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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 5/2014
Caràcter: ordinari
Data: 17 de juny de 2014
Horari: de 20:07 hores a 23:40 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Montse Arroyo i Ferrando
- Montserrat Blasco-Pozzan
- Llorenç Casanova i Fernàndez
- Anna Doblas i Ruiz
- Carme Garrido i Garrido
- Raimon Gusi i Amigó
- Sebastià Jané i Arrufat
- Josep Maria Martí i Ràfols
- Joan Manel Montfort i Guasch
- Xavier Navarro i Domènech
- Toni Peñafiel i Hervas
- Pep Quelart i Bou
- Josep Ramon i Sogas
- Maria Dolors Rius i Marrugat
- Francisco Romera i Gamarra
- Aureli Ruiz i Milà
- Joan Tarrida i Busquet
- Maria Josep Tuyà i Manzanera
- Ramon Zaballa i Serra

S'ha excusat d'assistir-hi:

-Jordi Solà i Sebastià

És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt Fernàndez, també
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio.

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària
ordinària de data 27 de maig de 2014. Després d'un aclariment en el sentit que una
petició de canvi d'un redactat que havia formulat el regidor Xavier Navarro (CUP) ja
s'havia recollit, l'acta resta aprovada per assentiment.
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I. INFORME ANUAL SíNDICA DE GREUGES

En aquest punt de l'ordre del dia, la Síndica de Greuges de Vilafranca, Glòria Valeri,
presenta al ple l'informe o memòria de la institució corresponent a l'exercici de
2013, posant-se de relleu que el text de l'informe ja va ser tramès amb anterioritat
a tots els regidors i regidores.

Glòria Valeri agraeix el suport unànime del ple a la seva reelecció en el càrrec en el
mes d'octubre de l'any passat. Encara el nou mandat, diu, amb i1.lusió i respecte,
espera no decebre a ningú i referma que tothom és benvingut a la Sindicatura.
S'atenen tots els casos de forma individual i personalitzada, tinguin raó o no les
persones que es queixen, i es mira de raonar i convèncer, i donar la raó a qui la té.

Les accions realitzades l'any 2013 consten a l'informe ja lliurat, i destaca
l'increment de consultes (de 82 a 96) i de queixes (de 37 a 53), increment que és
anterior a l'aplicació per l'Ajuntament de la mesura per ella demanada consistent en
fer constar l'existència de la Sindicatura en la notificació als ciutadans de les
resolucions i acords. Com sempre, l'increment es pot avaluar positivament (major
coneixement de la institució) o negativament (més deficiències en els serveis), però
no s'han de fer anàlisis simplistes ni interessades.

En matèria de Serveis Socials, Glòria Valeri constata que la crisi augmenta les
necessitats d'atenció i les queixes, però creu que l'Ajuntament pot estar content
perquè els Serveis Socials municipals porten a terme una molt bona tasca amb els
recursos de què disposen, i també tècnics com Roberto Labandera o Rosa Colomé
presten atenció a les demandes d'informació de la Síndica.

Destaquen els increments de queixes quant a la Policia, en actuacions de denúncia
que generen sancions. Quant a la nova Ordenança de civisme, en molts casos les
actuacions dels agents de la Policia que denuncien filen molt prim, i es troba a
faltar una tasca pedagògica i, de vegades, advertiments abans de la denúncia
formal, i mesura i proporció en la tasca de denúncia. El Cap de la Policia Ramon
Dosaigues es dialogant i l'atén bé, però caldria corregir pràctiques policials: cal que
les denúncies es lliurin en mà al ciutadà, i que aquest no rebi posteriorment a casa
la sanció sense que l'agent li hagi explicat i lliurat abans la denúncia i, respecte a
infraccions de trànsit com estacionaments indeguts, seria útil que els agents fessin
una foto que deixi enregistrada la infracció, per tal d'evitar discussions i mals
entesos, i com ja va suggerir ella l'any passat.

Valeri també observa alguns retards en Gestió Tributària, amb notificacions de
multes de trànsit o de taxes que arriben molt tard, amb possibles conseqüències de
prescripció.

Agraeix Glòria Valeri la tasca de regidors i tècnics que sempre l'han atès
correctament, i afirma que els regidors haurien d'evitar caure en algunes situacions
detectades en què informen de paraula al ciutadà que l'Ajuntament respondrà d'una
determinada manera o adoptarà alguna solució concreta, quan això finalment no és
viable tècnicament o legalment, la qual cosa causa desconcert i decepció als
ciutadans. L'any 2013 s'han resolt 32 casos per mediació, i en altres casos s'ha
donat la raó a l'Ajuntament. No han existit casos sense mediació en els quals s'hagi

2



donat la raó al ciutadà contra l'Ajuntament, per la qual cosa l'any 2013 no ha fet la
Sindicatura cap recomanació.

Finalment, la Síndica explica les tasques de promoció i difusió de la institució que
ha portat a terme, i agraeix a la regidora Maria Josep Tuyà la bona col'laboració
municipal en l'acollida del Fòrum de Síndics de Catalunya que es va celebrar a
Vilafranca. També agraeix la col'laboració de treballadors i regidors, i especialment
la tasca fonamental del seu col.laborador Josep Maria Albertí.

Encetant el torn d'intervencions dels grups municipals, Pep Quelart (ERC) felicita la
Síndica Glòria Valeri i a Josep Maria Albertí per la seva tasca, perquè li consta que
es treballa amb dedicació i encert. La Sindicatura garanteix drets dels ciutadans,
però alhora és una eina d'higiene democràtica per tal que l'actuació municipal pugui
ser objecte de millora i rectificació. L'any passat l'alcalde va atribuir la reducció de
queixes a la bona gestió municipal, i es pregunta què dirà ara que les queixes
s'incrementen. Quelart comprèn que la tasca de la Policia és complexa, però
malgrat que potser la policia és refractària a rebre suggeriments, calen millores
com les apuntades per la Síndica, i sancionar amb criteris clars i iguals per a
tothom.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) agraeix la tasca de la Sindicatura, i l'informe emès
reflecteix que existeix treball i compromís, actituds que a més tenen lloc sense
percebre remuneració. També agraeix la tasca del personal de l'Ajuntament, que
majoritàriament porta a terme correctament la seva feina. Preocupen algunes
actuacions de la Policia Local, l'increment de sancions per manca de respecte als
agents de l'autoritat i que multes de trànsit correctes prescriguin per retards de
tramitació. Peñafiel dóna suport a la proposta de fotografiar les infraccions
d'estacionament, i es mostra preocupat per un cas que l'informe relata en què es
va eliminar una plaça d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda,
argumentant la Junta de Govern que la suprimia per l'existència a prop de zones
blaves de pagament. També cal corregir la pràctica d'alguns regidors de fer
promeses a ciutadans de forma precipitada que després no es poden complir.

Josep Ramon (PP) felicita la Síndica per la bona tasca feta desinteressadament. La
institució garanteix drets i ajuda a detectar disfuncions en el funcionament de
l'Ajuntament. Cal promocionar la Sindicatura, i dóna suport Ramon a propostes
com la de fotografiar els agents les infraccions de trànsit.

Xavier Navarro (CUP) felicita Glòria Valeri i Josep Maria Albertí pel seu treball, i
destaca que l'informe anual és una valoració periòdica del funcionament municipal
que s'ha de fer, i la Sindicatura ajuda a millorar l'Ajuntament. Proposa que l'informe
es faci habitualment en un ple extraordinari, amb assistència dels ciutadans.
Navarro afirma que els regidors no haurien de dir coses als ciutadans que no poden
complir, que és bo fotografiar les infraccions per evitar discussions (no és
acceptable argumentar que això crearia obstacles administratius i qüestionaria
l'autoritat dels agents) i que cal corregir incidències en el terreny de la Policia.

Ramon Zaballa (grup Socialista) agraeix la tasca de la Síndica i la felicita, tant a ella
com a Josep Maria Albertí. Es nota que Valeri posa il.lusió en el càrrec i actua amb
tenacitat cercant la veritat en cada cas, i va ser justament per tot això que va rebre
el suport unànime del ple per a la seva reelecció. És positiva la tasca de promoció
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de la Sindicatura que es porta a terme a tot Catalunya, i les actuacions
pedagògiques en centres educatius. Espera que Valeri continuï aquesta feina durant
molts anys, i el grup Socialista li ofereix la col.laboració que necessiti per tal
d'aconseguir una ciutat més justa.

L'alcalde Pere Reguli (CiU i govern) agraeix l'esforç i la dedicació de Glòria Valeri, i
els 32 casos resolts per mediació durant el 2013 demostren que s'ha fet molta
feina. No seria realista pensar que l'Administració pot funcionar sempre
correctament, i per això és normal que hi hagi queixes, i segurament també hi ha
altres casos d'actuacions incorrectes que no han derivat en queixa. És bo que
tinguem coneixement d'allò en què fallem, per a millorar. Sobre la Policia, la seva
tasca és complicada i l'apel.lació a la flexibilitat discutible. El Policia segurament no
ha d'interpretar les causes o circumstàncies d'una infracció, sinó aplicar la llei
estrictament i denunciar quan ho prevegi les Ordenances; després el ciutadà podrà
presentar al. legacions i proves, i posteriorment resoldrà l'Ajuntament valorant cada
cas i tots els arguments. A Reguli més que les denúncies per manca de respecte li
preocupa el problema de civisme de la manca de respecte, i considera que sí que
s'haurien de fotografiar les infraccions de trànsit, sempre en els casos en què això
sigui racionalment possible. El resultat anual és el de 32 casos resolts per mediació,
16 casos resolts a favor de l'Ajuntament i cap cas a favor del ciutadà. Això no vol
dir per si sol que anem bé o malament, però amb tots els matisos adients no es pot
dir que l'informe faci palesa una situació de mal funcionament en general dels
serveis municipals.

Glòria Valeri afirma que, a diferència d'altres anys, en aquesta ocasió felicita
l'alcalde, perquè no ha pres postures defensives o reactives davant el seu informe.
Agraeix Valeri les felicitacions rebudes, i manifesta la seva voluntat també de
millora.

