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VILAFRANC.A 
DEL PENEDES 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

Identificació de la sessió: 

Núm. : 07/2018 
Carácter: ordinari 
Data: 17 de juliol de 2018 
Horari: de 20:05 a 23:50 hores 
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull i Riba (PDECat) 

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabétic): 

Josep Álvarez i Picos (ERC) 
Ramon Arnabat i Mata (VeC) 
Anna Doblas i Ruiz (PDECat) 
Raimon Gusi i Amigó (PDECat) 
Mónica Hill i Giménez (ERC) 
Josep Maria Martí i Ráfols (PDECat) 
Marcel Martínez i Mañé (CUP) 
Miguel Medialdea i Guijo (PSC) 
Joan Manel Montfort i Guasch (PDECat) 
Meritxell Montserrat i Mestres (PDECat) 
Toni Peñafiel i Hervás (VeC) 
Josep Ramon i Sogas (PP) 
Marta Raventós i Cuscó (CUP) 
Dolors Rius i Marrugat (PDECat) 
Francisco Romero i Gamarra (PSC) 
Aureli Ruiz i Milá (PDECat) 
Pere Sábat i Lluverol (ERC) 
Laia Santís i Martí (CUP) 
Ramon I. Zaballa i Serra (PSC) 

Excusa la seva abséncia: 

- Montse Arroyo i Ferrando (PSC) 

És present el secretad de l'Ajuntament, Eduard Marcó i Alberti, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 

Desenvolupament de la sessió 

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenária ordinária de 
19/06/2018. 
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S'aprova per assentiment l'acta de la sessió plenária del dia 19 de juny de 2018. 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA 

2. 9/2018/HIS_MP MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2018. Aprovació si s'escau, 
de l'expedient número 8 d'habilitació de crédits extraordinaris, de suplements 
de crédit i de transferéncies de crédit del pressupost corrent. 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Ple Municipal el 
dictamen següent, per al seu debat o aprovació si escau: 

Aprovar, donada la necessitat i urgéncia d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 8 d'Habilitació de crédits extraordinaris, de Suplements de crédit i 
de Transferéncies de crédit del Pressupost de l'Entitat d'enguany mitjangant majors 
ingressos, baixes per transferéncia de partides que ofereixen sobrant i baixes 
d'aplicacions pressupostaries, de conformitat amb el que disposa l'Article 177 del 
RDL 2/2004, de 5 de marg, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, segons el detall següent: 

CREDITS EXTFtAORDINÁRIS:  

Partida 

5.41901.13100 Personal eventual.- Projecte Penedés 
Sostenible LAB 	  15.300,00 

5.41901.16000 Projecte Penedés Sostenible LAB.- 
Seguretat social 	  4.700,00 

5.41901.22199 Equipament i instrumental Projecte 
Penedés Sostenible LAB 	  29.040,00 

2.92001.22799 Contracte seryeis vehicles soste- 
nibles 	  20.000,00 

5.41901.22799 Contractes col•laboració externa.- 
Projecte Penedés Sostenible LAB 	 96.881,00 

5.33401.48104 Premi Odissea 	  6.000,00 

3.31104.48900 Subvencions a entitats animalistes 	 4.000,00 

5.43122.60900 Inversions mercats no sedentaris 	 25.000,00 

4.34101.61900 Adequació d'espais esportius urbans . 75.000,00 

5.41901.62600 Inversions Projecte Penedés Soste- 
nible LAB 	  10.890,00 
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5.33801.63200 	Rehabilitació Casa de la Festa Major 
i projecte museográfic 	  242.000,00 528.811,00 

TOTAL CRÉDITS EXTRAORDINARIS 	  528.811,00 

SUPLEMENTS DE CRÉDIT: 

Partida 

5.24107.13100 	Oficina municipal de Treball i 
Programa Formació.- sous 	 27.437,00 

5.24107.16000 	Oficina municipal de Treball i 
Programa Formació.-seg. social 	 8.696,00 

4.92022.21200 	Manteniment d'edificis municipals 	 28.000,00 

3.23104.22699 	Servei d'Informació i Atenció a la 
Dona 	  17.856,45 

3.23107.22699 	Igualtat 	  4.797,01 

5.24107.22699 	Oficina municipal de Treball i 
Programa Formació.- funcionament 	 19.746,00 

5.49301.22699 OMIC 	  2.000,00 

5.92407.22699 	Relacions internacionals 	  10.500,00 

5.24125.22799 	Serveis externs, assessorament i 	• 
Formació.- Promoció económica 	 45.243,36 

5.33303.44901 	Conveni Vinseum.- Festival MOST 	 13.600,00 

5.23103.48200 	Fundació Pro-Penedés.- despeses 
servei Pro Domicili 	  15.000,00 

3.23102.48900 	Rotary Club.- Nit Solidária 	 500,00 

3.31101.48901 	Conveni Gats de Vilafranca 	 3.500,00 

3.34101.48902 	Conveni Club Patí Vilafranca 	 1.800,00 

3.23105.48904 	Conveni Casal d'Avis Tívoli 	 3.588,00 

4.15320.61900 	Adequació urbanitzacions 	 39.500,00 

4.93301.62200 	Reforma i ampliació Alberg Cáritas 	 27.800,00 
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4.93301.63200 Rehabilitació edificis municipals 	 

4.92022.62500 Mobiliari i equipament edificis mpals 	 

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÉDIT 	  

TRANSFERÉNCIES DE CRÉDIT: 

Partida  

5.24109.22699 Beques diversos programes 	 

3.34101.48900 Subvencions a entitats esportives 	 

5.43201.48901 Conveni Centre Vila.- Dinamització 
del comerg 	  

5.43201.48903 Conveni Assoc. Comerciants de La 
Girada.- Dinamització del comerg 	 

2.01101.91100 Amortització préstecs d'entitats 
territorials 	  

15.000,00 

5.500,00 290.063,82 

 

 

290.063,82 

5.941,12 

6.000,00 

1.456,00 

60,00 

17.500,00 30.957,12 

TOTAL CRÉDITS EXT, SUPLEMENTS I TRANSFERÉNCIES 
	

849.831,94 

FINANCAMENT 

BAIXES PER TRANSFERÉNCIA:  

Partida  

3.32301.22699 Llars d'infants.- funcionament 	 

5.43112.22699 Promoció del comerg local 	 

3.34101.48905 Conveni Fondistes Penedés 	 

2.01101.91302 Amortització préstecs d'entitats 
financeres 	  

TOTAL BAIXES PER TRANSFERÉNCIA 	  

BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTARIES:  

Partida  

1.13201.12110 Retribucions complementaries.- 
Policia Local 	  

5.941,12 

1.516,00 

6.000,00 

17.500,00 30.957,12 

30.957,12 

5.000,00 
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5.43122.22699 Mercats no sedentaris 	  10.000,00 15.000,00 

TOTAL BAIXES D'APLICACIONS 	  15.000,00 

MAJORS INGRESSOS: 

Concepte 

399.13 	Altres ingressos.- retencions al 
Personal permisos no retribuits 	 15.000,00 

450.01 	Generalitat.- Fons de Cooperació 
Local 	  24.888,00 

450.81 	Generalitat-SOC- Accions integrades 
per l'ocupació 	  33.054,00 

461.02 	Diputació.- Serveis Socials 	 32.856,45 

461.06 	Diputació.- Igualtat 	  4.797,01 

461.11 	Diputació.-Promoció económica 	 52.743,36 

461.15 	Diputació.- Subvencions Festival Most 13.600,00 

461.21 	Diputació.- Consum 	  2.000,00 

461.34 	Diputació.- Pad Programa suport a la 
Inversió Local 	  28.000,00 

461.37 	Diputació.- Relacions internacionals 10.500,00 

462.00 	Ajuntament d'Igualada.- Resta conveni 
Programa Igualar 	  22.825,00 

497.02 	Programa FEDER.- Transf. corrent 
Projecte Penedés Sostenible (AB 	 138.421,00 

761.03 	Diputació.- Programa suport a la 
Inversió Local 	  379.300,00 

761.09 	Diputació.- Subvenció punts eléctrics 
als mercats no sedentaris 	 15.000,00 

780.01 	Eco Vidrio.- Premi Contenidor d'Or 20.000,00 

797.01 	Programa FEDER.- Transf. de capital 
Projecte Penedés Sostenible (AB 	 10.890,00 803.874,82 
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TOTAL MAJORS INGRESSOS 	  

RESUM FINANCAMENT 

803.874,82 

Baixes per transferéncia 30.957,12 
Majors ingressos 803.874,82 
Baixes aplicacions pressupostaries 15.000,00 

TOTAL FINANCAMENT 	 849.831,94 

I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 12 vots favorables (8 PDECat, 3 PSC, 
1 PP) i 8 abstencions (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) exposa que la modificació ve motivada per l'acceptació 
d'una série de subvencions, la majoria són de la Diputació. 

Mitjangant el programa Xarxa de Governs locals i a través del catáleg de serveis, 
l'ajuntament rep anualment al voltant de 600.000E. En aquesta modificació 
s'incorporen un total de 160.000€. Així mateix la pel que fa al programa de suport 
a la inversió local, s'incorporen 380.000 que financen de manera destacada el 
projecte museográfic de la Casa de la Festa Major, amb una subvenció de 
240.000E, la millora de les instal•lacions esportives de diferents zones de la vila, 
amb una subvenció de 75.000€. 

Hi ha subvencions de la Generalitat per import de 58.000E i 150.000€ de fons 
europeus destinats a un programa de competitivitat subvencionat per fons FEDER. 
En aquest programa hi participen la DO Penedés, el Consell Comarcal, l'ajuntament 
Subirats i nosaltres. Es un programa que es va iniciar el 2017 i finalitza el 2020. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votará favorablement la proposta. Estan a 
favor d'acabar la museització de la Casa de la Festa Major i afavorir el turisme i 
economia de Vilafranca. La subvenció de FEDER els ofereix alguns dubtes, ja que 
no els va quedar massa dar com arribara a les empreses el resultats de les 
investigacions o que passaria en el cas de que el programa generés ingressos. 
Demana que els dubtes siguin aclarits a la corresponent comissió informativa. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que s'abstindran, perqué és la tasca de 
l'equip de govern i la gestió del seu pressupost. Posa de relleu que a aquestes 
algades porten 5.000.000€ en modificacions de pressupost, cosa que els sembla 
una quantitat relativament excessiva. 
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El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifesta que podrien valorar algunes partides peró en 
ser uns pressupostos poc agosarats socialment, s'abstindran. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que valoren positivament el projecte 
Penedés sostenible peró mostra disconformitat en el fet que el projecte va iniciar-se 
l'any 2017 i que és un projecte de l'equip de Govern en que la oposició no hi ha 
participat. També manifesta que els sorprén que la modificació de pressupost 
també es dugui a terme per l'augment del finangament i del projecte de la Casa de 
la Festa Major, entenen que aixó hauria d'haver anat via pressupost, no via crédit 
extraordinari. Anuncia l'abstenció del seu grup. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que les modificacions que es fan no poden ser 
per majors ingressos. Deis 5.000.000€ de modificacions de pressupost, 2.900.000 
provenen del romanent de tresoreria. La resta són subvencions que a l'hora 
d'elaborar el pressupost no són segures de rebre. El projecte de la Casa de la Festa 
Major acabará a principis del proper any. Molts projectes no s'acabaran abans de 
les eleccions. 

La intenció és anar millorant el pressupost durant l'any i és possible que durant 
l'any torni a passar alguna cosa. 

ALCALDIA 

3. 	40/ 2018/SEC_MP. MOCIÓ 	DEL TRANSPORT PÚBLIC ENTRE 
POLÍGONS. Moció presentada pel grup municipal d'ERC per al realització 
d'un estudi de viabilitat del transport públic entre polígons industrials de 
Vilafranca, Santa Margarida i els Monjos i Olérdola. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atés que pel conjunt de municipis del Penedés resulta necessari evolucionar cap a 
un model de mobilitat molt més sostenible, superant l'actual dependéncia del 
vehicle privat i d'una ocupació insostenible de la xarxa viária que ja ocupa gran part 
del territori i que pateix constants coldapses, tenint en compte que la mobilitat 
interurbana és la que provoca més congestió. 

