El regidor Montfort explica que es va acordar que les escoles col·laborarien i no ha sigut així i 

que ens trobem amb la problemàtica dels horaris, activitats extraescolars i també que no  hi ha 

separació entre patis i escoles , el que fa  necessari personal que obri i tanqui i tot això 

comporta un cost que  tampoc aconsegueix cobrir totes les hores. 

Intervé el senyor Zaballa explicant que per aquest motiu  ha volgut fer la diferència entre patis 

oberts i el pati de l’escola Pau Boada. 

El senyor Montfort explica que el  pla d’ocupació de l’ajuntament  ha contractat a 85 persones  

2017 i es fa  definint en base a les necessitats  i ajudant a la reinserció. 

El senyor Sansa aclareix que està d’acord però que ell parlava de la resta d’escoles, si s’havia 

plantejat que obrin els patis. 

El regidor Montfort explica que contractar a gent per fer aquesta tasca no és prioritat de 

l’ajuntament, sinó que es busquen altres alternatives per estalviar costos. 

El regidor Zaballa explica que  entre setmana les escoles ja estan plenes d’activitats i que  els 

caps de setmana, no es pot obrir cap pati sense cap mena de control  ja que  la direcció de 

l’escola mai ens ho permetrà; i per altra banda, cal analitzar l’obertura d’aquesta pista com 

una prova ja que l’experiència és molt positiva, a nivell de convivència, respectuosos amb els 

monitors i s’ha anat aprenent sobre la marxa igual que els horaris també s’han anat adaptant i 

servirà per un futur. 

Es debat sobre el tema. 
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4. Torn obert d’intervencions 

Comença la primera intervenció el senyor  Sansa  aportant que el radar de la Ronda de Mar  va 

desaparèixer, i que segons el seu punt de vista comporta una problemàtica. Explica que a 

l’Avinguda Pelegrina ha funcionat i des de que s’ha posat uns ressalts no hi hagut cap accident; 

a la Girada la velocitat és excessiva i és necessari fer alguna cosa.  

El regidor Montfort explica que s’han posat reflectants i el radar es va posar temporalment 

però no hi hagut cap accident greu . 

L’inspector Romero explica que es va fer  un estudi del sistema de reducció ja que a l’haver dos 

carrils per banda dona la sensació d’excés de velocitat però no hi hagut accidents excepte a la 

rotonda de Vilanova. 

El senyor Sansa fa la segona intervenció exposant que es va trucar a la policia perquè hi havia 

caçadors a prop de la Girada , darrera el terreny del mercadona, preguntant  quin és el 

protocol. 

El senyor Reina explica que a 50 metres endarrera o endavant  d’una casa ja es pot tirar o a 

100 metres d’una carretera si és transitable. 

Es debat sobre el tema. 

Com a tercera intervenció el senyor Sansa  vol  fer extensiu a tota la mesa que les reunions 

fossin més participatives podent col·laborar  i no només venir als consells a escoltar. 

El president respon recordant l’inici d’aquest consell on ha demanat als assistents  que 

qualsevol tema que es vulgui tractar en el consell per la convivència es comuniqui amb 

antelació per incloure’l a l’ordre del dia. 

El senyor Reina inicia el tema de la problemàtica de la circulació de les bicicletes  i es debat 

sobre el tema. 

El regidor Montfort explica que s’ha demanat subvenció per un carril bici molt potent que va 

des de l’Avinguda Tarragona ( instituts) fins a la zona de la rotonda del Mc’donalds i que 

servirà  per donar servei als polígons i poblacions més properes enllaçant els Monjos i la 

Ràpita. 

El senyor  Hill exposa que això està molt bé però la problemàtica principal  està al centre, dins 

de  Vilafranca. 

Pel que fa a la circulació de patinets , el regidor Montfort explica que  es començava a preparar 

una reforma de l’ordenança de circulació  però que s’ aturat davant la previsió d’ una 

normativa estatal. 

La senyora Farah es queixa de la manca de la senyalització de les obres de la zona del carrer 

Papiol, Av. Barcelona, Igualada  i el senyor Romero en pren nota per la seva revisió. 
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El senyor Hill exposa la seva preocupació pels problemes de seguretat ciutadana , de gent que 

va amb navalles, pals,  etc. I pregunta si  la Policia Local ho vigila i quines actuacions es fan. 

El regidor Montfort explica que  s’ha fet vigilància especial; s’han imposat sancions importants 

per pintades a tres persones i en el cas de la baralla , es van identificar a tres persones i s’està 

estudiant la possibilitat d’interposar denúncia. Pel que fa  a les pancartes ajuntament ens 

preocupa especialment ja que és un espai públic i si que  s’ha fet vigilància especial; s’està 

treballant per la instal·lació de videovigilància per controlar directament des de la policia 

alguns punts més cèntrics.  

I sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 20.15 hores, de la qual com a secretària 

estenc aquesta acta. 

La secretària      Vist-i-plau    

       El president 

 

 

Neus Sevé i Amorós      Ramon Zaballa i Serra 

Vilafranca del Penedès, 22 de novembre de 2018 

 

 

Diligència: Per fer constar  que aquesta acta 3/2018 de la darrera reunió del Consell Municipal 

per la Convivència d’aquesta legislatura, va ser notificada a tos els membres del Consell el dia 

11 de març de 2019. En haver passat el termini de quinze dies per poder fer al·legacions i/o 

esmenes a l’acta, sense que se n’hagi presentat cap, l’acta es dona per aprovada. 

 

La secretària      Vist-i-plau    

       El president 

 

 

Neus Sevé i Amorós      Ramon Zaballa i Serra 
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