II. ESTATUTS EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES

En aquest moment, el ple passa a exercir les funcions de junta general de la
societat municipal Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A., i constituïda
formalment la junta, es debat el dictamen següent, procedent d'una proposta amb
justificació del consell d'administració de la societat:

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca creu adient impulsar el projecte "Vinyes per
Calor" (Vineyards4heat) , projecte que es basa en la transformació de l'energia
continguda en el recurs local de biomassa sòlida, actualment residu dels pagesos,
resultant del procés de les vinyes (poda de ceps i altres operacions), per obtenir-ne
energia calorífica i de refrigeració (energia tèrmica). El projecte ha estat seleccionat
pel programa europeu Life+ i ha obtingut finançament. Mitjançant aquest projecte
es pot contribuir a mitigar el canvi climàtic, i a reduir les emissions a l'atmosfera de
diòxid de carboni i de gasos d'efecte hivernacle en general, per la qual cosa existeix
interès públic, i el projecte és susceptible de desenvolupament i ampliació, amb
possibilitat d'emprendre altres activitats en el terreny de les energies alternatives,
d'acord amb el marc legal vigent.

Atès que la iniciativa la impulsa l'Ajuntament de Vilafranca, i tracta de materialitzar
un projecte pilot de facilitar energia tèrmica per a l'aigua, procedent de vergues de
les nostres vinyes, a certs equipaments públics situats al barri vilafranquí de la
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Girada (Arxiu Històric, centres educatius, edifici judicial de la Generalitat, etc.
Districte de Calor del barri de la Girada). També es pretén que es puguin acollir a
l'experiència caves i cellers de la comarca, i altres establiments que siguin grans
consumidors d'aigua, de manera que puguin produir aigua calenta i freda a partir
de la biomassa vegetal que es converteix en combustible, mitjançant calderes i
instal.lacions que cada empresa o propietat instal.laria en les seves edificacions. El
projecte l'iniciaran l'Ajuntament de Vilafranca i els seus socis en el projecte
(Cooperativa Nou Verd, associació empresarial INNOVI i cooperativa COVIDES),
mitjançant l'encàrrec dels projectes, adquisició de la maquinària adient per a la
prepoda i tractament de les vinyes, calderes en equipaments públics de la Girada,
etc. Les inversions van a càrrec de l'Ajuntament i dels seus socis de projecte, amb
les subvencions adients obtingudes. Inicialment es compta que puguin facilitar les
seves vinyes pagesos socis de COVIDES, que la poda i tractament de les vergues la
faci la cooperativa NOU VERDi que les empreses disposades a realitzar inversions
d'energia tèrmica siguin facilitades per l'associació empresarial INNOVI.

Atès que existeix la possibilitat que en el futur s'assigni a l'Empresa Municipal
d'Aigües de Vilafranca un rol dins del projecte, especialment si cellers, caves i
establiments desitgen col.laborar en aquesta modalitat de producció d'energia
tècnica amb mitjans propis, contribuint a la reducció d'emissions de diòxid de
carboni. Fonamentalment, la intervenció de l'empresa (empresa pública que opera
en règim de dret privat i que té l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès com a soci
únic) consistiria, si escau, es adquirir vergues o sarments convenientment tractats,
que es vendrien a les empreses i establiments, del sector vinícola o altres, que
prèviament haguessin realitzat les instaf.!acions i inversions adients, garantint a les
empreses clients biomassa en condicions adequades, amb estabilitat i preus
raonables.

Atès que els ens locals poden exercir la iniciativa per al desenvolupament
d'activitats econòmiques en règim de lliure concurrència en el marc de l'economia
de mercat i que responguin a l'interès públic local (article 136 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals - ROAS -, aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny).

Atès que per a l'exercici de la iniciativa s'ha de formar un expedient que acrediti la
seva conveniència i oportunitat i la concurrència de l'interès públic (art. 142 ROAS).

Atès que si en el futur es vol tirar endavant efectivament l'activitat econòmica (no
servei públic) d'energies raonables en règim de lliure concurrència, exercint
directament l'activitat a través de l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A.,
s'hauria d'elaborar una memòria que hauria de descriure les obres i instal.lacions
necessàries, la justificació de la conveniència, oportunitat i interès públic de
l'activitat i la valoració dels seus avantatges, el pressupost financer i el pla de
posada en funcionament amb anàlisi de la rendibilitat i del cost - benefici i la forma
jurídica a través de societat mercantil municipal (Empresa Municipal d'Aigües).
Endemés, cal tenir en compte que d'acord amb l'article 86.1 de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases del règim local, en la seva redacció resultant de la Llei de
l'Estat 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL),
la iniciativa no pot posar en perill el compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i de sostenibilitat financera de l'exercici de les competències
municipals. S'hauria d'emetre en el futur, si escau, informe econòmic que legalment
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hauria de valorar que la iniciativa no genera risc per a la sostenibilitat financera del
conjunt de la Hisenda local, amb anàlisi del mercat relatiu a l'oferta i a la demanda,
a la rendibilitat i als possibles efectes de l'activitat local sobre la concurrència
empresarial. La memòria i l'expedient s'haurien de sotmetre a informació pública i
haurien de ser objecte d'aprovació per part del ple municipal.

Atès que s'estima convenient modificar ja en aquests moments els estatuts de
l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A., en el sentit de preveure la nova
activitat relacionada amb les energies alternatives dins l'objecte social, sens
perjudici que la realització efectiva de l'activitat en el futur, si escau, requereixi un
acord previ del ple municipal d'exercici de l'activitat econòmica, i de l'acord
corresponent del consell d'administració de l'Empresa Municipal d'Aigües. La
modificació d'estatuts s'aprofita per a introduir un nou article que estableix
expressament la condició de l'Empresa Municipal d'Aigües com a mitjà propi i servei
tècnic de l'Ajuntament i d'altres municipis i ens públics locals, als efectes del que
preveu la legislació sobre contractes del sector públic. La modificació dels estatuts
de la societat municipal l'ha proposada el consell d'administració, amb informe
justificatiu, mitjançant acord de data 9 de juny de 2014.

Per tot això, s'ACORDA:

A)Modificar l'article 3 dels estatuts relatiu a l'objecte social, de manera que el
redactat actual del precepte passa a ser l'apartat 1, i s'afegeix un nou apartat 2 que
fa referència a una nova activitat.

L'article 3 resta redactat en els termes següents:

Art. 3. OBJECTE.-

1. La societat mercantil de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès tindrà per
objecte la prestació del servei d'abastament i sanejament d'aigua en el municipi de
Vilafranca del Penedès; igualment realitzarà tasques de conservació i manteniment
de la xarxa de clavegueram del municipi, i podrà executar també altres tasques
relacionades amb el cicle de l'aigua. La prestació del servei podrà estendre's a
altres municipis de la comarca de l'Alt Penedès, previ compliment en tot cas de les
disposicions legals vigents.

2. La societat tindrà també per objecte la producció i la comercialització d'energies
alternatives d'acord amb la normativa vigent, per tal de reduir l'emissió. a
l'atmosfera de diòxid de carboni i de gasos d'efecte hivernacle en general, i de
contribuir a mitigar el canvi climàtic. A aquest efecte, la societat podrà operar dins
del marc legal vigent com a Empresa de Serveis Energètics (ESE).

B)S'introdueix als estatuts socials un nou article 6 bis, amb el redactat següent:

Art. 6 bis. CONDICIÓ DE MITJÀ PROPI INSTRUMENTAL l SERVEI TÈCNIC.-
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l.L'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A, té la condició de mitjà propi
instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a l'efecte del
que preveuen els articles 4.1 n) i 24.6 del vigent Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, o la norma equivalent futura en cada moment vigent.

2. També té la condició de mitjà propi i servei tècnic dels ens públics locals,
principalment Ajuntaments, que subscriguin amb aquesta finalitat un conveni de
col.laboració amb l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per tal que aquest els
presti, mitjançant l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A, serveis inclosos
en l'objecte social que preveu l'article 3 d'aquests estatuts.

3.L'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A, com a mitjà propi instrumental i
servei tècnic de les administracions i ens locals a què es refereixen els apartats
anteriors, està obligada a realitzar els treballs, prestacions i serveis que, en les
matèries que constitueixen l'objecte social de l'empresa, li encarreguin aquestes
administracions i ens públics locals.

4.Ni l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A, ni les seves filials o
participades majoritàriament, podran participar en els procediments per a
l'adjudicació de contractes convocats per les administracions públiques o ens locals
de les que siguin mitjà propi. Tanmateix, quan no concorri cap licitador podrà
encarregar-se a l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A l'execució de
l'activitat objecte de licitació pública.

S.L'import de les obres, dels treballs, dels projectes, dels estudis, dels
subministraments o de la gestió de serveis realitzats per l'Empresa Municipal
d'Aigües de Vilafranca, S.A per a les administracions i ens públics de les que sigui
mitjà propi es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes
corresponents, que hauran de ser objecte d'aprovació per l'administració o entitat
que formuli l'encomana. Aquestes tarifes es calcularan de manera que representin
els costos reals d'execució i la seva aplicació a les unitats produïdes servirà de
justificant de la inversió, dels estudis, dels subministraments, dels serveis realitzats
o gestionats.

C)Es faculta sense cap mena de limitació el secretari no conseller del consell
d'administració, Francesc Giralt i Fernàndez, per tal que porti a terme les
operacions necessàries adreçades a la plena efectivitat d'allò que s'ha acordat, i en
particular per formalitzar els acords en escriptura pública, inscriure'ls en el Registre
Mercantil.

O) Als efectes legals adients, s'aprova l'acta de la sessió del ple, exercint les funcions
de junta general de la societat Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A, de
17 de juny de 2014.

L'anterior dictamen s'ha aprovat amb 18 vots a favor (CiU, grup Socialista, CUP,
ICV-EUiA i ERC) i 2 en contra (PP).