Atés que el transport públic, de qualitat i assequible, és una garantia essencial per 
assegurar el dret a la mobilitat de la ciutadania, que alhora permet alleugerir la 
circulació de transport privat a la ciutat, i és també una pega clau per possibilitar 
els trasilats habituals deis verns i vernes a la feina, els serveis públics i 
administratius, l'oci, etc. 

Atés que utilitzar el transport públic resulta més barat que el vehicle privat ja que 
a les despeses del propi automóbil cal sumar el seu manteniment, asseguranga, 
aparcament i combustible per no parlar del temps invertit en desplagar-se al 
treball. 
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Atés que el transpon públic contamina menys ja que potencia la reducció 
d'emissions contaminants i contribueix a preservar el medí ambient. Tots som 
responsables de viure en un entorn saludable i el transport públic és l'alternativa 
més ecológica per als desplagaments que no es puguin fer en bicicleta o caminant, 
ja que l'emissió de gasos és molt menor que la de l'automóbil. En aquest sentit, l'ús 
massiu del vehicle privat collapsa les ciutats i les fa més brutes i més sorolloses. 
Per aixó el transpon públic és l'alternativa idónia per millorar la mobilitat urbana i 
evitar en gran mesura les retencions i embussos. 

Atés que el temps que destinem al transpon públic és la nostra oportunitat per 
desconnectar ja que es tracta d'un moment de pausa abans i després d'acabar la 
jornada laboral que podem invertir en desconnectar i descansar. 

Atés que resulta imprescindible apostar clarament pel transpon públic i la mobilitat 
no motoritzada com a alternatives als desplagaments diaris en vehicle privat en el 
nostre entorn, i com a mesura realment eficient per a reduir la contaminació 
atmosférica i assolir els objectius europeus de reducció de CO2  i reduir les 
importacions e carburant. 

Atés que segons els estudis de mobilitat consultats els principals desplagaments de 
l'Alt Penedés es realitzen entre els municipis de Vilafranca del Penedés, Santa 
Margarida i els Monjos i Olérdola, sent les hores de máxim flux de vehicles les que 
corresponen als horaris d'inici i finalització de la jornada laboral. 

Atés que el motiu principal de desplagament, en dies feiners, és el que s'efectua 
entre el lloc de treball i el de residencia i no existeix cap transport públic que uneixi 
els centres residencials de Vilafranca del Penedés, Santa Margarida i els Monjos i 
Olérdola amb Ilurs polígons industrials. 

Atés que ¡'actual i l'antic tragat de la N-340 és l'eix comunicacional directa que 
permet la mobilitat viária entre els polígons industrials dels tres municipis i les 
zones residencials, que són: a Vilafranca el polígon industrial Estació de 
Mercaderies, el Domenys I i II, a Olérdola els polígons de Clot de Moja i de Sant 
Pere Molanta i a Santa Margarida i els Monjos, el polígon industrial Casa Nova i El 
Pla de l'Estació. 

Atés que molts treballadors i treballadores resideixen en municipi diferents del lloc 
de treball. 

Atés que Vilafranca del Penedés ha de tenir un transport públic pensat, no només 
per a donar servei a les persones que es desplacen entre els diferents barris de la 
vila sinó també per connectar amb les localitats veTnes, implementant així la seva 
capitalitat comarcal. 

Ateses les greus mancances de transpon públic existents als municipis de Santa 
Margarida i els Monjos i Olérdola, i que el servei d'enllag entre els principals 
polígons industrials de la comarca (Vilafranca, Santa Margarida i els Monjos i 
Olérdola) i els llocs de residéncia, no está sent prestat per cap empresa privada ni 
ajuntament. 
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Atés que aquest servei de transport públic entre les zones residencials i els polígons 
industrials, es pot complementar amb transport escolar, degut a que molts joves 
deis municipis esmentats han de desplagar-se a Vilafranca del Penedés per 
estudiar. 

Atés que no es pot deixar el transport públic tan sois a mans d'empreses privades 
que, lógicament, tan sois busquen la rendibilitat económica. 
Es per aixó que el Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al 
Pie de l'Ajuntament de Vilafranca els següents acords: 

Primer.-Que aquest Ajuntament inici un estudi de viabilitat per implementar un 
servei de transport públic intermunicipal que doni servei a les necessitats de 
mobilitat dels residents deis municipis de Vilafranca del Penedés, Santa Margarida i 
els Monjos, i Olérdola en els seus desplagaments als respectius llocs de treball, 
situats als polígons industrials citats anteriorment, que contempli la participació 
deis diferents agents implicats en aquesta mobilitat laboral, com són: les empreses 
instal•lades en aquests polígons, els sindicats presents, i els ajuntaments 
respectius. 

Segon.-Que s'iniciin les converses oportunes entre els Ajuntaments de Vilafranca 
del Penedés, Santa Margarida i els Monjos i Olérdola per tal que aquest estudi de 
viabilitat es coordini i cofinancii entre els ajuntaments esmentats. 

Tercer.-Que de comú acord entre els tres Ajuntaments es busqui el suport i el 
cofinangament deis organismes superiors, definint aquesta inversió com l'actuació 
més rendible des del punt de vista socioeconómic. 

Quart.-Que s'activi el Pla de Mobilitat Urbana al municipi i incloure els resultats de 
l'estudi dins aquest pla de planificació local, per garantir una xarxa de transport que 
incrementi la integració social, la qualitat de vida, la seguretat i la sostenibilitat, 
que no comprometi les condicions de salut de la ciutadania, i que millori el sistema 
productiu. 

Cinqué.-Que es comuniqui aquesta iniciativa al Consell Comarcal de l'Alt Penedés, 
al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als 
sindicats de la comarca, a la Federació Empresarial del Gran Penedés, a l'Associació 
per a la Promoció del Transport Públic de Vilafranca, al Col•lectiu Ecologista Bosc 
Verd. 

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat deis regidors presents (20 
de 21) 

INTERVENCIONS: 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que busquen tirar endavant una proposta 
concreta que ajudi a garantir el dret al transport públic per tothom. La Llei 9/2003 
aposta per un model de mobilitat no discriminatória socialment, que no depengui 
del fet de tenir el carnet de conduir. 
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La moció també ha estat presentada a l'ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos i properament es presentará a Olérdola. Cal un estudi més acurat de com 
implantar el transport coldectiu als polígons. Es una línea de transport que afecta 
als polígons industrials i als nuclis. Volen que s'activi el Pla de mobilitat urbana de 
Vilafranca aprovat inicialment l'any 2010. 

El 84% deis desplalaments interns de Vilafranca i els municipis veins es fa amb 
transport privat. En un radi de 5 quilómetres, viu el 50% de la població de la 
Comarca i és on es concentra la producció industrial. La Llei 9/2003 defineix que les 
capitals de Comarca han de tenir un Pla de mobilitat i s'ha de revisar cada 6 anys. 
Ara en portem 8. L'Alt Penedés suspén en accessibilitat en transport públic. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votará favorablement la moció. Cal recordar 
que s'ha intentat diverses vegades i per un motiu o un altre, no s'ha tirat endavant. 
També depén de qui paga. La competéncia és de la Generalitat i correspon a ella 
finanar el projecte. I demana que millor que els plans no siguin tant ambiciosos i 
que tinguin una bona memória económica. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que comparteixen la proposta. Un de cada tres 
vilafranquins no tenen carnet per desplagar-se i tenen dificultats i pot resultar un 
impediment per accedir a una feina. Vilafranca fa tard amb el Pla de mobilitat. No 
saben quin és el criteri d'aquest Govern. Es un debat interessant. El Consell 
Comarcal ha creat uns grups de treball sobre el Pla Territorial i cal demanar la 
intervenció del Consell en aquest tema. 

Hl ha una necessitat de molta gent a la que s'ha de donar resposta. Són uns 50.000 
habitants afectats i cal que la Generalitat assumeixi les seves competéncies. 

La Sra. Marta Raventós (CUP) manifesta que la mobilitat és l'assignatura pendent 
de Vilafranca i de la Comarca en general. Cal fer un estudi de viabilitat de transport 
públic entre polígons i cal també parlar de com es fa viable aquest transport públic. 
Potser cal promoure el transport col•lectiu entre polígons. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que en matéria de transport públic estan 
d'acord. El tema está en si primer demanem al Consell Comarcal que faci aquest 
estudi. El debat potser primer s'hauria de fer al Consell i després al municipi. I 
finalment, si es vol tirar endavant, caldrá buscar el cofinanament a aquest 
transport. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que estan d'acord i que des de l'Arta 
de mobilitat s'informa que els estudi previs ja diuen que caldria instaurar línies de 
transport públic. El Pla de mobilitat urbana elabora un estudi que inclou una part 
mobilitat a peu, en bici i també transport públic entre el nucli de Vilafranca i els 
polígons industrials del municipi i municipis propers. 

Per la instauració de transport públic entre nuclis i polígons caldria una línia 
interurbana. Cal coordinar-se amb la Direcció General de transports 
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L'any 2008 es va fer un estudi per part de la Generalitat sobre la mobilitat als 
polígons de la N-340. Caldria incloure en el transport públic als municipis de Sant 
Cugat i Avinyonet. Les conclusions de l'estudi que el transport públic cal que estigui 
coordinat amb els trens, que cal que connecti els polígons amb Vilanova i que les 
empreses podrien destinar les despeses deis quilometratges a cofinangar el 
transport públic. 

S'está plantejant una mobilitat més tova, fent carrils bici que empalmin els polígons 
del Sud i es busca el cofinangament de la Diputació. 

Finalment conclou que cal supeditar la moció a trobar el finangament per fer 
l'estudi. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que tenen dar que la línia ha de ser 
interurbana. Proposen fer l'estudi per disposar d'un transport públic adaptat a les 
necessitats de la gent. El finangament del transport ja ho proposará el propi estudi. 

4. 41/2018/SEC_MP. MOCIÓ ORDENAN1A DE CIVISME. Moció presentada 
pel grup municipal de la CUP per demanar la revisió i modificació d'alguns 
articles de l'ordenanga de civisme. 

L'entrada en vigor de l'ordenanga del civisme de Vilafranca i el seu enduriment a 
partir de la present legislatura ha comportat que es sancionessin accions a la via 
pública de reivindicació de drets básics, com poden ser accions simbóliques pels 
drets de les persones refugiades o la penjada de Ilagos grocs en suport als i les 
preses polítiques catalanes i a les exiliades. 

L'ús de l'espai públic com a lloc per a fer-hi política és o hauria de ser un dret básic 
inalienable de qualssevol societat madura i democrática, així com un bé a preservar 
i protegir per part de l'administració local, en tant que un municipi divers en 
reivindicacions i activitat política és una riquesa per al conjunt d'habitants que hi 
viuen. 

La posada en vigor d'ordenances de civisme ha generat una criminalització de la 
pobresa i de l'activisme socials, ha generat situacions d'inseguretat jurídica i 
aplicacions arbitraries, tota vegada que s'ha demostrat repressora i incapag de 
resoldre els problemes que pretenia arreglar, aconseguint només un increment de 
les prohibicions de l'ús de l'espai públic. Cosa que ha anat en detriment de la 
qualitat de vida de les veines. 

Una ordenanga que pretengui regular l'espai públic no es pot modificar o aprovar 
només amb simples majories al pie sinó que hauria de comptar amb un consens 
social inqüestionable, d'altra banda sectors importants de la societat en queden 
exclosos i per tant s'esdevé la imposició d'una part de la societat per damunt de 

situació que genera, inevitablement conflictes evidents, com el que s'acabi 
multant a una persona per posar un Ilag groc a la via pública. 

Atés que s'han sancionat accions a la vila com posar !lagos grocs o fer accions en 
favor deis refugiats. 
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Atés que no s'han donat solucions per part de l'equip de govern més enllá de la 
imposició de sancions administratives. 

