
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 3/2014
Caràcter: ordinari
Data: 8 d'abril de 2014
Horari: De 20 :02 hores del 8-4-2014 a 00: 15 hores del 9-4-2014.
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
- 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 Romero i Gamarra
- Aureli Ruiz i Milà
- Jordi Solà i Sebastià
- Joan Tarrida i Busquet
- Maria Josep Tuyà i Manzanera

S'han excusat d'assistir-hi:

-Sebastià Jané i Arrufat
-Ramon Zaballa i Serra

Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació

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

Desenvolupament de la sessió

Amb caràcter preliminar, i abans de l'inici de la sessió, l'alcalde Pere Reguli anuncia
que amb l'acord dels portaveus dels grups municipals autoritza la lectura d'un
Manifest dels treballadors de l'empresa de la comarca Robert Bosch, actualment
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amb problemes laborals. El representant dels treballadors Carles Teruel agraeix la
solidaritat dels grups municipals i destaca la incertesa i la por que viuen els
treballadors, ja que l'empresa alemanya vol deslocalitzar la producció, provocar
baixes incentivades, reduir plantilla i potser vendre la fàbrica de Castellet i la
Gornal; tal vegada fins i tot caldria replantejar-se l'agermanament de Vilafranca
amb Bühl. L'alcalde Pere Reguli afirma que ell ha parlat amb representants de
l'empresa i que és possible que els intents de venda siguin reals, si bé li han
manifestat que no es vendria per a desmantellar la fàbrica, sinó per a potenciar-la.
A través de l'agermanament amb Bühl, s'intentarà parlar amb la persona
d'Alemanya responsable de la planta de Castellet, i destaca que l'Ajuntament
sempre ha donat suport als treballadors de l'empresa.

També amb caràcter preliminar l'alcalde felicita les entitats Institut d'Estudis
Penedesencs i Federació d'Ateneus (aquesta darrera també vinculada a Vilafranca a
través d'entitats com el Casal i el Casino que hi participen), per haver estat
guardonades recentment amb la Creu de Sant Jordi que atorga el Govern de
Catalunya.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària
ordinària de data 25 de febrer de 2014.

Josep Ramon (PP) demana, quant a la moció sobre habitatges buits, que en el
resum de la seva intervenció es faci constar no que el PP ha pres mesures sobre
desnonament d'habitatges, sinó sobre limitacions dels desnonaments d'habitatges.
Així mateix sol.licita, respecte de la moció sobre la LRSAL i el conflicte en defensa
de l'autonomia local, que en la síntesi de la seva intervenció es faci esment
almenys d'algun dels exemples que ell va subratllar sobre competències impròpies
que potser s'han de deixar d'exercir en benefici de les competències municipals
pròpies. Així, per exemple i com va dir en el ple, és millor que l'Ajuntament no
presti si no són viables els serveis d'escola universitària ESCAVI, per tal de garantir
en canvi que s'atenguin competències municipals típiques com la pavimentació de
carrers. S'accepten aquestes precisions en l'acta.

L'acta, amb la introducció de les dues precisions que proposa el grup del PP, resta
aprovada per assentiment.

I. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS 2013

En aquest punt de l'ordre del dia l'alcalde, d'acord amb l'article 193.4 del RDL
2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,

INFORMA:

AI ple Municipal, el resultat de la Liquidació dels Pressupostos de la Corporació
corresponents a l'exercici econòmic de 2013, aprovats mitjançant Decrets de data
28 de febrer de 2014, segons el que disposa l'article 191.3 de l'esmentat text legal,
amb el següent detall:
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~ AJUNTAMENT
~Inl~ VILAFRANG.A

DEL PENEDES

ENTITAT

I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT

3. - Resultat pressupostari:
. Drets reconeguts nets 41.756.220,82
. Obligacions reconegudes netes 40.769.743,23
. Resultat pressupostari 986.477,59
. Despeses finançades amb rom. de tresoreria 26.855.757,28
. Desviacions positives de finançament 25.793.324,71
. Ajustaments 1.062.430,57
. Resultat pressupostari ajustat.................... 2.048.908,16

II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2013 .

final Obligacions a 31/12/2013 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2013.
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2013.

2. - Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2013
. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2013

III. ROMANENTSDE CRÈDIT

5.659.249,02. Saldo
614.319,53

0,00
0,00

11.591.580,65
6.211.033,02

1.- Despeses .
. Saldos compromesos AD .
. Operacions de capital .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .

32.420.806,21
1.854.193,10

29.195.251,13
1.371.361,98

,e 2.- Ingressos 32.420.806,21
. Càrrec al romanent de tresoreria 25.793.326,71
. Recursos afectats..................................... 6.627.479,50

IV. ROMANENTDE TRESORERIA

1.- Fons líquids .

2.- Drets petlder7ts de cobrarner:t II.

. Pressupost corrent .

. Pressupostos tancats .

. Operacions no pressupostàries .

. Cobraments pendents d'aplicació .

3. - Obligacions pendents de pagament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .

27.777.564,81

10.061.394,70
5.462.754,14
6.211.033,02

282.511,41
1.894.903,87

7.004.881,49
5.195.966,79

614.319,53
1.201.636,73
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. Pagaments pendents d'aplicació .

I. Romanent de tresoreria total .
II. Saldos de dubtós cobrament .
III. Excés de finançament afectat .
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

30.834.078,02
4.623.152,00

25.793.326,71
417.599,31

1. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT
3. - Resultat pressupostari:

. Drets reconeguts nets .

. Obligacions reconegudes netes .

. Resultat pressupostari .

. Despeses finançades amb rom. de tresoreria

. Desviacions positives de finançament .