Aureli Ruiz (portaveu del govern) afirma que es planteja modificar els estatuts
d'aquesta empresa totalment municipal, a proposta unànime del consell
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d'administració. L'Ajuntament impulsa el projecte Vinyes per Calor subvencionat
per la UE, consistent en aprofitar la biomassa sòlida de les vinyes del Penedès per a
generar energia tèrmica (calor i també fred), començant per una prova pilot a la
zona d'equipaments de la Girada, i amb participació de dues cooperatives i d'un
c1uster empresarial, la qual cosa està generant il.lusió. És possible que l'Empresa
d'Aigües pugui en el futur tenir un rol en aquest sistema, però això ja es tractaria
més endavant si és viable, i requeriria acords del consell d'administració i del ple.
Ara obrim l'objecte social de l'empresa, admetent intervenir genèricament en
energies alternatives. S'aprofita l'avinentesa per a portar a terme una altra
modificació important d'estatuts per la qual l'Empresa podrà ser mitjà propi de
l'Ajuntament de Vilafranca i d'altres municipis interessats en què els prestem el
servei d'aigües, la qual cosa esvaeix dubtes i permet evitar l'aplicació d'alguns
mecanismes de la legislació sobre contractes públics.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la proposta. La modificació que permet a
l'Empresa ser mitjà propi d'ajuntaments és molt important per evitar problemes i
donar cobertura legal a allò que en part ja es ve fent. També és positiu apostar per
les energies alternatives, donant impuls a l'economia verda, treballant amb
cooperatives i creant processos integrals i positius en el territori. Espera que el
projecte pugui avençar a bon ritme.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) considera positiu ser mitjà propi a efectes de la llei de
contractes, i dóna suport al projecte subvencionat pel programa Life, projecte que
ja havia defensat ICV en el seu programa electoral i que ha estat objecte de
converses entre el govern i el seu grup. És un projecte que és exemple de
l'economia social, verda i cooperativa que ICV defensa, i que pot generar llocs de
treball, ajut a cooperatives socials i donar coherència al cicle de producció de la
vinya. Ara bé, ICV demana que no es posi en perill en cap cas la situació financera
de l'Empresa d'Aigües, que el projecte tingui uns bons estàndards de qualitat per
tal d'evitar fracassos frustrants i que s'informi d'aquest projecte als veïns de la
Girada.

Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la proposta. El projecte de transformar
biomassa en energia pot ser interessat, però si com s'ha dit existeix interès per
part de cellers, aquests haurien d'invertir. No s'entén què fa en tot això l'Empresa
d'Aigües, i seria molt greu que hagués d'acabar assumint costos o inversions.
L'Empresa ha de subministrar aigua que és la seva activitat, i no entrar en
aventures de risc, i més quan les energies renovables depenen de subvencions
canviants i estan subjectes a incerteses. Quant al projecte municipal, existeix una
subvenció europea, però també l'Ajuntament hi ha de posar diners, i això resulta
preocupant.

Llorenç Casanova (CUP) es mostra favorable al dictamen, però lamenta el fet que al
govern, en aquest cas i en molts altres, li costa fer arribar a l'oposició la informació
que demana. La proposta va en la línia de la CUP sobre energia, i es podria
estendre per Catalunya, amb una producció d'energia descentralitzada que permeti
en part l'autosuficiència energètica i anar prescindint de l'energia nuclear. A més,
s'aposta pel cooperativisme local i per la innovació tecnològica. La CUP demana
també, amb afany de millora: que elaborem un pla estratègic energètic, un
compromís de dotació pressupostària per a fer viables a casa nostra les energies
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alternatives i que l'Ajuntament treballi amb cooperatives energètiques que fan front
als monopolis de fet, com és el cas de "Som Energia".

Francisco Romera (grup Socialista) destaca que ara aprovem la part operativa per
tal que Aigües de Vilafranca pugui en el futur, si escau, esdevenir operadora del
projecte, com succeeix per exemple en la ciutat alemanya i agermanada de Bühl.
En el projecte, l'Ajuntament coordina els diferents agents, i reforça el
cooperativisme i les energies alternatives. Hem de començar el projecte i fer-lo
créixer, centrant-los en l'energia tèrmica, ja que el marc normatiu lamentablement
no ens permet intervenir en la producció d'energia elèctrica, camp en el qual
malgrat alguns projectes cooperatius les grans empreses elèctriques imposen la
seva llei.

III. COMISSIÓ TÈCNICA DE NOMENCLÀTOR. NOMENAMENT

Se sotmet al ple el la proposta d'alcaldia següent:

Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 15 de febrer de 2005, va
aprovar la creació d'una Comissió Tècnica de Nomenclàtor de Vilafranca del
Penedès, amb les funcions, entre d'altres, de fer un estudi sobre la història i
procedència dels noms de les vies públiques i efectuar propostes de noms i estudiar
les que li arribin. .

Atès que en el mateix acord de ple es van nomenar els membres de la comissió
esmentada, alguns dels quals han causat baixa per diversos motius.

Es proposa:

1. Nomenar nous membres de la Comissió Tècnica de Nomenclàtor les persones
següents: Joan Cuscó Clarasó, en representació de VINSEUM, Àngel Hom Bagé, cap
del Servei de Cultura, i Josep Jané Iniesta, tècnic de Plànol de l'Ajuntament, en
substitució de Rosa M Senabre Juncosa, Raimon Soler Becerro i Josep Anton Cuscó
Palau, respectivament.

2. Ratificar com a membres les persones següents: Joan Solé Bordes, Lluís Tetas
Palau, Gabriel Senabre Via i Jaume Bricullé Grases.

L'anterior proposta s'ha aprovat amb 18 vots a favor i 2 abstencions (aquestes, del
grup del PP).

Raimon Gusi (CiU i grups de govern) explica la composició de la comissió. La
Comissió ha de fer estudis històrics dels noms dels carrers, amb propostes de
manteniment o canvi. També haurà d'estudiar propostes fetes per l'Ajuntament,
entitats i altres, propostes que haurà de resoldre l'òrgan municipal competent.

Pep Quelart (ERC) recorda que ERC va demanar penjar al web municipal el llistat de
carrers amb el significat i història del nom de les vies públiques, cosa que entén
que ja es podria fer. A més, ERC demana una reunió prèvia entre la nova comissió i
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els grups municipals, per a portar a terme un repàs de propostes pendents i deixar
clars els criteris d'actuació.

Montserrat Blasco (PP) anuncia l'abstenció del seu grup, perquè és una qüestió de
govern i el PP no ha estat consultat en cap moment.

IV. MOCIÓ ERC CENTRALS NUCLEARS

Se sotmet al ple la moció següent del grup d'ERC, encapçalada també finalment per
CUPi ICV-EUiA:

L'energia nuclear està en declivi a tot el món, el 2013 la seva producció ha baixat
fins al punt de que tan sols un 10,40% de la electricitat mundial prové de l'energia
nuclear. Països tan importants pel que fa a la producció industrial com Alemanya,
han decidit abandonar aquest tipus d'energia. A l'Estat espanyol la davallada de
producció d'energia elèctrica d'origen nuclear ha estat d'un 50%. En els darrers 20
anys hem passat d'una producció aproximada del 40% al 20% de l'any 2013. L'any
passat la producció d'energia eòlica va superar en una dècima a la nuclear i
s'estima que hauria pogut arribar fins al 32% de la producció total si no s'haguessin
rebut ordres de parar la producció en diferents moments del any per permetre
entrar a la xarxa l'energia d'origen nuclear. A hores d'ara el conjunt de les energies
netes o renovables arriba fins a un 47% del total de l'electricitat (comptant
l'hidroelèctrica que varia molt d'any en any).

A Catalunya a finals dels anys 80, un cop és va posar en funcionament Vandellòs II,
la producció elèctrica era d'un 80% del total, en canvi l'any 2013 estava al voltant
d'un 45%.

Des de l'any 1997, data en que es va liberalitzar el sector elèctric per part del PP,
res impedeix construir noves CN a l'Estat Espanyol. Aquest sector acabarà de
cobrar l'any vinent els 4.500 milions d'euros de l'anomenada "moratòria nuclear"
(per la què es paguen presumptes perjudicis per aturar la construcció de diversos
projectes que van quedar a l'aire, perquè s'havia sobredimensionat la demanda). El
número de reactors en funcionament al món es actualment de 434, 7 del quals a
l'Estat Espanyol, i d'aquests 3 a Catalunya.

Pel que fa al funcionament de les CN catalanes, són les que més incidències han
tingut en els darrers 7 anys, la qual cosa es desprèn de l'informe de 2 de maig de
2013 fet per TLN-100% renovables "L'Estat de les Centrals Nuclears a Catalunya"
que es pot consultar al bloc de la "campanya 25 aniversari accident Vandellòs 1"
25vandellos. blogspot. com.

Com és sabut, les competències sobre les centrals nuclears són estatals, tot i que la
Generalitat disposa de mesuradors de radioactivitat al voltant de les CN catalanes i
protocol.làriament s'ha de coordinar amb la subdelegació del Govern en cas
d'activar el PENTA (Pla d'emergència nuclear de la província de Tarragona). S'han
fet també diferents acords per rebre informació amb el CSN (Consell de Seguretat
Nuclear).
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Cal tenir en compte que tota l'energia elèctrica, independentment del seu origen és
distribuïda per una mateixa companyia, Red Elèctrica i que en els últims cinc anys
L'Estat espanyol ha exportat, aproximadament, un 12% de l'electricitat anual. Així,
la producció de les centrals nuclears catalanes tant s'ha pogut consumir a
Catalunya com al Marroc o Portugal, que n'han estat importadors. Aquest és un
altre mite inconsistent, com la compra d'electricitat a França que sovint s'usa per
visualitzar una dependència del País veí. La electricitat igual que l'aigua, les
verdures etc. és un producte que es compra i es ven a tot el mercat comunitari.
França té 60 reactors i, tot i que exporta electricitat a molts Països, sovint fa
rebaixes o promocions per treure excedents, la qual cosa és aprofitada pels
operadors de l'Estat espanyol.

Finalment, la mitjana d'edat de vida útil de les CN a nivell mundial és de 27 anys
(la majoria per motius de rendibilitat econòmica) a Catalunya, Ascó l es va posar
en funcionament al 1982 i té llicència d'explotació fins el 2-10-2021. Ascó II es va
posar en funcionament el 1985 té llicència vigent fins el 2-10-2021, i Vandellòs II
va iniciar les seves activitats el 1987 i té llicència fins el 21-07-del 2020.

Necessitat d'un calendari de tancament.