Atés que una ordenanga reguladora de l'espai públic ha de comptar necessáriament 
amb un ampli consens social i que en canvi aquesta només s'ha aprovat usant la 
majoria absoluta en el consistori sense obrir cap debat ciutadá. 

Atés que els moviments socials, sindicals i polítics així com les entitats i 
associacions son una riquesa per a un municipi i un bé a preservar. 

Per tot aixó el grup municipal de la CUP de Vilafranca demana al ple l'adopció dels 
següents acords: 

La supressió de l'article 28 ( Activitats cíviques i polítiques a la via pública) de l' 
ordenanga municipal de civisme. 

La revisió de l'article 19 de l'ordenanga municipal de civisme per a que indiqui 
específicament que aquells elements de carácter cívic i polític no són objectes de 
regulació, indicant específicament Ilagos grocs, estelades, pancartes en favor dels 
drets humans, etc, si escau. 

La supressió de referéncies de sancions a entitats, associacions, sindicats i 
partits polítics en cas d'incompliments. 

VOTACIÓ: L'anterior moció és rebutjada per 6 vots favorables (3 CUP, 3 ERC), dues 
abstencions (2 VeC) i 12 desfavorables (8 PDECat, 3 PSC, 1 PP). 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) saluda a les companyes del CDR que hi ha a la Sala i 
manifesta que la moció es presenta arran del fet de que un activista va ser multat 
per penjar Magos grocs. La reivindicació política a la via pública, sumat a multes a 
activistes socials per accions al carrer, justifiquen la presentació de la moció per 
revisar diversos punts de l'Ordenanga del civisme de Vilafranca del Penedés. 

La reivindicació política a la via pública hauria de formar part d'un estat democrátic 
normal, que es nodreix de la Ilibertat d'expressió deis seus ciutadans. L'arrel de 
l'Ordenanga del civisme és una arrel purament repressiva i no resolutiva. A totes 
ens agraden els espais néts, peró no es soluciona amb sancions. Es una normativa 
orientada a la repressió de l'expressió política al carrer, que no s'ha elaborat de 
forma consensuada. L'ordenanga hauria de comptar amb un consens social 
inqüestionable, d'altra manera és la imposició d'una part de la societat sobre l'altra. 

En el context de l'aplicació de l'ordenanga es limita l'activitat de la societat civil 
organitzada i els moviments socials. Es limita l'expressió política a uns espais i es 
redueixen els espais cada cop més. O bé tirem les normes o blindem la Iliberat 
d'expressió d'entitats, sindicats i associacions i treballem per una Vilafranca no 
d'una part sinó del conjunt. 
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El Sr. losep Ramon (PP) manifesta que votará en contra de la moció. Els dos 
preceptes de l'ordenanga estan plenament justificats. L'equip de Govern sempre 
que s'ha demanat, ha donat autorització per la realització d'actes a la via pública. El 
segon apartat també és encertat. Si tots els partits pengem Magos de colors... 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que ja van advertir que l'Ordenanga de Civisme 
i convivéncia era un despropósit. Hem tingut diversos debats i la resposta de l'equip 
de Govern sempre ha estat endurir sancions. El seu grup municipal proposa 
incrementar la mediació. Hi ha molt de marge per millorar. El problema no és el cas 
concret, sinó d'una situació d'arbitrarietat que no evita l'ordenanga de civisme. 
Propasen presentar una proposta de consens pel mes de setembre. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) agraeix la tasca deis CDR. Manifesta que el debat és com 
entenem que s'ha de compartir l'espai públic. Caldria fer un debat a fons. No es pot 
supeditar l'espai públic a cada canvi d'equip de Govern. El fet que es denuncir algú 
per penjar un Ilag groc, és una barbaritat. Més enllá de modificar l'ordenanga, 
penjar Ilagos grocs pot ser autoritzat. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que més que entrar en el cas concret. A 
niveli general valen dir que ja está bé que les coses s'aprovin per majories ámplies. 
Estan d'acord amb aquests principi en tots els Consistoris i Parlaments. Peró també 
cal posar en valor la tasca feta pels regidors en aquell cas. Hi va haver una 
exposició pública i una gran participació. Hi va haver un trámit per aprovar 
l'ordenanga, que pot ser millorable, peró si de cas, en el seu conjunt. Com  a criteri 
general no estan d'acord amb modificacions parcials. 

El Sr. loan Manel Montfort (PDECat) saluda als companys del CDR i lamenta que 
hagin estat manipulats per una cosa que en res té a veure amb persecució per 
motius polítics. 

L'exposició de motius diu que la posada en vigor d'ordenances de civisme ha 
generat una criminalització de la pobresa i de l'activisme socials, ha generat 
situacions d'inseguretat jurídica i es mostra disconforme amb aquestes afirmacions. 
L'ordenanga de Civisme va ser aprovada l'any 1995 i actualitzada l'any 2012 i 
recorda que només hi va haver dos regidors que van votar en contra de l'ordenanga 
de Civisme i hi va haver una ámplia participació ciutadana, cosa que fa difícil 
sostenir que va ser un invent de l'equip de Govern. Es mostra disposat a Ilegir 
ordenances de municipis on mana la CUP, que són més contundents que la de 
Vilafranca. 

Les modificacions que es van dur a terme responen a demandes veinals. Des de 
l'ajuntament no es pot donar barra Iliure i que tothom pugui penjar el que vulgui i 
on vulgui. Posa de manifest que hi ha milers de Ilagos grocs i una sola denúncia i 
que la solució no passa per anular l'ordenanga de civisme. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) exposa de l'exposició de motius está copiat de 
l'observatori de drets humans de la Universitat de Barcelona i que els partits que en 
el seu moment es van abstenir, ara es posicionin en contra, és un senyal de que no 
s'está aplicant bé. 
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També posa de manifest que a Navás, que fa dues legislatures que governa la CUP, 
no s'ha aplicat mai i que l'ordenanga de Berga no prohibeix l'activisme social al 
carrer. 

Els punts concrets a que es refereixen en la moció es per evitar que s'apliquin per 
multar l'activisme social. L'espai públic és un espai per fer política. 

El Sr. Josep Ramon (PP) entén l'ilegal l'autorització per penjar Ilagos grocs perqué 
és contrari al manteniment de la neutralitat política. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) puntualitza que IC-V en l'aprovació inicial de l'ordenanga 
va abstenir-se i que en l'aprovació definitiva va votar en contra. Creu que en 
comptes de debatre un cas particular, potser cal fer una revisió de l'ordenanga. 

El Sr. Joan Manel Montfort (PDECat) recorda que les ordenances regulen el permís 
previ, perqué no es pot penjar el que es vulgui on es vulgui 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que si el Sr. Peñafiel vol, poden parlar del 
que vulgui. Creuen que no es pot fer el que es vulgui quan es vulgui, perqué en 
l'espai públic hi ha altres ocupacions. I tampoc es pot dir que la policia faci 
determinades actuacions en funcions de qui faci l'actuació. 

S. 	42/ 2018/SEC_MP. MOCIÓ PER FER ACCESSIBLE EL DRET A 
L'HABITATGE DIGNE. Moció presentada pel grup municipal de VeC amb 
diverses mesures per fes accessible el dret a l'habitatge digne. 

Vila franca del Penedés pateix, com la majoria de ciutats catalanes una nova bombolla 
immobiliária que fa que els preus, tant de compra, com de Iloguer, hagin entrat en una 
nova espiral alcista, arribant als nivells de 2007 (abans de l'esclat de la crisi). La raó 
principal d'aquest fet és que l'habitatge ha deixat de ser un dret social, a ser merament un 
objecte d'especulació financera al qual s'han abocat tot tipus d'especuladors i, especialment, 
els fons voltors d'inversió. Actualment, l'accés a un habitatge digne ja no és un problema 
d'emergéncia social, sinó que afecta a la immensa majoria de la població. 

El preu mitjá deis lloguers a Vila franca del Penedés se situa entre els 500€ i els 600C/mes 
(7,2Cm2/mes) i els preus mitjans de compra se situen en els 130.000/150.000C (1.450m2). 
Amb l'agreujant que el parc públic de Iloguer és quasi inexistent a la vila, mentre que a les 
ciutats europees se situa al voltant del 20%. Tot plegat dificulta enormement l'accés a un 
habitatge digne i assequible a moltes vilafranquines i vilafranquins. 

Diverses famílies vilafranquines han estat desnonades deis seus habitatges des de l'inici de 
la crisi hipotecária. Segons les dades oficials del Consejo General del Poder Judicial quatre 
de cada cinc desnonaments a Catalunya ho son a causa de problemes amb el pagament del 
lloguer. L'any 2016 al Partit judicial de Vilafranca del Penedés es van produir un total de 
162 desnonaments, el 60,5% per temes de Iloguer i el 39,5% a causa de procediments 
hipotecaris. L'Ajuntament de Vila franca está intervenint en els desnonaments que passen 
pels serveis socials, penó en resten molts sense detectar o sense atendre. Entre aquestes 
darrers els anomenats "desnonaments invisibles", que són aquells en els que les persones 
arrendatáries han d'abandonar el seu habitatge, sense que formalment existeixi un 
procediment de desnonament, degut a que no poden pagar l'increment deis lloguers 
transcorreguts els tres anys de termini mínim de dura ció dels contra ctes de Iloguer. 
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Actualment l'Ajuntament gestiona directament un centenar d'habitatges destinats a 
l'emergéncia habitacional, les dues terceres parts provinents del Programa de Rehabilitació 
d'Habitatges amb Finalitat Social de Cessió temporal i que cal potenciar; i uns 320 
habitatges de forma indirecte. Xifres del tot insuficients per fer front a les necessitats 
habitacionals actuals de les vilafranquines i els vilafranquins. 

En els darrers anys ha canviat substancialment la forma d'accés a l'habitatge, ja que el 
lloguer significa actualment els dos terpos i la compra un terc de les operacions realitzades. 
Avui, doncs, el lloguer és la forma mes important d'accés a l'habitatge per part de los noves 
Ilars que es formen i entre la gent jove. El gran repte, doncs, és garantir el dret a un 
habitatge digne i accessible, tot potenciant el lloguer públic, privat i cooperatiu i 
l'Ajuntament de Vila franca ha d'entomar la seva part de responsabilitat per aconseguir-ho. 

Durant els darrers anys, ni el govern de l'Estat, ni el de la Generalitat de Catalunya, han 
endegat veritables polítiques públiques d'habitatge. Així, l'Estat espanyol que ha destinat 
mes de 250.000 milions d'euros (el 25% del PIB espanyol) a rescatar els bancs que ara 
disposen d'un important patrimoni immobiliari, ha situat la inversió en habitatge en un 
miserable 0,04% del PIB, quan a Europa se situa entre l'1% i el 2% (trenta vegades mes). 
Tot plegat acomboiat per la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidadas de flexibilización y 
fomento del mercado de alquilares de viviendas (LA U). Precisament, una de les causes 
directes de l'increment deis desnonaments per lloguer ha estat la LAU, actualment en 
discussió en el Congreso de Diputados a partir d'una proposta presentada per En Comú 
Podem. A mes, el govern espanyol ha boicotejat les Ileis aprovades pel Parlament de 
Catalunya destinades a fer front a l'exclusió residencial (24/2015), tot i que el govern catalá 
tampoc ha desplegat les se ves possibilitats. 

Una altra causa d'aquesta situació és el reduit parc privat d'habitatge de lloguer que no 
arriba al 15% i que en l'habitatge nou no arriba al 10%; així com el residual parc públic 
d'habitatge de lloguer, mes enllá de les emergéncies habitacionals que s'atenen des deis 
serveis socials. A Vila franca del Penedés l'oferta d'habitatge nous de compra és del 87% i la 
de lloguer del 13%, quan la demanda és, justament, la inversa. Aquesta situació contrasta 
negativament amb la de ciutats europees d'una mida semblant a la vita, on el parc de 
lloguer, en bona part públic, representa la major part de l'oferta d'habitatge. 