Resumida la situació general i en particular la del mal funcionament de les CN
catalanes, perquè es considera necessari un calendari de tancament?

Motius, no en falten. L'accident de Fukushima al Japó i les seves conseqüències,
que ens arriben dia a dia gràcies als mitjans informatius, han tornat a posar sobre
la taula la necessitat de prescindir d'aquest tipus d'energia. Abans d'aquest,
l'experiència d'altres accidents de la indústria nuclear, com el de Txernòbil del 24
d'abril de 1986, pels què ha quedat qüestionada la seguretat d'aquestes tipus
d'instal.lacions. l fins i tot a Catalunya, on també vam tenir el nostre ''Txernòbil''
particular amb l'accident de la CN Vandellòs l i que aquest 2014 compleix 25 anys.
L'informe del Consell de Seguretat Nuclear sobre l'accident va deixar clar que el
circuit de refrigeració va estar a 2 graus d'explotar i vessar radioactivitat a l'exterior
de la instal.lació.

Amb totes aquestes informacions negatives entorn de l'energia nuclear, La
Sociedad Nuclear Española fa la seva trobada anual a Reus aquest mes de
setembre i el titular de les seves primeres declaracions és que demanen ampliar el
seu funcionament seixanta anys més. Des del punt de vista empresarial s'entén que
davant de la manca d'inversors en aquesta tecnologia l'única manera que tenen de
sobreviure com a sector és multiplicant per dos l'edat de vida útil de les CN d'arreu
del món.

Quin és el punt de vista de qui elabora els informes per a que posteriorment el
Govern de l'Estat autoritzi la pròrroga de la llicència d'una CN?Els tècnics del CSN
que, com la majoria dels tècnics del sector, han treballat en el mateix sector i, quan
acabin el seu treball al CSN tornaran altra cop a treballar amb les mateixes
empreses que ara estan fiscalitzant. Està garantida la seva imparcialitat o estem
davant de més casos de captació administrativa?
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Des de el punt de vista del Govern Espanyol ja hi ha hagut segones files, com el
president d'ENREsA (Empresa Nacional de Residus radioactius ), que han donat
suport a aquesta petició. l aquesta petició és una bogeria perquè no hi ha
tecnologia al món que hagi permès funcionar una CNmés enllà dels 40 i pocs anys.
Organismes Reguladors com el d'Estats Units on hi ha 100 reactors donen permisos
de funcionament més amplis que el CsN però les exigències de funcionament i la
independència dels seus membres és molt més gran, la qual cosa fa que la majoria
de les CN americanes decideixin tancar abans que haver d'afrontar les reformes per
seguir funcionant.

Per tant, la pregunta que ens hem de plantejar no és si les CN poden funcionar fins
a 60 anys o més. La pregunta que ens hem de plantejar és "Que més ha de passar
per a que el món decideixi abandonar definitivament aquest tipus d'energia?"
Quantes persones més han de morir , quantes regions han de quedar arruïnades
per les conseqüències d'un accident.

En el cas de Catalunya, Ascó i Vandellòs ja han donat seriosos avisos sobre el seu
mal funcionament (la pluja de partícules radioactives d'Ascó o l'episodi de corrosió
al sistema de refrigeració de Vandellòs 11com a incidències més recents).

La pregunta que ens hem de fer és: fins quan haurem de suportar la ciutadania que
aquest sector privatitzi els seus guanys i col.lectivitzi les seves despeses? Les
infraestructures i el material per activar els plans d'emergència al voltant de les
seves instal.lacions, la gestió dels residus radioactius, el seu fracàs alhora de
preveure les necessitat de producció... es a dir la moratòria que hem anat pagant
religiosament a través del rebut de la llum tota la ciutadania.

És urgent fixar un calendari de tancament d'aquestes instal.lacions que no
sobrepassi la seva llicència d'explotació. Algú pot estar preocupat pels llocs de
treball (les inversions de les CN ja estan rendabilitzades). Tenim l'experiència del
desmantellament de la CN Vandellòs l que va crear una dinàmica econòmica
important a la zona en el seu període de clausura durant prop de 10 anys. És
indiscutible que el sector elèctric seguirà produint electricitat amb d'altres fonts
d'energia i, per descomptat, que si ho fa amb energies renovables els índex
d'ocupació que crearan seran molt superiors. Tot plegat, entre els anys d'explotació
que els queden i les feines de condicionament i clausura, hi ha feina al sector per
un mínim de 20 anys. Fins i tot, visitant l'antiga CN Vandellòs l la pròpia empresa
fa un repàs de totes les inversions amb un vídeo d'ENRESA que passen a tots els
visitants.

Diferents entitats compromeses amb el País i amb la seva gent, per commemorar el
25 aniversari de l'accident a la CN Vandellòs l i evitar-ne d'altres, han promogut
una campanya que farà pedagogia sobre la realitat de l'energia nuclear per tot el
territori català i que tindrà com a acte central una concentració davant de la CN
Vandellòs l el proper 19 d'octubre de 2014, aniversari de l'accident. La ciutadania
de Catalunya i també de l'Estat espanyol ha manifestat a través d'enquestes
d'opinió, i també en el passat amb manifestacions multitudinàries al carrer, el seu
rebuig a l'energia nuclear, els polítics han d'estar a l'alçada de la gent a la que
representen.
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Per tant, demanem que es debatin i passin a aprovació del Ple de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès les següents propostes:

1.- Demanar al Govern de la Generalitat que insti al Govern de l'Estat Espanyol a
elaborar un calendari de tancament, d'acord amb tots els sectors implicats, per a
totes les Centrals Nuclears de l'Estat.

2. Donar suport a la Campanya "25 anys accident Vandellòs 1" que demana
establir aquest calendari de tancament.

La moció anterior s'ha aprovat amb 18 vots a favor i 2 en contra, corresponent
aquests darrers al grup del PP.

Pep Quelart (ERC) afirma que la moció és a proposta de col.lectius que tiren
endavant la campanya "25 anys accident Vandellòs r". Els accidents nuclears són
possibles, com es va comprovar a Vandellòs i en altres indrets del món. No es pot
acceptar ampliar la vida prevista de les centrals nuclears, sobretot perquè no
podem pensar que a casa nostra es demanin les garanties tècniques que per a
casos semblants s'exigeixen pe exemple als Estats Units. Les companyies
elèctriques pressionen i demanen pròrrogues, però ens hi hem d'oposar.

Toni Peñafiel (UCV-EUiA) demana d'encapçalar la moció, a la qual dóna suport pels
riscos de l'energia nuclear, i en línia amb molts altres pronunciaments anteriors del
seu grup en aquesta matèria.

Josep Ramon (PP) fa referència a la situació difícil del sector elèctric per les
polítiques del govern Zapatero sobre energies renovables. Si prescindim de les
centrals el preu de l'electricitat s'incrementaria molt, i cal recordar que països que
empren criteris ecològics com Suïssa o Suècia aposten per l'energia nuclear.

Llorenç Casanova (CUP) demana encapçalar la moció. No es demana tancar de cop
les centrals, sinó d'acord amb un calendari consensuat. L'energia nuclear és potent,
però també perillosa, i genera residus que tenen una vida de centenars o milers
d'anys.

Joan Tarrida (grup Socialista) afirma que les centrals són potencialment perilloses,
com s'ha comprovat en diferents ocasions, i generen residus que són radioactius
durant moltíssims anys. La necessitat d'energia no justifica allargar la vida de les
centrals nuclears, i ens cal buscar energies més netes, menys perilloses i
gestionades des del territori (el projecte de biomassa tractat en aquest ple n'és un
exemple). El grup Socialista dóna suport a la moció, tot i ser conscient que
l'Ajuntament no té reconegudes competències en la matèria.

Josep Maria Martí (CiU) fa referència al panorama energètic convuls que tenim, de
manera que Europa i els tribunals hauran de dir-hi alguna cosa. Cal revisar el
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sistema energètic, amb entrada en joc de petits productors i energies alternatives.
Hem d'aprofitar els recursos del territori i connectar-los. CiU dóna suport a la moció
malgrat que afirmi (cosa molt dubtosa) que tancar nuclears generi beneficis
econòmics, perquè la moció és ponderada i aposta per pactar consensuar amb tots
els sectors implicats un calendari de tancament.

V. MOCIÓ POLICIES LOCALS, CLASSIFICACIÓ I GRUP PROFESSIONAL

Se sotmet al ple una moció del grup d'ICV-EUiA, a proposta de l'Agrupació de
Policia Local del sindicat CCOO,el text final de la qual sotmès a votació és:

Exposició de motius

Des que a l'any 1992 es va dur a terme la reclassificació professionals de les
policies locals de tot l'estat al nivell Cl, aquesta ha estat una de les aspiracions més
justament reivindicades pels policies locals de Catalunya i per les organitzacions
sindicals que els representen.

La demanda social d'un policia cada vegada més preparada, l'evolució positiva dels
nivells acadèmics de la societat espanyola, i la pròpia exigència dels respectius
cursos bàsics per al accés a la funció policial, fan imprescindible el requisit d'un
nivell de titulació superior al de Graduat Escolar o Formació Professional de 1 er.
Grau, o equivalent (ara, Ensenyament Secundari Obligatori).

Tot i així, la reclassificació de grups, no ha implicar necessariament un increment
de les retribucions en còmput anual. La Generalitat es actualment l'única
administració que demora la millora de la professionalització de les policies locals al
territori de Catalunya.

Per això les Policies Locals de Catalunya no poden renunciar a un dret del que ja
disposen els cossos de policia estatal, autonòmics i la resta de les policies locals de
tot l'Estat.

De totes les policies locals a l'estat (17 comunitats autònomes i 2 ciutats
autònomes), només en Catalunya i en Madrid, no tenen reconeguda la
reclassificació professional.

Cos Policial
PPLL País Basc
PPLL Murcia

PPLL València

PPLL Cantabria

PPLLAndalusia

ANY
1992
1998

1999

2000

2001

Normativa
Llei 4/1992 art. 105
Ley 4/1998 de 22 de julio, de
Coordinación de las Policías
Locales de Murcia
Llei 6/1999 de 19 d'abril, de
Policies Locals Comunitat
Valenciana
Ley 5/2000 de 15 de diciembre,
de Coordinación de las Policías
Locales
Ley 13/2001 de 11 de
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diciembre, de Coordinación de
las Policías Locales

PPLL Extrema dura 2002 Llei 4/2002
PPLL Castella la 2002 Llei 8/2002
Manxa
PPLL Castella Lleó 2003 Llei 9/2003 art. 25

D.Transitòria li2
PPLL Illes Balears 2005 Llei 6/2005 art. 7 D.Transitòria

1
PPLLAstúries 2007 Llei 2/2007 art. 19 D.Transitòria

1
PPLL Canàries 2007 Llei 9/2009 art. 40

D.Transitòria 1
PPLL Galicia 2007 Llei 4/2007 art. 24

D.Transitòria 1
PPLL La Rioja 2010 Llei 5/2010 art. 30

D.Transitòria 1
PPLL Aragó 2013 Llei 8/2013 Coordinació PPLL

Aragó
Mossos D'esquadra 2004 Disposició adicional llei mossos

1994
Policia Nacional 1996 Real Decreto Ley 12/1995Real
Guardia Civil Decreto 1847/1996, de 26 de

julio

Per això des de CCOO,demanen al Govern de la Generalitat i a la resta de partits
politics una resposta de modificació de la Llei 16/91de Policies Locals, per tal que
els membres d'aquests cossos siguin reclassificats en els respectius grups de
titulació en la mateixa línia que els cossos estatals, autonòmics i locals esmentats.

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, en el seu article 24,
estableix que els cossos de policia local s'estructuren en escala bàsica, que
compren les categories de caporal i agent.

A la referida escala bàsica li correspon el Grup D. La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'estatut bàsic de l'empleat públic que subdi-vidir el Grup C en dos subgrups. CI i
C2, segons la titulació exigida per d'ingrés (al primer es requereix títol de batxiller o
tècnic i al segon títol de gra-duat en educació secundària obligatòria.

Alhora, els grups de classificació existents a l'entrada en vigor de la llei s'havien
d'integrar en els grups de classifi-cació professional de funcionaris d'acord amb les
equivalències següents: el Grup D corresponia el subgrup C2; i el Grup C, al
subgrup Cl.

Quan es va aprovar la Llei 10/1994, del 1 de juliol de la policia de la Generalitat
Mossos d'Esquadra, l'article 20 preveia que a l'escala bàsica, que comprenia la
categoria de Mosso i Caporal, li corresponia la titulació del Grup D.

Tanmateix, l'article 5 del Reial Decret Llei 12/95, reclassificaven als membres del
CosNacional de Policia i la Guàrdia Civil del grup D al grup C.
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L'article 36 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives va
afegir una disposició addicional sisena a l'esmentada Llei 10/1994, d'!1 de juliol, on
es definia que els funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra de les categories de
mosso o mossa i caporal o capola-la de l'escala bàsica es classifiquen a efectes
administratius de caràcter econòmic, en el Grup C.

La modificació legal que va comportar que els mossos o caporals passessin d'un
grup D a un grup Cl no tenia una finalitat econòmica.

Alguns ajuntaments de Catalunya (Barcelona, Castelldefels. Esplugues de
Llobregat, Barberà del Vallès, etc...) ja han acordat la reclassificació al grup Cl per
a les seves policies, com a situació econòmica -administrativa de les seves policies
locals.

La Comissió d'interior del Parlament de Catalunya, el 3 d'abril es va reunir per
debatre la referent a la classificació dels agents i caporals de les policies locals en el
ru Cl i és va a rovar er unanimitat.

El Ministeri de Educació, ha aprovat per Ordre ECD/405/2014, de 12 de març
l'equivalència d'Agent de Policia Local al títol de Tècnic Grau Mitjà corresponent a
la formació professional del sistema educatiu per tot l'estat.

Dels cinc cossos policials presents a Catalunya, només el de les policies locals
encara resten inclosos en el grup C2.

Per tot això presentem aquesta moció, per la qual cosa instem al Govern de la
Generalitat a:

1.- Dur a terme les modificacions legals que siguin necessàries per tal que els
agents i caporals de l'escala bàsica de les policies locals de Catalunya es
classifiquin, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup Cl,
mitjançant entre d'altres, la modificació de la Llei 16/91, de 10 de3 juliol, de es
policies locals.

2.- Que l'aplicació d'aquesta mesura comporti que la diferencia retributiva del sou
base, resultants de la classificació en el grup Cl es dedueixi del complement
específic de la corresponent relació de llocs de treball.

3. Notificar la moció a tots els interessats, amb inclusió dels grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats.

Aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat.

El punt 3 de la moció s'ha incorporat a proposta del portaveu del grup Socialista
Francisco Romera que ha estat acceptada.

D'acord amb el ROM l'alcalde, prèvia consulta als portaveus dels grups municipals,
ha autoritzat la intervenció en el ple, en suport de la moció, del representant de la
Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO, Francisco Javier Guerra.
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La intervenció del Sr. Guerra s'ha referit tant a aquesta moció com a la següent de
l'ordre del dia. Igualment els dos punts de l'ordre del dia s'han debatut
conjuntament.

Francisco Javier Guerra defensa que es reconegui a agents i caporals el grup Cl, propi
d'una titulació acadèmica superior a l'ESa i que vindria determinada per la superació
del curs de formació bàsica per a Policies. La mesura ja la tenen reconegudes totes
les Policies Locals d'Espanya tret les de Catalunya i Madrid, i no comportaria cost
econòmic (l'augment de sou es compensa amb una reducció del complement
específic). Exigeix una reforma de la llei de policies locals de Catalunya, malgrat que
alguns municipis ja s'han avençat i han reconegut la reivindicació.

També cal, explica el Sr. Guerra, modificar la normativa estatal i reconèixer a la
policia local la jubilació anticipada, tenint en compte les condicions de treball i la
impossibilitat en molts casos que els policies d'edat avançada pugui portar a terme
satisfactòriament les seves funcions. La mesura ja la tenen reconeguda els Policies
Nacionals, els membres de la Guàrdia Civil i altres cossos de seguretat.

Toni Peñafiel (UCV-EUiA) afirma que són iniciatives de CCOOque s'estan plantejant
en molts ajuntaments. Formalment calia que algun grup presentés les mocions, i ICV-
EUiA ha acceptat de bon grat fer-ho. Les reivindicacions són justes, i just és també
equiparar les condicions laborals de la Policia Local a les d'altres cossos de seguretat.

Pep Quelart (ERC), Josep Ramon (PP), Francisco Romera (grup Socialista) i Aureli Ruiz
(CiU) intervenen per donar suport a les dues mocions. Tots ells afirmen que les
peticions són justes malgrat que l'Ajuntament no tingui competències resolutives en
aquesta matèria. És bo garantir una formació adequada de la policia i que aquesta
major formació es reflecteixi en el grup professional, encara que això no incideixi en
la retribució total, i també sembla just, a la vista de l'experiència que tenim, que els
policies a partir de certa edat puguin accedir a la jubilació anticipada, ja que en molts
casos i en la pràctica ja han de passar a tasques no estrictament policials.

VI. MOCIÓ POLICIA LOCAL EDAT DE JUBILACIÓ

Se sotmet al ple una moció del grup d'ICV-EUiA, a proposta de l'Agrupació de
Policia Local del sindicat CCOO, el text final de la qual sotmès a votació és:

Exposició de motius

Des de la Plataforma Nacional per l'avançament de l'edat de jubilació de les policies
locals i autonòmiques (CCOO, UGT, CSIF, CSL, COP) us donem trasllat dels
següents motius:

Una esmena dins els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2010, va modificar la
llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en l'àmbit de la Seguretat Social, per
aprovar l'aplicació de coeficients reductors a l'edat de jubilació per al cos de la
policia autonòmica de l'Ertzaintza.

La modificació legislativa necessàriament va admetre el reconeixement de la
professió de policia com a col.lectiu especialment vulnerable, i la necessitat
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d'ajustar la seva vida laboral a la situació real definida en la Llei General de
Seguretat Social que en el seu article 161.bis.1. protegeix les professions d'una
"naturalesa especialment penosa, tòxica, perillosa o insalubre" i on es registren
"altes taxes de morbiditat o mortalitat".

L'establiment dels coeficients reductors implica i requereix la prevla realització
d'estudis sobre la sinistralitat, penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de
treball del sector, el seu impacte en els processos d'incapacitat laboral en els
treballadors/es, i els requeriments físics requerits per al desenvolupament
d'aquesta activitat.

En relació al col.lectiu de policies locals i autonòmiques, els estudis realitzats per
diversos organismes, deixen clar que hi ha signes de perillositat i penositat en el
desenvolupament de la seva activitat, i que els requisits psicofísics necessaris per
l'ingrés al col.lectiu i el desenvolupament de la seva vida laboral no poden realitzar-
se a partir de determinades edats. Es compleixen així els requeriments de la
legislació per la reducció de l'edat d'accés a la jubilació de col.lectius de treball de
naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre.

Que la professió de policia, independentment de la seva dependència orgànica, és
una professió de risc ja no està en qüestió; la normativa, els estudis realitzats,
l'experiència en el desenvolupament de la professió, especialment en les grans
ciutats, avalen l'avançament de l'edat de jubilació.

L'existència de la jubilació anticipada en altres cossos de seguretat de l'estat, així
com la inclusió de la policia autonòmica Ertzaintza, ratifiquen la necessitat de
regulació, i no discriminació per analogia, de la resta de policies. Un risc similar
requereix una cobertura igual. Un policia amb edat elevada és un risc per a la seva
pròpia seguretat en el treball, i un risc per una protecció eficaç dels ciutadans i
ciutadanes i les seves propietats. La seguretat és un dret de la Ciutadania.

Per tot això presentem aquesta moció:

"Moció per l'avançament de l'edat de jubilació de les Policies Locals.

El Ple Municipal insta a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, a la Direcció
General de Planificació del Territori de la Seguretat Social, i a la FMC, ACM i FEMP,
que proposin al Congrés dels Diputats la modificació legislativa en matèria de
Seguretat Social que permeti l'avançament de l'edat de jubilació de la policia local,
mitjançant l'aprovació de la següents mesures:

1r. L'aplicació dels coeficients reductors en l'edat de jubilació dels membres dels
cossos de Policia Locals, amb les mateixes condicions que es contemplen en la
disposició addicional quadragèsima cinquena del Reial Decret Legislatiu 1/994 pel
qual s'aprova el text de la Llei General Seguretat Social, introduïdes per la Llei
40/2007 de 7 de desembre, de mesures en el camp de la Seguretat Social.