També contribueix a encarir l'habitatge el gran nombre d'habitatges buits en mans de grans 
tenidors. L'any 2011, l'IDESCAT situava en 3.109 els pisos buits a Vilafranca (un 16,5% del 
total); un primer estudi municipal indica va que n'hi havia 1.621 el 2015; actualment, l'equip 
de govern rebaixa aquestes xifres a la de 951 (un 5,5% del total), deis quals la meitat 
estarien en mans de grans tenidors: bancs i grans immobiliáries (algunes de les quals duen 
desenes de milers d'euros a l'Ajuntament per impostos i taxes impagades). Es urgent 
aplicar la Llei del dret a l'habitatge 18/2007 i les Ordenances Fiscals municipals i que es 
posin les multes i sancions corresponents als pisos buits de manera permanent i 
injustificada en mans dels grans tenidors. 

Per can viar aquest model especulatiu i que causa danys socials irreparables calen 
actuacions a diversos nivells. Cal reformar les Ileis estatals i recuperar la plena aplicació de 
la Llei catalana 24/2015. En aquest sentit és molt satisfactori que el Parlament de Catalunya 
hagi aprovat una moció de Catalunya en Comú-Podem per impulsar un nou Pacte Nacional 
pel Dret a l'Habitatge (5/7/2018) que contempla tres actuacions: 1) augmentar el parc 
públic i privat de Iloguer social i assequible; 2) reduir els casos d'exclusió social i 3) 
potenciar el lloguer com opció d'accés a l'habitatge. 

Tot i que les principals competéncies en habitatge son de l'Estat i de la Generalitat de 
Catalunya, des deis Ajuntaments també es poden fer polítiques actives com han demostrat 
els govems municipals pro gressistes de Barcelona, Terrassa, Sabadell, Sant Feliu de 
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Llobregat, el Prat de Llobregat o Montcada i Reixac. Cal que l'Ajuntament de Vila franca del 
Penedés adopti una actitud mes positiva, mes propositiva en el tema de l'habitatge i en 
aquest sentit hi tres mesures urgents que caldria prendre: I) convertir la Comissió 
Municipal d'Habitatge en Consell Municipal d'Habitatge i donar-hl entrada a les entitats que 
Iluiten per un habitatge digne, com la PAH o el Sindicat de Ilogaters, i altres entitats i 
col lectius relacionats amb l'habitatge; 2) recuperar ¡'Oficina Municipal d'Habitatge que 
unifiqui tots els serveis relacionats i que ofereixi a la ciutadania un punt de referéncia clar; i 
3) Iniciar la redacció d'un Pla d'Habitatge 2019-2024 a partir de la revisió del Pla anterior i 
que combini la realitat vilafran quina amb les iniciatives socials innovadores que s'estenen 
per les ciutats catalanes. 

La política municipal d'habitatge s'ha d'orientar preferentment a la recerca de solucions 
alternatives a l'actual manca d'habitatge assequible a la vila, especialment de Iloguer. Per 
aixó, aquesta moció té com a objectius fonamentals crear mecanismes de generació de més 
habitatge de lloguer, sobretot de preu de protecció oficial, i d'augmentar la capacitat del 
parc d'habitatges públics de Iloguer. 

Disposar d'un mercat de l'habitatge regulat constitueix una de les principals garanties de 
l'estat social atés que estará protegit de les fluctuacions del mercat immobiliari. La pro visió 
d'habitatges no és una qüestió de mercat sinó que constitueix un tema cabdal que requereix 
d'una intervenció decidida i coordinada de les administracions. Tenim les emes, l'oportunitat 
i esperem que la voluntat política per buscar propostes diferents per conformar una vila on 
tots i totes puguem viure en condicions de benestar, amb garanties d'accés a l'habitatge 
dignes i assequibles, així com, als subministraments básics inherents al mateix. 

El marc legal vigent, inaplicat a Catalunya, coincideix amb l'anterior objectiu: a través del 
principi de solidaritat urbana recollit en la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a 
l'habitatge. Aquest principi, recollit a l'article 73 de la norma, estableix que els municipis de 
més de 5.000 habitants i les capitals de comarca (i Vila franca del Penedés compleix les dues 
condicions) han de disposar en el termini de 20 anys d'un parc mínim d'habitatges destinats 
a polítiques socials del 15% respecte del parc principal mitjangant nova construcció, 
rehabilitació o mobilització. 

Per tot aixó, proposem al Pie d'aquest Ajuntament l'aprovació deis següents 
Acords: 

Primer.- Redacció del Pla Municipal d'Habitatge 2019-2024 a partir de la revisió del Pla 
anterior (2010-2016), de l'análisi da la realitat vilafranquina i de Ilurs necessitats i de les 
iniciatives socials innovadores sobre habitatge que s'estenen per les ciutats catalanes. 
Aquest Pla hauria de tenir cura, entre d'altres aspectes, de: 

Prevenir i atendre I emergencia habitacional i l'exclusió residencial 
Garantir el bon ús de l'habitatge 
Ampliar el parc d'habitatge assequible 
Mantenir, rehabilitar i millorar el parc actual 

Segon.- Activar l'acord 16 de la Resolució Jus/1696/2013, de 16 de julio!, per la qual es fa 
públic el Protocol d'execució de les diligéncies de Ilangament als partits judicials de 
Catalunya, i que diu que en rámbit de cada partit judicial es pot constituir una comissió de 
seguiment presidida pel/per la jutge/essa degá/ana i integrada pel/per la secretari/ária 
degá/ana o del servei d'actes de comunicació, la persona responsable deis serveis socials 
del major nombre de municipís del partit adherits a aquest Protocol i la del municipi amb 
major nombre d'habitants, que s'ha de reunir a soblicitud de qualse vol deis seus integrants i 
que ha de vetllar pel bon funcionament de l'aplicació d'aquest Protocol, així com resoldre els 
dubtes que se'n puguin derivar de l'execució práctica. 
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Que aquesta comissió demani al degá/ana que els jutjats comuniquin als serveis socials 
municipals l'inici de tots els processos d'execució hipotecária i els desnonament que afectin 
a famílies vulnerables. 

Tercer.- Emprendre les modificacions del POUM de Vila franca del Penedés per tal d'establir 
l'obligació de destinar el 30% del sostre deis edificis de nova construcció o sotmesos a 
rehabilitació integral dintre del sól urbá consolidat de Vila franca del Penedés a habitatges de 
protecció oficial en régim de Iloguer, i en cas de venda poder esdevenir per tanteig i retracte 
a propietat i gestió pública municipal. 
Emprendre les modifica cions normatives escaients per tal d'establir l'obligació de destinar 
les reserves d'habitatge protegit previstes als sectors urbanístics de desenvolupament, a 
régim de lloguer social, i en cas de venda poder esdevenir per tanteig i retracte a propietat i 
gestió pública municipal. 

Quart-Declaració de zones d'Árees de Conservació i Rehabilitació (ACR) que determini un 
informe previ en l'ámbit de tot el municipi, amb l'objectiu de garantir un ús adequat de 
l'habitatge, de promoure la regeneració del teixit urbanístic i la conservació de l'habitatge 
en estat molt deficient, així com d'evitar processos d'especulació immobiliária o que 
comportin riscos per a la cohesió social, d'acord amb els articles 15, 36 i 37 de la Llei 
18/2007, de 28 de desembre i el qué defineixi el Pla Municipal d'Habitatge 2019-2024. 

Cinqué.- Establir la delimitació d'árees de dret de tanteig i retracte en favor de 
l'administració, tenint present el diagnóstic del Pla Municipal d'Habitatge 2019-2024. 

Sisé.- 
Reactivar de forma urgent els articles de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l'habitatge de les famílies en risc d'exclusió residencial. Les que el 
Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió, en concret, a l'expropiació d'ús de 4 a 10 
anys deis habitatges buits inscrits al registre de pisos buits de la Generalitat (article 15) i 
l'expropiació de l'ús per 3 anys deis habitatges de les famílies exdoses que signen dacions 
en pagament (article 17). 
Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés explori la via de l'expropiació definitiva deis 
habitatges buits pro vinents de grans tenidors per raons urbanístiques amb l'objectiu 
d'executar els sistemes urbanístics de carácter públic, de con formitat amb l'article 110.1 b) 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'Urbanisme. 

Seté.- Que l'Ajuntament de Vila franca del Penedés: 
Apliqui la Llei d'habitatge de Catalunya de 2007 i obri els expedients necessaris a tots els 

grans tenidors per habitatges buits durant més de dos anys i que apliqui les sancions que 
en resultin. 

De conformitat amb l'artide 3 del Decret 1/2015 de la Generalitat de Catalunya, apliqui 
les sancions corresponents a tots aquells habitatges provinents d'execucions hipotecáries i 
que no hagin realitzat les obres necessáries per al compliment deis requisits d'habitabilitat 
exigits als habitatges. 

Vuité.- Con versió de la Comissió Municipal d'Habitatge en Consell Municipal de d'Habitatge, i 
que s'hi doni entrada a les entitats que treballen en aquest ámbit i que fad el seguiment de 
la implementació de la Proposta de resolució i de l'elaboració del Pla Municipal d'Habitatge 
2019-2024. 

Nové.- Recuperar l'Oficina Municipal d'Habitatge que unifiqui tots els serveis relacionats i 
que actur com a oficina única i de referencia per a la ciutadania. I dotar-la deis recursos 
materials i humans necessaris perqué pugui complir les seves tasques amb suficiencia. 
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Desé.- Instar al Govem de la Generalitat a aplicar les multes coercitives i les sancions per 
habitatges buits que contempla la Llei d'habitatge de Catalunya del 2007 i que poden arribar 
fins als 900.000€, sens prejudici de les accions que realitzi l'Ajuntament de Vilafranca del 
Penedés. 

Onzé.- Instar al govem de l'Estat i als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados a 
la modificació de la LAU, tomant als contractes d'un mínim igual o superior 5 anys, en lloc 
dels 3 actuals, obligar als grans tenidors a que prorroguin per altres 5 anys els contractes 
quan els inquilins hagin complert amb les sayas obligacions con tractuals i dotar a la 
Generalitat de Catalunya d'eines jurídiques per a que puguin declarar árees urbanas a les 
que es pugui regular el lloguer. 

Dotzé.- Comunicar l'aprovació d'aquesta proposta de resolució a la Generalitat de 
Catalunya, al govem de l'Estat, al grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del 
Congreso de los Diputados, al Consell Comarcal de l'Alt Penedés, a la Diputació de 
Barcelona, a la Plataforma d'Afectats per l'Hipoteca i al Sindicat de Llogaters/es. 

El punt Sé i 6é de l'ordre del dia han estat refosos pels grups proponents. El seu 
tractament es fa en el punt sisé d'aquesta acta 

6. 43/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER AMPLIAR L'HABITATGE SOCIAL. Moció 
presentada pel grup municipal d'ERC, per ampliar l'habitatge social a 
Vilafranca. 

Catalunya viu una situació d'emergencia en relació a l'habitatge. La falta d'habitatge, la bombolla deis 
preus de lloguer, els desnonaments que no s'acaben... aquesta situació requereix que les 
administracions facin un pas endavant i actuin. 
Davant el can vi de govern a l'Estat espanyol fruit de la moció de censura que ha enviat al partit més 
corrupte d'Europa a l'oposició, cal que aixequi de forma immediata el recurs contra la Ilei catalana 
antidesnonaments, i permeti al Govem de la Generalitat fer front a aquesta práctica antisocial. 

La situació a Vilafranca és igualment crítica. Només com a example remarcar que el preu mitjá del 
metre quadrat deis pisos de lloguer a la ciutat han passat de 5,84 euros el 2014 a gairebé 8 al maig 
de 2018. 

Al Pie de l'Ajuntament hem debatut diversas vegades sobre la necessitat d'introduir sancions per 
aquells grans tenidors de pisos buits, que especulen amb una necessitat básica per a la ciutadania, 
buscant únicament un guany individual perjudicant el bé comú. 