2n. Sol.licitar al Govern de l'Estat el reconeixement de la professió policial com
professió de risc, i com a resultat, l'elaboració d'un catàleg de malalties
professionals amb l'objectiu de protegir la salut i posar fi a la injustícia d'una edat
de jubilació que no pren en compte la siniestralitat en el sector, la penositat, la
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perillositat, i la toxicitat de les condicions de
processos d'incapacitat laboral que genera
desenvolupament de la tasca de policia. "

treball, així com l'impacte en els
i els requisits exigits per al

3. Notificar la moció a tots els interessats, amb inclusió dels grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats.

Aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat.

El punt 3 de la moció s'ha incorporat a proposta del portaveu del grup Socialista
Francisco Romero que ha estat acceptada.

VII. MOCIÓ SITUACIÓ ANTIGA CAIXA PENEDÈS I SEU VILAFRANCA

Se sotmet al ple la següent moció dels grups d'ICV-EUiA, CUP i ERC:

El 29 de maig de 2014 els directius delinqüents de l'antiga Caixa Penedès han estat condemnats pels

tribunals de justícia a la devolució de 28,6 milions d'euros dels que s'havien apropiat fraudulentament

en forma de plans de pensions i a penes de presó i inhabilitació. Tot i que la devolució d'aquesta

enorme quantitat de diners, en principi, s'ha articulat a favor del Banco Mare Nostrum - BMN

(successor de l'antiga caixa) i del FROBhi ha dues puntualitzacions a fer al respecte:

En primer lloc cal tenir present que, el 31 de juliol de 2008, l'Ajuntament de Vilafranca i Caixa

Penedès van subscriure un Conveni Urbanístic pel qual, a canvi de la requalificació de terrenys,

l'entitat es comprometia a construir un auditori a la vila que havia d'estar finalitzat l'any 2013 i que no

ha estat executat.

En segon lloc cal fer notar que els diners en qüestió es van generar en exercicis on, tècnicament,

l'entitat presentava beneficis, pel que si els directius delinqüents no els haguessin sostret de forma

i1.legal s'haurien destinat a l'Obra Social, pel que no entenem que els actuals directius de la fundació

de l'Obra Social (Pinnae) s'hagin avingut al pacte judicial i no hagin reclamat la devolució d'aquesta

quantitat.

Per aquests motius el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida (ICV-EUiA)

considerem que cal que es faci efectiu el retorn social d'aquestes quantitats.

En aquest sentit, proposem al ple de la corporació que adopti els següents acords:

Primer.- Encarregar als serveis tècnics municipals una taxació del valor que tindria l'auditori que

Caixa Penedès-BMN no ha construït, en els termes del conveni urbanístic de 31 de juliol de

2008.

Segon.- Sol.licitar a BMN que indemnitzi a l'Ajuntament de Vilafranca per l'import de l'auditori que

havien d'haver construït. En cas de negativa de l'entitat financera, activar la via judicial per
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reclamar aquesta quantitat, d'acord amb les previsions del pacte desè del citat conveni
urbanístic.

Tercer.- Sol.licitar a BMN i al FROBque, una vegada transferit a l'Ajuntament el valor equivalent a

l'auditori, la resta dels 28,6 milions d'euros que els directius delinqüents han de retornar

sigui retornat al la Fundació de l'Obra Social (Pinnae).

Quart.- Insistir al Govern de la Generalitat de Catalunya, en els termes de la moció ja aprovada en

aquest ple municipal el 23 de juliol de 2013, perquè rellevi l'actual Patronat de la Fundació

de l'Obra Social (Pinnae) i hi garanteixi una major presència de les institucions

democràtiques del territori, que vetllin pel patrimoni de la fundació i per la realització

efectiva de l'obra social, incloent-hi una representació de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès.

Cinguè.- Notificar aquest acord al BMN, al FROB, a la fundació de l'Obra Social (Pinnae), al jutjat

penal central de l'Audiència Nacional i Departament d'Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya.

Difondre aquests acords als mitjans de comunicació i difondre'ls mitjançant els mitjans de

comunicació amb participació municipal.

L'anterior moció ha estat retirada finalment i no s'ha votat, deixant-la sobre la taula

a l'espera que els serveis municipals puguin estudiar la situació globalment i emetre
els informes adients.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que les conclusions de la Comissió del Parlament

sobre les Caixes, i la recent sentència contra exdirectius de Caixa Penedès, es

queden molt curtes atesa la gravetat dels delictes comesos. En el seu dia es va

tramitar una modificació de POUM i es va signar un conveni entre Ajuntament i

Caixa Penedès que obligava a construir un auditori a l'antiga seu central de la Caixa

(actualment propietat del banc BMN). Ara l'auditori ja no té sentit, però seria just

que amb càrrec als 28,6 milions d'euros que van pactar pagar els exdirectius

delinqüents l'Ajuntament en percebi el seu valor econòmic (prèvia valoració

tècnica), i que la quantitat restant no la cobri BMN sinó la fundació Pinnae

(successora de l'antiga Obra Social). Si els diners no haguessin anat a parar als

directius haurien estat benefici que hauria pogut passar a l'Obra Social. D'altra

banda, explica Peñafiel, és incomprensible que la fundació Pinnae, personada en la

causa penal, acceptés el tracte i que els 28,6 milions els cobrés BMN sense
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participació de Pinnae. Com ja es va aprovar en altres plens, cal treballar per la

renovació del Patronat de Pinnae.

Pep Quelart (ERC) afirma que es va aprovar un conveni urbanístic i que cal que es

compleixi, i ara ho ha de fer BMN en tant que propietària de la finca. No entén que

Pinnae acceptés un pacte perjudicial per a ella mateixa, en tant que els diners els

cobra completament el Banc BMN. Els patrons de Pinnae haurien d'explicar les

seves raons per acceptar un pacte objectivament perjudicial, i si no en són capaços

haurien de plegar.

Xavier Navarro (CUP) recorda que l'any 2008 es va aprovar una modificació de

POUM a mida de Caixa Penedès que van denunciar tant ICV com la CUP. Es va

donar poca informació als grups, i tot es va tramitar a una velocitat sorprenentment

alta. Llavors es deia que era bo mantenir la seu central a Vilafranca, els llocs de

treball, disposar d'un auditori, etc; ara ja no queda res d'això, i la sentència dictada

és vergonyant. És lamentable que Pinnae, successora de l'Obra Social de Caixa

Penedès, demani el perdó dels exdirectius i ja delinqüents convictes i confessos, i

que renunciï a cobrar qualsevol part de la indemnització. Cal fer complir almenys el

conveni en el seu dia signat.

Josep Ramon (PP) es mostra només en part favorable a la moció, en el sentit que

s'estudiï el conveni i es miri si és possible una indemnització, i també que almenys

part dels diners repercuteixin si es pot en el territori, en el benentès que els diners

que tornen els exdirectius no són de l'Ajuntament. Cal recordar que el conveni

urbanístic es va aprovar i el PPva votar-hi a favor, i l'aprovació es va fer de bona

fe pensant en conservar la seu central de l'entitat a Vilafranca, garantir la feina de

400 treballadors i gaudir d'un auditori. Ramon qüestiona que s'hagin de revocar els

càrrecs de la Fundació Pinnae; els patrons ho estaran fent millor o pitjor, però

estan vinculats al Penedès i gasten bona part dels escassos recursos en el territori.

Si es canvien els estatuts, i tenim en compte la presència de Caixa Penedès en el

territori quan funcionava, és possible que ens fem un autogol i que el Patronat passi

a ser controlat per persones i institucions foranies (posem com exemple

l'Ajuntament de Barcelona), i això no ens convindria.
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Aureli Ruiz (grups de govern) diu que el govern ha de matisar i esmenar, i ha

preparat un escrit a títol d'esmena, o de moció alternativa per via d'urgència, que

ha repartit fa una estona entre els grups municipals. No podem prendre decisions

errònies o precipitades, i segons parers jurídics i tècnics inicials no és clar que

puguem reclamar el cost de construcció de l'auditori privat, i en tot cas la situació

existent quan es va aprovar la modificació de POUMi el conveni res no té a veure

amb l'actual. El govern ofereix aprovar un text d'acord amb el qual els serveis

jurídics municipals han d'emetre un informe amb les possibilitats legals de

reclamació dels 28,6 milions per part d'Ajuntament, Pinnae o altres, i els serveis

municipals han d'estudiar la situació urbanística de la modificació de POUM i del

conveni, valorant si existeix incompliment i les seves conseqüències. Sobre la

composició del Patronat de la Pinnae, l'Ajuntament ja es va pronunciar en el seu

dia, i el debat ja va tenir lloc.

L'alcalde Pere Reguli també proposa estudiar les accions possibles partint del que

es va aprovar i signar en el seu moment. Llavors es tractava d'assegurar la seu

central a Vilafranca, de mantenir molts llocs de treball i d'obtenir un auditori, però

ja no hi ha Caixa malauradament, i l'immoble és propietat de BMN. Potser es poden

demanar indemnitzacions, o revocar la modificació de POUMo demanar que els 28

milions retornin al Penedès, però tot això s'ha d'estudiar a fons.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) recorda que va parlar amb Aureli Ruiz divendres i Ruiz li va

dir que presentaria de seguida una alternativa, però no ho ha fet fins moments

abans de començar el ple. Una part dels 28 milions els hauria de cobrar

l'Ajuntament com a compensació per l'auditori no construït, i la resta la fundació

Pinnae o qui correspongui. Sobre la Pinnae i el seu Patronat es van prendre acords

pel ple, i un de molt concret l'any passat, i es pregunta si per al govern ja no és

vàlid.