Ni ha moltes opcions per fer front a aquesta necessitat, deixar en mans del mercat l'evolució de 
l'habitatge representa una irresponsabilitat. Es des de les administracions que cal encarar aquest 
repte situant les condicions i els condicionants per fer-ho possible. 

El passat mes de juny es va debatre a la capital del país que el 30% de les novas Ilicencies i deis 
projectes de rehabilitació integral d'habitatges es destini a habitatges de protecció oficial de gestió 
pública i municipal. 

Aquesta és una mesura que avanga en la direcció correcte per fer front a la necessitat d'habitatge a 
preu assumible. 

És un bon example que cal prendre en consideració. A Vilafranca toca actuar, i per tant, toca modificar 
el Pla d'Ordenadó Urbanística Municipal (POUM) per fer-ho efectiu. La política només és útil quan dóna 
resposta a les necessitats de la dutadania, i si es vol construir una Vilafranca per a tothom, ara és el 
moment d'actuar. 
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D'altra banda, amb la recuperació del Govern de la Generalitat, el vicepresident Pere Aragonés i el 
conseller de Territori Damiá Calvet van anunciar la iniciativa d'un pla de 250 milions d'euros via 
l'Institut Catalá de Finances per tal que, via crédit, els ajuntaments puguin comprar habitatge per 
posar-lo a lloguer social, una inversió que es pot anar recuperant a partir deis lloguers. 

Accions com aquesta han de fer possible que una actitud valenta i desacomplexada des deis 
ajuntaments fad possible fer front a la necessitat habitacional existent. 

Els ajuntaments han de ser emes al servei de les necessitats de la ciutadania, emes que permetin 
mil/orar la vida deis veIns i vernes. Vila franca té necessitat d'habitatge social. Vila franca té necessitat 
d'habitatge de lloguer. Vila franca ha de garantir aquest dret a la ciutadania. 

Per aquests motius el Grua Municipal d'Esquerra Republicana de Vilafranca propasa al Pie de 
l'Ajuntament de Vila franca l'adopció deis següents acords: 

Donar pie suport a la petició del Govern de la Generalitat per poder posar en marxa la Llei 
contra els Desnonaments suspesa cautelarment pel Tribunal Constitucional, i exigir al Gobierno de 
España que retiri el recurs. 

Mostrar el compromís de l'Ajuntament de Vila franca a participar en el programa del Govern de 
la Generalitat de comprar, amb crédit de l'ICF, habitatges que estan en mans de bancs per posar-los a 
lleguen 

Iniciar immediatament la modificació del POUM, com es planteja a Barcelona per establir que 
les naves urbanitzadons en sól urbá consolidat hagin de dedicar el 30% a habitatge social. 

Impulsar árees de tanteig i retracte a Vila franca per tal que l'Ajuntament tingui prioritat a 
l'hora de comprar terrenys i habitatges per tal d'ampliar el parc públic social. 

Iniciar els estudis per a /'elaborad() d'un nou pla d'habitatge que doni respostes a les 
necessitats de la ciutadania i avanci cap a una Vila franca compacte i amplii el parc d'habitatge públic. 

Impulsar una Societat Municipal d'Habitatge per tal de poder gestionar el parc d'habitatges. 

Impulsar una comissió per elaborar unes prioritats compartidas que desemboquin en un Acord 
de Ciutat en maté ria d'habitatge. 

El punt 5é i 6é de l'ordre del da han estat refosos pels grups proponents. El seu 
tractament es fa en el punt sisé d'aquesta acta. La Proposta de moció refosa, que 
difereix de la finalment aprovada és la següent 

Acords: 

Primer.- Redacció del Pla Municipal d'Habitatge 2019-2024 a partir de la revisió del Pla anterior (2010-
2016), de l'análisi da la realitat vilafranquina i de Ilurs necessitats i de les iniciatives socials 
innovadores sobre habitatge que s'estenen per les ciutats catalanes. Aquest Pla hauria de tenir cura, 
entre d'altres aspectes, de: 

Prevenir i atendre l'emergéncia habitacional i l'exclusió residencial 

Garantir el bon ús de l'habitatge 

Ampliar el parc d'habitatge assequible 

Mantenir, rehabilitar i millorar el parc actual 

Segon.- Activar l'acord 16 de la Resolució Jus/1696/2013, de 16 de juliol, per la qual es fa públic el 
Protocol d'execudó de les diligéncies de Ilancament als partits judicials de Catalunya, i que diu que en 
l'ambit de cada partit judicial es pot constituir una comissió de seguiment presidida pel/per la 
jutge/essa degálana i integrada pel/per la secretari/ária degá/ana o del servei d'actes de comunicació, 
la persona responsable deis serveis socials del major nombre de municipis del partit adherits a aquest 
Protocol i la del municipi amb majar nombre d'habitants, que s'ha de reunir a soblicitud de qualse vol 
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deis seus integrants i que ha de vetllar pel bon funcionament de l'aplicado d'aquest Protocol, així com 
resoldre els dubtes que se'n puguin derivar de l'execució práctica. 

Que aquesta comissió demani al degá/ana que els jutjats comuniquin als serveis socials municipals 
l'inici de tots els processos d'execució hipotecaria i els desnonament que afectin a famílies 
vulnerables. 

Tercer.- Emprendre les modificacions del POUM de Vila franca del Penedés per tal d'establir l'obligado 
de destinar el 30% del sostre deis edificis de nova construcció o sotmesos a rehabilitació integral 
dintre del sól urbá consolidat de Vila franca del Penedés a habitatges de protecció oficial en régim de 
lloguer, i en cas de venda poder esde venir per tanteig i retracte a propietat i gestió pública municipal. 

Emprendre les modificacions normati ves escaients per tal d'establir l'obligació de destinar les reserves 
d'habitatge protegit previstes als sectors urbanístics de desenvolupament, a régim de lloguer social, i 
en cas de venda poder esdevenir per tanteig i retracte a propietat i gestió pública municipal. 

Quart.-Declaració de zones d'Árees de Conservació i Rehabilitació (ACR) que determini un informe 
previ en Kámbit de tot el municipi, amb l'objectiu de garantir un ús adequat de l'habitatge, de 
promoure la regeneradó del teixit urbanístic i la conservado de l'habitatge en estat molt deficient, així 
com d'evitar processos d'especulado immobiliária o que comportin riscos per a la cohesió social, 
d'acord amb els articles 15, 36 i 37 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre i el qué defineixi el Pla 
Municipal d'Habitatge 2019-2024. 

Cm qué.- Impulsar árees de tanteig i retracte a Vilafranca per tal que l'Ajuntament tingui prioritat a 
l'hora de comprar terrenys i habitatges per tal d'ampliar el parc públic social, tenint present el 
diagnóstic del Pla Municipal d'Habitatge 2019-2024. 

Sisé.- Donar ple suport a la petició del Govern de la Generalitat per poder posar en marxa la Llei 
contra els Desnonaments suspesa cautelarment pel Tribunal Constitucional, i exigir al Gobierno de 
España que retiri el recurs: 

Reactivar de forma urgent els articles de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l'habitatge de les famílies en risc d'exclusió residencial. Les que el Tribunal 
Constitucional ha aixecat la suspensió, en concret, a l'expropiado d'ús de 4 a 10 anys deis 
habitatges buits inscrits al registre de pisos buits de la Generalitat (article 15) i l'expropiado 
de l'ús per 3 anys deis habitatges de les famílies excloses que signen dacions en pagament 
(article 17). 

Que l'Ajuntament de Vila franca del Penedés explori la via de l'expropiado definitiva deis 
habitatges buits pro vinents de grans tenidors per raons urbanístiques amb l'objectiu 
d'executar els sistemes urbanístics de carácter públic, de con formitat amb l'article 110.1 b) del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. 

Seté.- Que l'Ajuntament de Vila franca del Penedés: 

Apliqui la Llei d'habitatge de Catalunya de 2007 i obri els expedients necessaris a tots els 
grans tenidors per habitatges buits durant més de dos anys que apliqui les sancions que en 
resultin. 

De conformitat amb l'anide 3 del Decret 1/2015 de la Generalitat de Catalunya, apliqui les 
sancions corresponents a tots aquells habitatges provinents d'execucions hipotecáries i que no 
hagin realitzat les obres necessáries per al compliment deis requisits d'habitabilitat exigits als 
habitatges. 

Vuité.- Conversió de la Comissió Municipal d'Habitatge en Consell Municipal de d'Habitatge, i que s'hi 
doni entrada a les entitats que treballen en aquest ámbit i que faci el seguiment de la implementació 
de la Proposta de resolució i de l'elaboració del Pla Municipal d'Habitatge 2019-2024. 

Nové.- Impulsar una Societat Municipal d'Habitatge per tal de poder gestionar el parc d'habitatges. 

Dese.- Recuperar l'Oficina Municipal d'Habitatge que unifiqui tots els serveis relacionats i que actur 
com a oficina única i de referéncia per a la ciutadania. I dotar-la deis recursos materials i humans 
necessaris perqué pugui complir les seves tasques amb suficiencia. 

Onzé.- Instar al Govem de la Generalitat a aplicar les multes coerciti ves i les sancions per habitatges 
buits que contempla la Llei d'habitatge de Catalunya del 2007 i que poden arribar fins als 900.000C, 
sens prejudici de les accions que realitzi l'Ajuntament de Vila franca del Penedés. 
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Dotzé.- Instar al govem de l'Estat i als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados a la 
modificació de la LAU, tornant als contractes d'un mínim igual o superior 5 anys, en lloc dels 3 actuals, 
obligar als grans tenidors a que prorroguin per altres 5 anys els contractes quan els inquilins hagin 
complert amb les seves obligacions contractuals i dotar a la Generalitat de Catalunya d'eines 
jurídiques per a que puguin declarar árees urbanes a les que es pugui regular el lloguer. 

Redactat definitiu aprovat: La moció va ser votada punt per punt, donant com a 
resultat de la votació el text que es reprodueix seguidament: 

Moció presentada pels grups municipals d'ERC i de VeC i finalment també 
encappalada per la CUP, sobre diverses mesures pel dret a l'habitatge digne 

Acords: 

Primer.- Redacció del Pla Municipal d'Habitatge 2019-2024 a partir de la revisió del 
Pla anterior (2010-2016), de l'análisi da la realitat vilafranquina i de Ilurs 
necessitats i de les iniciatives socials innovadores sobre habitatge que s'estenen per 
les ciutats catalanes. Aquest Pla hauria de tenir cura, entre d'altres aspectes, de: 

Prevenir i atendre l'emergéncia habitacional i l'exclusió residencial 

Garantir el bon ús de l'habitatge 

Ampliar el parc d'habitatge assequible 

I) Mantenir, rehabilitar i millorar el parc actual 

Segon.- Activar l'acord 16 de la Resolució Jus/1696/2013, de 16 de julio!, per la 
qual es fa públic el Protocol d'execució de les diligéncies de Ilangament als partits 
judicials de Catalunya, i que diu que en l'ámbit de cada partit judicial es pot 
constituir una comissió de seguiment presidida pel/per la jutge/essa degá/ana i 
integrada pel/per la secretari/ária degá/ana o del servei d'actes de comunicació, la 
persona responsable deis serveis socials del major nombre de municipis del partit 
adherits a aquest Protocol i la del municipi amb major nombre d'habitants, que s'ha 
de reunir a sol•licitud de qualsevol deis seus integrants i que ha de vetllar pel bon 
funcionament de l'aplicació d'aquest Protocol, així com resoldre els dubtes que se'n 
puguin derivar de l'execució práctica. 

Que aquesta comissió demani al degá/ana que els jutjats comuniquin als serveis 
socials municipals l'inici de tots els processos d'execució hipotecária i els 
desnonament que afectin a famílies vulnerables. 

Tercer.- Declaració de zones d'Árees de Conservació i Rehabilitació (ACR) que 
determini un informe previ en l'ámbit de tot el municipi, amb l'objectiu de garantir 
un ús adequat de l'habitatge, de promoure la regeneració del teixit urbanístic i la 
conservació de l'habitatge en estat molt deficient, així com d'evitar processos 
d'especulació immobiliária o que comportin riscos per a la cohesió social, d'acord 
amb els articles 15, 36 i 37 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre i el qué defineixi 
el Pla Municipal d'Habitatge 2019-2024. 

Quart.- Impulsar árees de tanteig i retracte a Vilafranca per tal que l'Ajuntament 
tingui prioritat a l'hora de comprar terrenys i habitatges per tal d'ampliar el parc 
públic social, tenint present el diagnóstic del Pla Municipal d'Habitatge 2019-2024, 
sempre que els preus siguin inferiors als de mercat. 
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Cinqué.- Donar pie suport a la petició del Govern de la Generalitat per poder posar 
en marxa la Llei contra els Desnonaments suspesa cautelarment pel Tribunal 
Constitucional, i exigir al Gobierno de España que retiri el recurs: 

Reactivar de forma urgent els articles de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les famílies en risc 
d'exclusió residencial. Les que el Tribunal Constitucional ha aixecat la 
suspensió, en concret, a l'expropiació d'ús de 4 a 10 anys dels habitatges 
buits inscrits al registre de pisos buits de la Generalitat (article 15) i 
l'expropiació de l'ús per 3 anys deis habitatges de les famílies excloses que 
signen dacions en pagament (article 17). 

Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés explori la via de l'expropiació 
definitiva deis habitatges buits provinents de grans tenidors per raons 
urbanístiques amb l'objectiu d'executar els sistemes urbanístics de carácter 
públic, de conformitat amb l'article 110.1 b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. 

Sisé.- Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés: 

Apliqui la Llei d'habitatge de Catalunya de 2007 i obri els expedients 
necessaris a tots els grans tenidors per habitatges buits durant més de dos 
anys i que apliqui les sancions que en resultin. 

De conformitat amb l'article 3 del Decret 1/2015 de la Generalitat de 
Catalunya, apliqui les sancions corresponents a tots aquells habitatges 
provinents d'execucions hipotecáries i que no hagin realitzat les obres 
necessáries per al cornpliment deis requisits d'habitabilitat exigits als 
habitatges. 

Seté.- Instar al Govern de la Generalitat a aplicar les multes coercitives i les 
sancions per habitatges buits que contempla la Llei d'habitatge de Catalunya del 
2007 i que poden arribar fins als 900.000€, sens prejudici de les accions que realitzi 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés. 

Vuité.- Instar al govern de l'Estat i als grups parlamentaris del Congreso de los 
Diputados a la modificació de la LAU, tornant als contractes d'un mínim igual o 
superior 5 anys, en lloc dels 3 actuals, obligar als grans tenidors a que prorroguin 
per altres 5 anys els contractes quan els inquilins hagin complert amb les seves 
obligacions contractuals i dotar a la Generalitat de Catalunya d'eines jurídiques per 
a que puguin declarar árees urbanes a les que es pugui regular el lloguer. 

Nové.- Mostrar el compromís de l'Ajuntament de Vilafranca a participar en el 
programa del Govern de la Generalitat de comprar, amb crédit de l'ICF, habitatges 
que estan en mans de bancs per posar-los a llaguen 

Desé.- Comunicar l'aprovació d'aquesta proposta de resolució a la Generalitat de 
Catalunya, al govern de l'Estat, al grups parlamentaris del Parlament de Catalunya 
i del Congreso de los Diputados, al Consell Comarcal de l'Alt Penedés, a la Diputació 
de Barcelona, a la Plataforma d'Afectats per l'Hipoteca i al Sindicat de Llogaters/es. 

VOTACIÓ: 
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Apartat Primer: Unanimitat (20 de 21). 

Apartat segon: Unanimitat (20 de 21). 

Apartat tercer: 8 a favor (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i 12 en contra (8 PDECat, 3 PSC, 1 
PP) 

Apartat quart: Unanimitat (20 de 21). 

Apartat cinqué: Unanimitat (20 de 21). 

Apartat sisé: Unanimitat (20 de 21). 

Apartat seté: Unanimitat (20 de 21). 

Apartat vuité: 8 a favor (3 CUP, 3 ERC, 
PP) 

Apartat nové: 8 a favor (3 CUP, 3 ERC, 
PP) 

Apartat desé: 8 a favor (3 CUP, 3 ERC, 
PP) 

Apartat onzé: Unanimitat (20 de 21). 

2 VeC) i 12 en contra (8 PDECat, 3 PSC, 1 

2 VeC) i 12 en contra (8 PDECat, 3 PSC, 1 

2 VeC) i 12 en contra (8 PDECat, 3 PSC, 1 

Apartat dotzé: 19 a favor (8 PDECat, 3 PSC, 3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i 1 en contra (1 
PP) 

Apartat tretzé: Unanimitat (20 de 21). 

Apartat catorzé: Unanimitat (20 de 21). 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que és evident que tenim un problema amb 
l'habitatge i que afecta tant als que volen comprar com als que volen Hogar. Els fons 
voltors tornen a utilitzar l'habitatge per lucrar-se. 

El lloguer es situa entre al voltant dels 500-600€/mes i la compra al voltant dels 
130.000 o 150.000€. L'any 2016 es van produir 162 desnonaments. El 60% per 
incompliments en el lloguer i el 40% per procediments hipotecaris. 

És cert que l'ajuntament está intervenint en els desnonaments que passen per 
Serveis Socials, peró només són un 10% del total. La gestió de l'equip de govern, 
fomentat en l'emergéncia habitacional, és insuficient per resoldre les necessitats 
actuals. No está garantit l'accés a l'habitatge de llaguen 
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L'Estat espanyol que ha-de-S-tina-L.25-0.000 milións -d'euros', el 25 % del PIB, a 
rescatar bancs, tant sols destina un 0,04% del PIB a l'habitatge, quan a tota 
Europa está entren i el 2%. De l'habitatge nou, el 15% va al mercat de lloguer i el 
85% al de compravenda, quan la demanda és just el contrari. Els grans tenidors 
han tingut 10 anys els habitatges buits i ara els posen a la venda. També posa de 
relleu que el Parlament va aprovar una moció per impulsar el dret a l'habitatge i 
que a final de 2017 hi havia a Vilafranca 1256 persones inscrites al registre de 
sol•licitants d'habitatge social. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que és absolutament necessari que l'habitatge 
a Vilafranca no quedi en mans privades. L'ajuntament ha de liderar totes les 
iniciatives possibles. Per fer aixó cal tenir una visió de la ciutat compartida amb la 
resta de forces, perqué les actuacions són a Ilarg termini. 

Es treballa molt el programa Vilafranca inclusió, peró ens quedem curts. Cal 
impulsar un parc públic d'habitatge social sumant-se a l'actuació de la Generalitat, 
que es finanga a través de crédits de l'ICF. Planteja la modificació del POUM per tal 
que les noves promocions hagin de garantir el 30% d'habitatge social. Aprovar 
árees de tanteig i retracte d'habitatges. També es pot actuar sobre els ámbits 
pendents de desenvolupament passant a sistemes de cooperació. I també caldria 
crear una societat municipal d'habitatge per gestionar aixó. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que está d'acord amb l'esperit de la moció. Posa 
de relleu que la competéncia en habitatge és de la Generalitat de Catalunya i posa 
de relleu que si es vol fer tot, al final no es fa res. Considera que el que 
l'ajuntament está fent, ho está fent bé. 

Potser hi ha la possibilitat de fer habitatge social en zones destinades a 
equipaments de l'ajuntament. L'ajuntament els hauria de posar a disposició de la 
Generalitat per tal que sigui ella la que hi construeixi. 

Així mateix recorda que la reducció de la prórroga forgosa dels lloguers de cinc a 
tres anys que va aprovar el PP, es va fer per ser més atractiva la posada a 
disposició d'habitatges en iloguer. 

I recorda que si no hi ha diners, es poden proposar 40.000 coses, peró les ha de fer 
qui correspon. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que la sobirania residencial vol dir recuperar 
el valor d'ús de l'habitatge, posar l'émfasi en el valor de residir-hi i de viure-hi. Es 
el dret a disposar d'un habitatge digne i adequat i el dret a decidir sobre el seu 
propi sistema de provisió residencial, és el que diu en matéria d'habitatge el 
programa de la CUP. Al final de 2017 van proposar una série de mesures per tal de 
mobilitzar el parc d'habitatge. 

Cal posar fi a l'especulació immobiliária. L'habitatge és un dret i cal fomentar 
fórmules alternatives de tinenga. També cal incrementar el parc d'habitatge públic, 
apretar a les administracions públiques pertinents per tal que posin els recursos 
necessaris. 
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Demanen encapgalar la moció, perqué qualsevol proposta per afavorir l'habitatge és 
benvinguda. 

Recorda que la proposta de destinar el 30% d'habitatges a habitatges de lloguer 
neix de la plataforma d'afectats per la hipoteca, no de partits politics. Es important 
fer entendre als veins que les coses s'assoleixen organitzant-se i Iluitant. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que, parlant d'habitatge, mal es fa 
suficient. Comparteixen l'estat de la qüestió. El que passa a Vilafranca passa a 
molts altres Ilocs. L'ajuntament té unes emes que es concreten en unes línies de 
treball. Una tasca reeixida está en matéria de rehabilitació. S'hi ha de posar tots els 
recursos que pugui assumir el pressupost. L'ajuntament de Vilafranca fa tot el que 
pot en el marc legal que tenim. 

Malgrat que hi ha estudis preliminars del parc d'habitatges buits, la mobilització 
d'aquest parc d'habitatges no sembla que sigui la solució. Sobre el 30% d'habitatge 
social, és més delicat, per exemple que passa en zones de rehabilitació urbana. 
Ara, en aquest moments hi ha uns 100 habitatges en diferents promocions en la 
zona consolidada de la vila. 

L'ajuntament de Vilafranca podria fer més amb més recursos. Prefereixen retirar la 
moció i reflexionar més els temes. Operativament és complicat, perqué l'actuació 
de l'ajuntament és mitjangant intervencions més puntuals (pla d'ascensors, millores 
d'habitabilitat...). 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) celebra que s'hagin refós les dues mocions, peró 
ha estat lliurat al darrer moment. Entenen la moció com un prec perqué hi falta la 
part expositiva. 

Estan d'acord en ampliar l'habitatge social. A l'inici de la legislatura es van proposar 
assolir els 120 habitatges i ara en tenim 108. Hem anat implicant altres entitats. 
Per exemple Habitat 3, INCASOL, UGT, 	Hl posem molts recursos i molts esforgos. 
Peró les competéncies són les que són. Valorem totes les opcions. També explica 
que l'ajuntament s'ha adherit al programa de compra d'habitatges a través de 
crédits hipotecaris de l'ICF. També Ii ofereix molts dubtes la modificació del POUM 
podés incrementar l'habitatge social fins al 30% i finalment anuncia que estan en 
conversacions amb el BBVA per tal d'iniciar la promoció de Cal Bergés. 

També exposa els diferents preus deis habitatges de lloguer i de compra i afirma 
que no entén com els bancs que han estat rescatats s'han pogut quedar la part 
immobiliária i com han estat boicotejades les Ileis que permetien fer actuacions en 
matéria d'habitatge. La proposta conté moltes mesures molt polítiques, peró no 
incorpora mesures de xoc. 

La redacció del Pla local d'habitatge está en marxa i la Comissió amb la Jutgessa 
per tal de mediar en desnonaments, no se n'han sortit, han picat pedra. I recorda 
que els expedients als grans tenidors tramitats per altres municipis han estat 
tombats als tribunals. 
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El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que han fet un esforg per presentar una 
proposta conjunta i el Sr. Martí els ha respost per separat. Afegeix que tots 
reconeixem que tenim un problema d'habitatge i que falta habitatge de Iloguer. 
L'equip de Govern diu que ja fa prou i els altres grups diuen que no. El que 
demanen és que l'ajuntament faci un pas més. L'equip de Govern sempre parla 
d'habitatge d'emergéncia social, peró aquest no és l'únic problema, el problema és 
més. 