A instàncies d'ICV i amb autorització de l'alcalde, el secretari opina que, en el cas

que hi hagi accions legals viables per part de l'Ajuntament, aquestes no es veurien

perjudicades o prescrites pel transcurs d'unes setmanes. Finalment, els presentants

accepten deixar la moció sobre la taula i no votar-la, que ràpidament el govern
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encarregui informes tècnics i jurídics que de cara al ple de juliol es puguin

plantejar els acords que escaiguin.

VIII. MOCIÓ SUPORT JAUME SASTRE. MESTRE DE LES ILLES BALEARS

Es presenta la següent moció dels grups de la CUP i d'ERC, i encapçalada també
finalment per ICV-EUiA:

El procés d'alliberament nacional que s'està produint a Catalunya està intensificant

les represàlies de l'estat espanyol contra la resta de territoris dels Països Catalans

amb la voluntat de fer desaparèixer els signes d'identitat comuns. Aquesta ofensiva

contra la cultura ha tingut episodis tan grotescos com contracientífics en la invenció

d'un idioma, el LAPAO, per tal d'evitar anomenar català la llengua que des de fa

segles es parla a les comarques de ponent. Una mostra clara també n'és el saqueig

i la destrucció, per part del Partit Popular, de la televisió pública valenciana i la

desaparició progressiva de l'ensenyament en valencià, que deixa desenes de milers

de famílies sense poder estudiar, al sud del riu Sènia, en la seva llengua.

A les Illes Balears el govern del Partit Popular, després de veure com fracassaven

els seus cars i reiterats intents que els pares escolaritzessin els nens en castellà, va

aprovar el Tractament Integrat de Llengües (TIL) que, rere la proclama de

pretendre establir un sistema educatiu trilingüe, pretén, un cop més, relegar el

català als àmbits de l'antropologia i al progressiu desús quotidià.

La resposta de la societat mallorquina, menorquina, eivissenca i formenterera no

pot haver estat més contundent, donant suport majoritàriament a una vaga

indefinida convocada per l'Assemblea de Docents que ha mostrat els mestres, pares

i alumnes de les illes Balears i Pitiüses lluitant colze a colze contra els atacs

espanyolistes del PP. Dues mostres de la contundent resposta dels illencs n'és la

manifestació més gran de la història de les Illes, amb més de 100.000 persones

sortint als carrers per defensar l'ensenyament en català.

Tanmateix, en la seva obsessió, el govern de José Ramon Bauza es tanca en banda

a la realitat i descarta fins i tot parlar amb els representants de la societat civil

illenca per solucionar el tema.
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Des de fa 30 dies, el professor Jaume Sastre manté una vaga de fam en defensa de

l'ensenyament en català a les Illes amb la demanda concreta que el president

Bauza s'avingui a parlar, sense que fins hores d'ara s'hagi tingut en consideració.

La llengua de les Illes Balears i Pitiüses és la mateixa llengua que parlem els

vilafranquins. Els intents reiterats de l'Estat Espanyol per reduir-la a l'àmbit folklòric

-amb governs ara d'un color, adés d'un altre- s'emmarca dintre una estratègia de

l'assimilació cultural i la dissolució de tots els pobles de l'estat en l'Espanya una

grande y libre.

Per aquests motius, el ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès acorda:

1- Mostrar la solidaritat i el suport de Vilafranca del Penedès envers el senyor

Jaume Sastre.

2- Instar el president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, senyor José

Ramón Bauza, a dialogar amb la societat civil illenca en recerca d'una solució al

conflicte educatiu que el seu govern ha provocat

3- Adreçar aquestes resolucions al senyor Jaume Sastre, al president de les Illes

Balears José Ramon Bauza i a l'Assemblea de Docents de les Illes.

L'anterior moció s'ha aprovat amb 18 vots a favor i 2 en contra (aquests, del PP).

Llorenç Casanova (CUP) afirma que Jaume Sastre ha abandonat fa molt poc la vaga

per prescripció mèdica, però que la lluita continua vigent. La situació de la llengua a

les Illes també ens afecta, i la moció només demana que el president Bauza

dialogui amb la societat civil illenca sobre el model educatiu.

Pep Quelart (ERC) manifesta que, malgrat que Sastre ha hagut de deixar la vaga, la

part dispositiva de la moció és vigent. Cal donar suport a la moció i fer una crida al

diàleg.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) demana encapçalar la moció, rebutja el model escolar que

vol imposar el govern espanyol i també el balear i apel.la a la voluntat popular de

respectar el dret a ser educada la gent en català. La immersió lingüística és

positiva, i cal agrair a Jaume Sastre la seva tasca.
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Josep Ramon (PP) rebutja la moció. La immersió lingüística a les escoles de Balears

la van implantar governs del PP. En el programa electoral del PP de fa tres anys es

va formular la proposta de trilingüisme efectiu a l'escola, i el PP va assolir la

majoria absoluta. En democràcia el que compta són les eleccions. L'any vinent hi

haurà noves eleccions a les Balears, i els ciutadans podran donar suport o no a les

propostes del PP. Hi poden haver algunes manifestacions, però finalment compten

els vots de la gent. L'opinió de Sastre és respectable, però és només una opinió, i

diàleg no vol dir haver d'acceptar allò que alguns reclamen.

Ramon Zaballa (grup Socialista) es mostra a favor de la part dispositiva de la moció

i hi votarà a favor, i es mostra solidari amb la tenacitat i treball de Jaume Sastre.

Amb la llengua no s'hi juga, i totes les llengües haurien de ser patrimoni de l'Estat a

preservar. La moció demana que el govern balear dialogui, i això és positiu.

Raimon Gusi (CiU) dóna suport a la moció, i apel.la per un diàleg que no s'hauria

d'haver trencat.

MOCIÓ D'URGÈNCIA. AMPLIACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA. MOCIÓ SOBRE
REFORMA CONSTITUCIONAL I MODEL D'ESTAT A ESPANYA, I DRET A
DECIDIR DE CATALUYA

Es presenta fora de l'ordre del dia, per urgència, la següent moció dels grups d'ICV-
EUiA, CUP i ERC:

La declaració d'urgència, i la consegüent ampliació de l'ordre del dia, s'han aprovat
per unanimitat.

TEXT DE LA MOCIÓ

Des del compromís amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i fraternitat, hereus i
hereves del llegat social, cultural i emancipador de la II República, hem de
manifestar que no acceptem un relleu automàtic mitjançant una Llei orgànica sense
obrir l'oportunitat democràtica de consultar la ciutadania i debatre i decidir sobre el
model d'estat.

En la recent abdicació del rei Joan Carles de Borbó es posa de manifest la fi de
règim que viu el sistema polític i en especial el model d'estat i les relacions
Catalunya-Espanya, aprovats després de la dictadura i en el període de la transició
democràtica. Un model que ha regnat a l'Estat espanyol en els darrers 40 anys i
que s'ha demostrat esgotat i accentuat pel fet que moltes generacions no l'han
pogut escollir, demanda la reforma constitucional i la convocatòria d'un referèndum
on sigui la ciutadania qui decideixi lliurement amb els seus vots tot allò que afecta

25



les seves vides i on puguin decidir quin sistema polític, quin model econòmic, i quin
model de societat desitgen.

A la vegada ens reafirmem en la necessària continuïtat del procés de consulta sobre
el futur polític de Catalunya.

Per aquests motius, proposem al ple els següents

ACORDS

PRIMER.- L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès reclama a l'Estat espanyol
impulsar un procés constituent per a plantejar la República i un altre model d'Estat
mitjançant un referèndum per definir quin ha de ser el model d'estat.

SEGON.- Declarem que hem de continuar el procés per a l'exercici del dret a
decidir i que el poble de Catalunya s'expressi en llibertat el proper 9 de novembre

TERCER.- Fer arribar els acords al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de
l'Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a la Presidència
de la Unió Europea.

L'anterior moció s'ha aprovat amb 4 vots a favor (CUP, ICV-EUiA ERC), 2 en
contra (PP) i 14 abstencions (grups de CiU i Socialista).

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que després del canvi de Rei l'Estat espanyol ha de
replantejar-se el model d'Estat. La majoria de persones majors d'edat' ara no van
votar la Constitució de 1978 per raons d'edat o altres, i a més el vot va ser global i
l'afer de la monarquia o república no es podia tractar separadament. S'han trencat
consensos amb la sentència sobre l'Estatut, el nou article 135 sobre la prioritat de
pagament del deute per exigències de la Unió Europea, es veta la consulta sobre el
dret a decidir de Catalunya o es nega un referèndum sobre la monarquia o la
república, es fan plantejaments retrògrads sobre l'avortament, etc. Cal defensar el
dret a referèndums a Espanya tant sobre la monarquia com sobre el model d'Estat,
i continuar el procés sobre el dret a decidir de Catalunya amb el referèndum del 9
de novembre.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció. Pot pensar-se que parlem d'un tema
espanyol; ERC vol la independència de Catalunya, però aspira també a què la
democràcia imperi arreu. Hem de solidaritzar-nos amb els republicans espanyols, a
qui es nega el referèndum al.legant que la Constitució ho prohibeix, és a dir,
emprant la mateixa raó per la qual es nega el referèndum a Catalunya pel dret a
decidir. Caldrà esperar també que els republicans espanyols donin suport a la
consulta catalana del 9 de novembre.

Xavier Navarro (CUP) afirma que no es debat sobre la Constitució espanyola, sinó
sobre democràcia. Els espanyols han de poder votar si volen monarquia o república.
Si la gent vol votar, ho ha de poder fer. Es presenta d'urgència la moció perquè
Felip VI serà proclamat Rei demà passat, i l'alcalde contesta que abans de la
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coronació o proclamació de demà passat és impossible que se celebri un
referèndum, de manera que la moció no tindria estrictament cap urgència especial.

Josep Ramon (PP) s'oposa a la moció. Fa tres anys els espanyols van atorgar la
majoria electoral absoluta al PP, i l'any vinent podran tornar a votar i a decidir. El
suport a la monarquia és molt alt, ja que parlem tant de PP com del PSOE, entre
altres. No cal plantejar-se específicament si monarquia o república, ja que totes les
veus es poden expressar mitjançant les eleccions. Ara ens hem de centrar en
superar la crisi econòmica, i a Catalunya no hi pot haver referèndum sobre dret a
decidir perquè és contrari a la Constitució.