Demana quina diferéncia hi ha entre la moció presentada i la que el grup del PSC 
va votar a favor a Barcelona i Terrassa. També demana que abans de tirar endavant 
el carrer Comerg, es repensin les actuacions. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) acord fer un recés per consensuar la part dispositiva 
en el moment que són les 22:34 hores i reprenent-se la sessió a les 22:40. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que veu lógiques les precisions fetes. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que el sistema que es proposa acaba de 
destrossar els punts realment importants. Les qüestions de compromís es queden 
fora. Es continua confonent la borsa d'habitatge social amb la borsa d'habitatge de 
llaguen 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) precisa que en quant a l'habitatge de Iloguer no 
social, l'ajuntament també actua. Es gestionen 141 habitatges de lloguer no social. 
Caldria saber qué fan altres municipis. L'equip de govern aprova alió que creu que 
pot aprovar. Finalment anuncia que la proposta es votará punt per punt. 

7. 	44/ 201.8/SEC_MP. MOCIÓ VILAFRANCA LLIURE DE PLÁSTIC. Moció 
presentada pel grup municipal de VeC Per declarar Vilafranca Ciutat Iliure de 
plástic. 

Davant les últimes noticies rebudes on es calcula que al fons de la Mediterránia hi 
ha uns 250.000 milions de petites peces de plástic i 500 tones addicionals de 
residus de plástic flotant a la superfície, i que degut a la mala gestió es preveu que 
l'any 2050 hi hagi més plástics que peixos als oceans, davant d'aquests fets, les 
Nacions Unides en el Dia Mundial del Medi Ambient, 5 de juny, van instar els 
governs, la indústria, les comunitats i les persones a unir-se per recluir urgentment 
la producció i l'ús excessiu de plástics d'un sol ús. 

Espanya és el segon país que més plástics Ilenga al Mediterrani i que segons xifres 
del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient: es consumeixen prop 
de 7.000 milions de bosses de plástic a l'any i només se'n reciclen un 10%. Cada 
bossa de plástic té un ús mitjá de 12 minuts, peró triga entre 100 i 500 anys a 
descompondre's. 

Totes aquestes dades ens condueixen a una situació insostenible i que si no prenem 
mesures en els propers anys será una amenaga per la nostra salut i el medi 
ambient, tant a nivell local 
com mundial. 
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Després de celebrar el Dia Internacional Lliure de Bosses, el 3 de juliol, queda dar 
que hi ha la necessitat urgent, de reduir l'ús de materials plástics per la nostra salut 
i pel benestar de les properes generacions, per aixó els ajuntaments, com a 
representació democrática deis habitants deis municipis de Catalunya, han 
d'assumir un paper actiu en la Iluita contra els envasos de plástics, sobretot en 
l'ámbit públic. 

Per aquest motiu algunes administracions han comengat a prendre consciéncia i es 
plantegen revisar la petjada ecológica de les sexes accions i prendre mesures per a 
evitar-la: deixant de fer servir, per exemple, ampolles de begudes, coberts, gots, 
plats de plástic d'un sol ús; o revisant i introduint cláusules de sostenibilitat als 
serveis que contracta. 

A la vila, ja hi ha algun comerg, que aposta per la sostenibilitat i la reutilització i per 
aixó ja ha deixat de vendre bosses de plástic. Amb aquestes mesures, l'empresa 
s'avanga a la normativa que entrará en vigor el 2020 que prohibirá la 
comercialització de bosses de plástic Ileugeres per reduir l'impacte mediambiental. 

En l'actualitat, sembla molt difícil poder viures sense bosses i envasos de plástic 
peró fa uns anys a les botigues i als mercats les bosses eren de paper i les 
ampolles eren de vidre retornable. També hi ha paisos que s'ha compromés a 
reduir un tant per cent molt elevat deis residus utilitzen un sistema de dipósit i 
retorn d'ampolles de plástic per millorar el seu reciclatge. 

Així doncs, tant per la nostra salut com per la salut del planeta, des de Catalunya 
en Comú ja s'ha impulsat una iniciativa per dispensar aigua gratuita a bars i 
restaurants, com es fa a molts paisos del mon i alguna ciutat de Catalunya ja ho 
está posant en práctica, aixó juntament amb la instal•lació de més fonts tant a 
l'espai públic com a comergos i industries, reduiria considerablement els residus 
d'ampolles de plástic. 

L'any 2008, a instáncies d'una moció d'ICV-EUiA, l'Ajuntament de Vilafranca ja va 
impulsar una campanya per eliminar les bosses de plástic: "Vilafranca lliures de 
bosses de plástic" on es pretenia reduir i eliminar la utilització de les bosses de 
plástic al comergos i mercats de Vilafranca, peró aixó avui en dia ja no es suficient i 
tenim que prendre mesures més eficients 

Per tot aixó, el grup municipal de Vilafranca en Comú proposa al Ple municipal de 
Vilafranca: 

Primer - Vilafranca del Penedés es fixa com a objectiu ser una ciutat !Hure de plástic 
l'any 2021. 

Segon - Per assolir aquest objectiu, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés 
impulsará la campanya "Vilafranca Iliure de plástic" que constará, en línies generals 
de les següents bases: 

Fase 1 (any 2018) 
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Revisió de la petjada ecológica de l'ajuntament pel que fa a l'ús de plástics i 
materials d'un sol ús; i revisió de les ordenances municipals i de la normativa de 
contractació per a reduir-la. 

Actuacions d'informació i divulgació general i als establiments comercials de 
la Vila a través del Consell Municipal de Comerg i Turisme, de les associacions de 
comercials existents, paradistes deis diversos mercats setmanals així com els 
mercats municipals i grans superfícies ubicades a la Vila. Pla de comunicació per 
difondre la problemática del plástic, la campanya endegada per fer-hi front i les 
seves fases i els canals de participado. 

Actuacions de participado ciutadana: Recollida de propostes, suggeriments i 
possibles alternatives a les següents fases proposades, en especial per part de 
comergos i paradistes. 

Fase 2 (primer semestre any 2019) 

Avaluació de la fase anterior, i consolidació de la mateixa, realitzant els 
ajustos que corresponguin. 

L'Ajuntament limitará al máxim l'ús d'envasos com ara les cafeteres amb 
cápsules no reciclables, máquines expenedores amb envasos de plástic, ampolletes 
d'aigua, etc, en l'edifici consistorial així com a les altres dependéncies públiques de 
la vila (biblioteques, centres educatius, etc.), també instahlant més fonts tant en 
instahlacions públiques com al carrer i promovent la instal•lació també en comergos 
i empreses. 

Campanya als mercats setmanals no sedentaris amb distribució promocional 
de cistells o bosses reutilitzables amb Ilegendes de l'estil "Mercats de Vilafranca. Jo 
no sóc una bossa de plástic" i "Mercats de Vila franca. Vila franca 1/jure de plástic". 

Parahlelament, l'Ajuntament, durant un període de transició, proporcionará a 
les parades bosses compostables o de paper, segons les mides i possibilitats, per 
distribuir els productes que es venen a granel que també inclouran les Ilegendes de 
la campanya. 

Aplicació d'incentius als comergos i grans superfícies que posin en marxa un 
sistema de dipósit i retorn d'envasos. 

Fase 3 (segon semestre any 2019) 

Avaluació de la fase anterior, i consolidació de la mateixa, realitzant els 
ajustos que corresponguin. 

Prohibició de l'ús de bosses de plástic als mercats municipals i als mercats 
setmanals no sedentaris, i en aquells comergos I establiments que vulguin sumar-
se a la campanya. 
Fase 4 (1 de gener de 2020)  
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Avaluació de la fase anterior, i consolidació de la mateixa, realitzant els 
ajustos que corresponguin. 

Prohibició de l'ús deis envasos de plástic i polietilé als mercats municipals i 
als mercats setmanals no sedentaris, i en aquells comergos I establiments que 
vulguin sumar-se a la campanya. 

Aplicació d'incentius als comergos i grans superfícies adherits al conjunt 
d'initiaciatives de la campanya Vilafranca lliure de plástic. 

Tercer - Disposar que el procés de participació ciutadana prendrá, com a punt de 
partida, les bases relacionades en l'apartat segon, peró les podrá concretar, 
reordenar, temporalitzar o modificar amb l'objectiu d'assolir per a l'any 2020 
l'objectiu plantejat amb el máxim consens i amb la máxima eficácia; aprofitant 
alhora les sinérgies de la campanya per dinamitzar els mercats (tant els no 
sedentaris, com els municipals) i les botigues i comergos de proximitat. 

Quart - El seguiment i l'avaluació de la campanya Vilafranca iliure de plástic es 
realitzará a través del Consell Municipal de Medi Ambient, que haurá de reunir-se 
amb una periodicitat mínima trimestral. 

Cinqué - Que l'Ajuntament de Vilafranca promogui aquesta iniciativa també entre 
els comergos, industria, i diferents serveis públics com ambulatoris, Hospital, etc. 

Sisé - Promoure que els bars i restaurants de la vila ofereixin aigua de la xarxa, 
servida en ampolles de vidre o gerres, per potenciar l'opció més económica i 
sostenible i evita així la generació de residus de plástic. 

Seté - Que en els diferents esdeveniments públics que se celebren a la vila, com 
ara fires, concerts, curses o a la nostra Festa Major, etc. hi hagi establert un pla de 
prevenció de residus específics que garanteixi una gestió adequada, per tal de 
minimitzar els materials de plástic no reciclable i no reutilitzable. 

Vuité - L'Ajuntament fará arribar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la 
Fundació per a la Prevenció de Residus i Consum Responsable i a l'Agéncia de 
Residus de Catalunya. 

VOTACIÓ: La proposta és aprovada per 19 vots afirmatius (8 PDECat, 3 pSC, 3 
CUP, 3 ERC, 2 VeC) i un negatiu (1 PP). 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que tenim una problemática creixent amb els 
embolcalls plástics. La iniciativa que es va dur a terme per reduir-ne el seu ús en el 
seu dia va ser pionera. Plantegen que en els propers dos anys, l'Ajuntament de 
Vilafranca faci tot el possible per reduir els usos de plástics. Hi ha una directiva 
europea que va en aquest sentit. 
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El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que respecte a les bosses de plástic, hi estan 
d'acord, peró en quant al tema deis envasas és una qüestió de política industrial. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifesta que cal treballar en el sentit que diu la moció. 
La Generalitat s'ha compromés a treballar per eliminar les ampolles de plástic 
dintre de la seva administració. Valen una Vilafranca que avanci cap a la reducció, 
reciclatge i reutilització. 

La Sra. Lais Santís (CUP) manifesta que donaran suport per tal de tendir cap a una 
vila més sostenible. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que en principi estan d'acord amb la moció. 
Caldria fer actuacions davant deis productors, per actuar en origen. L'ajuntament 
va treballant en aquesta línia. La unió Europea está intentant liderar la iluita contra 
els plástics i el Congrés deis Diputats també va implantant mesures. El calendar 
está bé. Caldrá veure si hi ha capacitat per complir-lo, peró la voluntat és arribar-
hi. 

En les fires, fa anys que es fan actuacions. Cal buscar fórmules que realment 
incentivin l'estalvi i aquí, el Consell de Medi Ambient pot tenir una participació 
important. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) afegeix que una de les coses que planteja la moció és 
parlar amb els paradistes del mercat, a veure que s'hi pot fer. 

8. Proposta d'acord via urgéncia. 

Havent estat presentada una nova proposta d'acord per tal de ser tractada 
d'urgéncia, el Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que la urgéncia ve donada parqué 
ha arribat una sol•licitud d'esmena de l'acord pres al mes de març i que cal 
contestar abans de deu dies, cal complir el termini. 