Ramon Zaballa (grup Socialista) manifesta que el seu grup no votarà a favor
perquè la moció resulta massa tímida. Els socialistes volen una reforma
constitucional plena i molt més àmplia, no només discutint sobre monarquia o
república, sinó també sobre model territorial, forma de govern, paper del Senat,
limitacions temporals dels mandats polítics, dret a l'educació, drets a l'habitatge i al
treball no merament retòrics, etc. Un cop parlat de tot en seu parlamentària, a
més, els ciutadans han de poder decidir en referèndum.

Toni Peñafiel demana a Ramon Zaballa que formuli una esmena en la línia que ha
esmentat, la qual potser es podria consensuar, i Pep Quelart (ERC) pregunta què
dirien els socialistes en concret sobre la república o el dret a decidir de Catalunya.
Zaballa contesta que si de cas els grups proposants haurien de retirar la moció i
parlar-ne, ja que ell no pot ara improvisar en un minut una esmena àmplia i
completa sobre una moció que no s'ha facilitat fins fa una estona. El PSC, diu
Zaballa, apunta cap al conjunt universal, a la reforma a la totalitat, i no a simples
subconjunts.

Raimon Gusi (CiU) afirma que el seu grup no donarà suport a la moClo perquè
arriba tard, i a Catalunya una part important dels ciutadans han desconnectat ja
mentalment de l'Estat espanyol. És correcte que els espanyols es puguin plantejar
si volen monarquia o república, però a Catalunya importa el vot del referèndum del
9 de novembre. El nostre debat serà en el futur quina mena concreta de república
catalana volem, però no el de la monarquia o la república a Espanya. Podem ser
solidaris amb els espanyols, o els francesos, però no entrar en debats d'aquesta
mena. Veurem si en el futur algú a Espanya planteja per exemple dos Estats amb
una corona, però ho dubta. Gusi desitja sort als espanyols i que puguin decidir,
però a nosaltres ens importa el 9 de novembre i tenir un Estat català independent.

Toni Peñafiel (ICV) afirma que alguns (en al.lusió a CiU) arriben amb pedres a la
motxilla, i el que cal és una reciprocitat de processos, i recorda que quan Catalunya
va plantejar al Congrés dels Diputats el dret a decidir alguns diputats com els
d'Izquierda Unida van dir que sí, mentre que ara CiU no dóna suport al dret a
decidir dels espanyols.

Xavier Navarro (CUP) es mostra sorprès per l'afirmació de CiU sobre la
desconnexió, quan el president Artur Mas assistirà a la coronació de Felip VI, i de
vegades ha admès que Catalunya i Espanya podrien compartir la monarquia.

PRECS I PREGUNTES
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En aquest apartat de l'ordre del dia es produeixen les intervencions següents,
posant-se en relleu que les no contestades en aquesta sessió seran objecte de
resposta per escrit.

A) Pep Quelart (ERC) formula aquestes preguntes:

1) Com ja hem comentat a través de la premsa local, el carrer Pau Benach fa molts
anys que està en pèssimes condicions: asfaltat en molt mal estat i voreres estretes
amb fanals al mig de la vorera. Els demanem actuacions i els instem formalment a
actuar en aquest carrer.

2) En diferents ocasions s'han comentat els problemes que ocasionen grups de
persones que fan trobades i festes a les antigues instal.lacions esportives de Cal
Mencia, a sota de Sant. Pau. Quines actuacions s'han fet i quines es faran? S'ha
informat a aquestes persones de les possibilitats d'usos de lleure que tenen a la
zona esportiva i a les noves instal.lacions de la muntanya de Sant Jaume?

B) Toni Peñafiel (ICV-EUiA) planteja:

3) A l'estiu de l'any passat van aparèixer rumors sobre retallades a la comarca en
l'àmbit de la salut, la qual cosa va provocar que molts veïns demanessin una
audiència pública. Després d'un temps en certa manera tranquil, ara es diu que la
Generalitat pot treure a concurs el servei d'ajuda a les persones amb
drogodependència a la zona de Barcelona Sud que ens inclou, i que faria que deixés
de prestar els serveis la Mancomunitat Penedès - Garraf, i això malgrat que en una
recent reforma dels estatuts de la Mancomunitat es va apostar per mantenir els
serveis mancomunats en aquest terreny. També sembla que el servei no es
prestaria al nou CAP de l'Espirall en construcció com s'havia dit, sinó en centres
externs.

Contesta l'alcalde Pere Reguli que hi està al damunt i demana constantment
informació. Té entès que els serveis aniran igualment al nou CAP. El problema és
que la Mancomunitat no és una entitat sanitària ni pertany al directori de salut
mental. Pertànyer al directori permet més coordinació, sobretot en cas de
drogoaddictes que després necessiten altres atencions de salut. Pot ser que es
convoqui un concurs, sembla, però l'important que s'ha de garantir és que no
perdem serveis, que aquests siguin gratuïts i que no es perdin els llocs de treball.
Estem en la línia de garantir els serveis, la qualitat i els llocs de treball.

4) Demana Toni Peñafiel que l'Ajuntament es personi com a part interessada en
l'expedient administratiu per a la crema de iots de depuradores a les mines veïnes
de Cales de Pacs, per tal de garantir els drets dels ciutadans i el medi ambient.
Contesta l'alcalde Pere Reguli que juntament amb el Consell Comarcal ha demanat
hora a Medi Ambient de la Generalitat, i que ens oposarem al projecte.

5) El Fòrum d'alcaldes de Catalunya per a l'educació comença ara accions per a
reclamar el pagament a la Generalitat d'allò que deu als ajuntaments d'exercicis
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anteriors per aportacions allars municipals d'infants. Peñafiel pregunta si l'alcalde
de Vilafranca s'hi sumarà.

6) Es reitera el prec del ple anterior en el sentit que es convoqui immediatament la
Comissió municipal del Transport. Enguany encara no s'ha reunit, i hi ha assumptes
importants pendents que s'han de tractar (sentència sobre sorolls ADIF, estació de
busos, projecte de connexió dels trens amb Tarragona, biceberg, etc.).

7) Sobre el projecte d'escola d'enoturisme, es va dir des del govern que tenia un
cost zero per a l'Ajuntament, però s'ha vist que en la darrera modificació de
pressupost s'ha habilitat una partida de despesa de 15.000 euros. Pregunta Peñafiel
si la quantitat de 15.000 euros, malgrat que modesta, retornarà a l'Ajuntament, i si
hi ha previstes més despeses.

C) Xavier Navarro (CUP) formula les preguntes i precs següents:

8) En la darrera Junta de Portaveus l'alcalde va dir que es lliuraria als grups còpia
de la sentència dictada contra ADI F per sorolls i vibracions,dels trens, però encara
no l'han rebuda. L'alcalde demana disculpes i diu que la seva secretària està
malalta aquests dies, però que els hi farà arribar.

9) Pregunta si els nous contenidors de residus instal.lats a la via pública poden ser
utilitzats correctament per persones amb discapacitats físiques o mobilitat reduïda.
Contesta l'alcalde que els nous contenidors requereixen un temps de rodatge. Tot
depèn probablement del grau de discapacitat, però els nous contenidors són més
utilitzables que els anteriors per part de les persones amb discapacitat física o
mobilitat reduïda.

10) Navarro fa referència als homes sense recursos que fan ús del servei d'alberg
de Càritas per a dutxar-se, serveis que no es donen a les dones, les quals no poden
dutxar-se ni dormir a l'alberg, i el dret a la dutxa s'hauria de garantir. En nom del
govern, Aureli Ruiz afirma que entre Càritas i Serveis Socials hi ha un mecanisme,
que no hem de detallar aquí, que permet la dutxa de les dones que ho necessiten, i
l'alcalde afirma que en tot cas cal vetllar per la garantia del dret, malgrat que la
immensa majoria d'usuaris siguin homes.

11) La CUP, tal com va demanar un representant seu, demana una còpia del
document "estudi de gestió de residus de Vilafranca".

12) AI gener es va obrir convocatòria d'ajudes per a pagar l'IBI i la taxa
d'escombraries per a les persones que ho necessiten. Sembla que algunes
sol.licituds no s'han contestat encara, i pregunta quan es farà tenint present que
aviat s'acaba el termini de pagament dels tributs. Contesta el govern que pensava
que tots els casos s'havien resolt, si bé mirarà si hi ha hagut algun problema que
desconeix.
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13) Navarro comenta que en el ple anterior l'alcalde no va autoritzar al secretari a
llegir els articles del ROM que fan referència a la junta de portaveus. En aquest
acte, Navarro llegeix els articles 6 i 57 del ROM,amb el redactat següent:

Art. 6. Interpretació del Reglament

La interpretació d'aquest Reglament correspon a la Junta de Portaveus i, en darrera instància, al
Ple municipal, que s 'han de basar en criteris d'interpretació gramatical, teleològica i lògica
ordinàriament admesos en dret. S'atén especialment als criteris que resulten de les normes de
.funcionament democràtiques.

Art. 57. Composició i atribucions de la Junta de Portaveus

1. La Junta de Portaveus és l'òrgan municipal constituït per tots els portaveus dels grups
municipCl1s,sota lapresidència de l'alcalde.

2. És .funció de lajunta de portaveus assessorar l'alcalde en les qüestions d'ordre del ple municipal
i, d'una manera especial, emetre la seva opinió quant al fet de dur a terme sessions plenàries fora
de la Casa de la Vila, presentar mocions al Ple, determinar el calendari de sessions plenàries i
assessorar potestativament l'alcalde a l'hora d'adoptar les decisions extraordinàries en situacions
d'emergència. La Junta també potfer declaracions, enteses com a exposicions escrites de caràcter
general oparticular sobre algun assumpte d'interès ciutadà.

3. El règim de funcionament de la Junta de Portaveus l 'ha de determinar ella mateixa en laprimera
sessió que celebri.

L'alcalde Pere Reguli afirma que aquests articles corroboren el que ell va sostenir en
el ple anterior, en el sentit que la junta assessora l'alcalde quan aquest ho demana,
però l'assessorament no pot ser imposat. En tot cas, Rz9UIIafi rfíà que ell mateix
convocarà la junta de portaveus quan correspongui.

/~list i pla'
~alcald ,

Pere Re~ulI i Riba
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