Sotmesa a votació la urgéncia de la inclusió del punt, aquesta és aprovada per 
unanimitat deis regidors presents (20) 

Proposta de correcció d'errada d'acord plenari de 20 de marc de 2018: 

S'ha advertit una petita errada en l'acord plenari de 20 de marg de 2018 sobre 
petició d'un ajut a l'IDAE per a renovar l'enllumenat municipal, en la part que 
concreta en 330.000 euros l'import. Es torna a adoptar íntegrament l'acord, en els 
termes següents: 

Vista la resolució de 5 d'abril de 2017, del "Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE)" , per la qual es publica la resolució de 6 de març de 2017, del 
Consejo de administración, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la 
segona convocatória del programa d'ajuts per a la renovació de les installacions de 
l'enllumenat exterior municipal. 
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Que s'ha redactat per part deis serveis técnics municipals una memória descriptiva 
de les actuacions a realitzar per renovar les esmentades instal•lacions, amb 
l'objectiu de reduir el seu consum final i les emissions de dióxid de carbono, 
mitjangant la millora de la seva eficiéncia energética. 

Que aquest ajuntament creu oportú acollir-se a aquest convocatoria donat que 
reuneix tots els requisits necessaris, s' ACORDA: 

1. Acceptar les bases reguladores de la segona convocatória del programa d'ajusts 
per a la renovació de les instal•lacions de l'enllumenat exterior municipal, 
aprovades per resolució del Consejo de Administracion del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en data 6 de marg de 2017. 

2.-Sol•licitar un ajut per import de 330.128,90 euros al Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) , dins el marc de la convocatória de 5 
d'abril de 2017, per la renovació de les instal•lacions de l'enllumenat exterior 
municipal. 

3. Aprovar la memória descriptiva les actuacions previstes a realitzar per renovar 
les instal•lacions de l'enllumenat exterior municipal, amb un pressupost de 
330.128,90 euros IVA Inclós 

Considerar a IDAE com a proveTdor preferent, per raó del préstec sol•licitat, per 
la qual cosa els pagaments de l'amortització del principal, interessos de demora o 
eventuals penalitzacions del mateix, tindran lloc preferent en l'ordre de correlació 
de pagaments, després de les despeses de personal, en el pla de disposició de fons 
de tresoreria d'aquest ajuntament. 

Aprovar la concertació del préstec de l'ajut sol•licitat per la renovació de les 
instablacions de l'enllumenat exterior per un import de 330.128,90 euros. 

VOTACIÓ: La proposta és aprovada per 17 vots favorables (8 PDECat, 3 PSC, 3 
ERC, 2 VeC, 1 PP) i 3 abstencions (3 CUP). 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) aprofita per recordar que quan aquest punt va ser tractat 
en el Ple es va acordar que els farien arribar un mapa lumínic de Vilafranca, cosa 
que encara no ha succeit. 

9. 	Proposta de moció via urgencia. 

Havent estat presentada una moció per tal de ser tractada d'urgéncia, el Sr. Marcel 
Martínez (CUP) manifesta que aquesta ve donada pel fet que els fets van produir-se 
ahir i cal donar resposta a l'augment de l'escalada feixista deis darrers temps. 

Sotmesa a votació la urgéncia de la inclusió del punt, aquesta és aprovada per 
unanimitat deis regidors presents (20) 
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MOCIÓ DE CONDEMNA A L'AGRESSIÓ SOFERTA PEL FOTOPERIODISTA JORDI 
BORRÁS I AL CONJUNT D'ACTES FEIXISTES DELS ÚLTIMS MESOS, QUE PRESENTA 
EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP I FINALMENT TAMBÉ ENCAPQALADA PER ERC 

El dilluns día 16 de juliol el fotoperiodista Jordi Borrás es dirigia a buscar el seu 
vehicle a la ciutat de Barcelona, quan es va creuar amb un individu, que després de 
cridar "Viva España, viva Franco, hijo de puta", se ti va Hangar al damunt, 
propinant-li cops de puny. 

Borrás va quedar estés a terra al carrer deis Capellans, tocant a la plaga 8 de marg. 
L'agressor va fugir corrent, peró dos vianants el van interceptar a l'avinguda de la 
Catedral i s'hi van enfrontar. Es aleshores quan l'individu va treure una placa del 
cos de la policia nacional espanyola i va entrar dins el párquing subterrani. Jordi 
Borrás va ésser atés al centre hospitalari Pere Camps, on van certificar una fractura 
nasal, traumatisme cranial i contusions i cops pel cos. 

Només en els 95 dies que van del 8 de setembre a I'll de desembre a Catalunya 
s'han comptabilitzat segons l'anuari media.cat un total de 139 agressions 
pertanyents de les quals 101 tenien víctimes de violéncia física. 

Aquesta violéncia no ha cessat durant el 2018, i continua amb amenaces, 
intimidacions i agressions a persones només per mostrar simbologia 
independentista o en solidaritat amb els i les preses polítiques i les exiliades. 

Tot aixó sumat al miler d'agressions que va protagonitzar la mateixa policia 
nacional i guárdia civil en la jornada dell-o 

Per tot aixó el pie de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés acorda: 

Condemnar l'agressió al fotoperiodista Jordi Borrás i mostrar la seva 
solidaritat amb el professional 

Fer extensiva aquesta solidaritat a totes les víctimes d'agressions, 
intimidacions o amenaces ocasionades per part de membres de l'extrema 
dreta 

Exigir al Cuerpo Nacional de Policia i als altres cosso de seguretat, 
obrin expedient disciplinan i i expulsin si cal, a tots els sues membres que 
facin actes i agressions de caire feixista. 

Reiterar la condició de Vilafranca del Penedés vila antifeixista, en favor 
d'una convivéncia en pau i Ilibertats col•lectives 

Fer extensius aquests acords a totes les parts interessades 

El redactat de la moció incorpora la modificació introduTda durant el debat en el 
plena ri. 
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VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat deis regidors presents (20 
de 21) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que el fotoperiodista va ser víctima d'una 
agressió d'una persona identificada com a membre de la Policía Nacional i aixó no 
ha estat desmentit per la Policia. 

Constata que les agressions de l'extrema dreta s'han incrementat, sembla ser per 
la impunitat amb la que actuen aquests grups. 

El Sr. 3osep Ramon (PP) demana votar per separat els diferents punts. Está d'acord 
amb els punt 1, 2 i 4, peró votaria en contra del punt tres, perqué seria imputar un 
delicte a la Policia. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que el redactat es centra molt en la 
simbologia independentista i la violéncia feixista és cada cop a més grups. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) demana encapgalar la moció. Imagina la que s'hagués 
armat si hagués estat a la inversa, si un Mosso hagués agredit un unionista. No 
s'ha de deixar cap espai a les agressions feixistes. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) exposa que estan d'actod amb tots els punts, peró 
que en el punt tercer el que caldria és demanar que s'obri un expedient disciplinani 
al policia. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que creu que seria bo modificar el tercer 
punt exigint que s'obri expedient disciplinad a qualsevol persona de la policia 
nacional o altres cossos de seguretat i expulsar del cos si cal, a tots els membres 
que facin actes o agressions feixistes. 

10. Precs i preguntes. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que hi ha veltis que es queixen de les 
enganxines de serrallers a les entrades de les cases. S'hi pot Ver quelcom? 

També demana saber si els animals que es venen en el mercat compleixen la 
normativa corresponent. 

En quant al sistema de recollida de la brossa, en molts casos, s'acumula brossa 
sota els contenidors un cop són reposats al lloc. 

L'skate parck hauria de retirar-se perqué és un auténtic perill. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) demna quin és el motiu pel qual s'han retirat diverses 
papereres del centre de la vila. 

33 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

• 

Demana saber dades de la recollida de residus desglossades per tipus de fracció. 

Demana saber si el bar de l'Escorxador s'adjudicará. 

El Sr. Raimon Gusi (PDECat) respon que finalment s'ha presentat una empresa i el 
proper pas será abrir les pliques. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) exposa que la cadenera municipal de la Girada ha estat 
retirada. Demana saber si es reposará i quina és el plantejament de l'equip de 
Govern. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que la idea és reposar el que hi ha via i 
posar-ne més. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que els seus representants als Consell es 
queixen de que no es reuneixen amb la periodicitat acordada i demana que es 
compleixi amb les periodicitats. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que el Consell de benestar es reuneix quan 
toca. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) demana saber guantes places s'incrementa l'alberg de 
transeünts que gestiona Cáritas i que és objecte de reformes. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) respon que en aquests moments no ha sap. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) diu que en la darrera reunió de Serveis Socials no es va 
Murar la memória de Serveis Socials. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) puntualitza que es va dir en l'última reunió que va tenir 
lloc dijous passat, que es lliuraria amb l'esborrany de l'acta. Comprensiblement, 
encara no s'ha fet. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) demana que el Ple de setembre es celebri el dia 18, 
perqué el dia 24 de setmebre s'acaba el termini d'al•legacions del Pla director 
urbanístic del node Martorell-Abrera, que implica un tragat del quart cinturó que 
molt grups no compartim i caldria que l'ajuntament de Vilafranca es plantegés 
al•legacions a aquest projecte 

La Sra. Meritxell Montserrat (PDECat) respecte els Consells municipals, explica que 
la darrera sessió del curs, es fa sempre per explicar el resultat del procés de 
matriculació. Aquest any el procés s'ha endarrerit. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) demana saber qué passa amb la proposta feta pels Xicots 
per sant Félix. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que era una proposta deis administradors 
de la Festa Majar. Pensaven que estava tot consensuat i avui han tingut 
coneixement de l'existéncia de discrepáncies. Demanará informació als 
administradors. 
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El Sr. Pere Sábat (ERC) proposa que es convidi al balcó per sant Félix als familiars 
deis presos polítics. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) respon que s'ha pensat en aquesta opció i que miren 
com fer-ho per encabir-los. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) exposa que temps enrere es va aprovar una moció sobre 
l'accés a les andanes de persones amb discapacitat física. Demana saber com está 
el tema. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que hi va haver una reunió a l'estació de 
Sants. Hi ha el compromís d'adaptar les andanes, peró també fa falta adaptar els 
tren s. 

, ,•.„ 
GISI:j.rNlóbica 1-1111 (ERC) demana saber com estétél t  protocol;de prevenció contra 
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El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que hi ha una reunió prevista per dijous 
vinent de la Comissió de convivéncia i allí está previst donar la informació i Ver la 
proposta. 

La Sra. Laja Santís (CUP) felicita a la Regidoria d'Igualtat perqué durant el Vijazz hi 
havia cartells fent sensibilització a la població. 

D'altra banda, hi ha una persona que fa hemodiálisi als Camils i hi ha d'anar amb 
vehicle particular 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que hi ha una ambuláncia que fa aquest 
servei, cal que aquesta persona es dirigeixi a l'hospital i allá la informaran. 

La Sra. Laja Santís (CUP) manifesta que al CAP nou no funciona l'aire condicionat i 
han portat aparells provisionals i no sap si estan controlats sanitáriament. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) suposa que en deuen d'estar de controlats. 

La Sra. Laja Santís manifesta que a la plaga Pau Casals hi ha una persona que dorm 
allá i está generant molts conflictes. Serveis Socials está al corrent del problema 
peró la solució no arriba: Hi ha alguna cosa més a fer? 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que l'ajuntament no se'n desentén. Hi va 
sovint, peró eh l está entestat en estar-se allá i no hi ha emes per fer-lo fora d'allá, 
tret que hi hagi alguna necessitat sanitária 

També manifesta que a les obres de la Casa de la Festa Major hi ha un servei de 
vigiláncia i tenen dubtes si és correcte. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) els agradaria disposar d'un balang económic del Vijazz, 
tenint en compte tots els costos que suposa, incloent la reposició de zones verdes, 
etc. 

Així mateix demana si hi ha previsió de millorar l'espai de treball deis regidors. 
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JUNTAMENT 
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DEL PENEDES 
AlcoldIa 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que seguirá com está. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que cedeixen les seves places del balcó el 
dia de sant Félix als familiars deis presos polítics. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que les places són indelegables 

Segui ament l'alcaide aixeca la sessió, de la qual, com a secretan i 	aquesta 
acta. \ 
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