. Ajustaments .

. Resultat pressupostari ajustat. .

II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2013 .
. Saldo final Obligacions a 31/12/2013 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2013.
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2013.

1.244.128,77
1.291.458,19

-47.329,42
98.754,43
-51.715,31

47.032,12
-290,30

213.432,42
0,00
0,00
0,00

III. ROMANENTSDE CRÈDIT

131.456,41
108.956,41
22.500,00

0,00

2. - Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2013
. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2013

1. - Despeses .
. Saldos compromesos AD .
. Operacions de capital .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .

307.841,35
78,91

•
2. - Ingressos .

. Càrrec al romanent de tresoreria .

. Recursos afectats .

IV. ROMANENTDE TRESORERIA

1.- Fons líquids .

2.- Drets pendents de cobrament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .

131.456,41
51.715,31
79.741,10

5.675,70

227.711,17
227.632,26

78,91
0,00

4



, "

. Cobraments pendents d'aplicació .

3.- Obligacions pendents de pagament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. Pagaments pendents d'aplicació .

I. Romanent de tresoreria total .
II. Saldos de dubtós cobrament .
III. Excés de finançament afectat .
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals

PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME

I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT
3. - Resultat pressupostari:

. Drets reconeguts nets .

. Obligacions reconegudes netes .

. Resultat pressupostari .

. Despeses finançades amb rom. de tresoreria

. Desviacions positives de finançament .

. Ajustaments .

. Resultat pressupostari ajustat .

II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2013 .

final Obligacions a 31/12/2013 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2013.
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2013.

0,00

159.204,89
134.338,88

0,00
24.866,01

0,00

74.181,98
2.992,12
51.715,31
19.474,55

648.217,86
636.612,99

11.604,87
61.578,49
87.200,91

-25.622,42
-14.017,55

210.711,75 . Saldo
0,00
0,00
0,00

2. - Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2013
. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2013

III. ROMANENTSDE CRÈDIT

235.082,88
1.211,23

1.- Despeses .
. Saldos compromesos AD .
. Operacions de capital .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .

2. - Ingressos .
. Càrrec al romanent de tresoreria .
. Recursos afectats .

IV. ROMANENTDE TRESORERIA

105.417,48
27.641,03
15.500,00
65.276,45

105.417,48
87.200,91
18.216,57
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1.- Fons líquids .

2.- Drets pendents de cobrament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. Cobraments pendents d'aplicació .

3.- Obligacions pendents de pagament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats : .
. Operacions no pressupostàries .
. Pagaments pendents d'aplicació .

I. Romanent de tresoreria total .
II. Saldos de dubtós cobrament .
III. Excés de finançament afectat .
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals

285.176,90
242.340,54
1.211,23

41.625,13
0,00

208.366,03
165.325,73

0,00
43.040,30

0,00

90.087,26
1.211,23
87.200,91
1.675,12

ORGANISME AUTÒNOM LOCAL TORRAS I BAGES

I. LIOUIDACIÓ EXERCICI CORRENT

3. - Resultat pressupostari:
. Drets reconeguts nets .
. Obligacions reconegudes netes .
. Resultat pressupostari .
. Despeses finançades amb rom. de tresoreria
. Desviacions positives de finançament .
. Ajustaments .
. Resultat pressupostari ajustat .

II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2013 .

final Obligacions a 31/12/2013 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2013.
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2013.

30.709,10
30.706,13

2,97

28.998,92 . Saldo
0,00
0,00
0,00

2. - Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2013
. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2013

III. ROMANENTSDE CRÈDIT

1.- Despeses .
. Saldos compromesos AD .
. Operacions de capital .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .
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2. - Ingressos .
. Càrrec al romanent de tresoreria .
. Recursos afectats .

IV. ROMANENTDE TRESORERIA

1.- Fons líquids .

2.- Drets pendents de cobrament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. cobraments pendents d'aplicació .

3.- Obligacions pendents de pagament. .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. Pagaments pendents d'aplicació .

I. Romanent de tresoreria total .
II. Saldos de dubtós cobrament .
III. Excés de finançament afectat .
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals

PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CAL BOLET

I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT

I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT

0,00
92,00
0,00

1.125,25

1.125,00
1.125,00

0,00
0,00
0,00

5,70
5,70
0,00
0,00
0,00

1.119,30
0,00
92,00

1.027,30

3. - Resultat pressupostari:
. Drets reconeguts nets .
. Obligacions reconegudes netes .
. Resultat pressupostari .
. Despeses finançades amb rom .
. Desviacions positives de finançament .
. Ajustaments .
. Resultat pressupostari ajustat .

II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

491.335,03
483.828,14

1.550,33
5.202,43

7.506,89

6.752,76
3.854,79

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2013 .

final Obligacions a 31/12/2013 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2013.
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2013.

2. - Estat d'ingressos:

67.075,31 . Saldo
0,00
0,00
0,00

7



. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2013

. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2013

III. ROMANENTSDE CRÈDIT

87.419,59
1.660,83

1.- Despeses .
. Saldos compromesos AD .
. Operacions de capital .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .

2. - Ingressos .
. Càrrec al romanent de tresoreria .
. Recursos afectats .

IV. ROMANENTDE TRESORERIA

1.- Fons líquids .

2.- Drets pendents de cobrament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. cobraments pendents d'aplicació .

3. - Obligacions pendents de pagament.. .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .

I. Romanent de tresoreria total .
II. Saldos de dubtós cobrament .
III. Excés de finançament afectat .
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals

134.964,03
128.411,63

6.552,40
0,00

18.006,33
5.202,43

129.761,60

75.487,45
73.826,62

1.660,83
0,00
0,00

44.686,01
39.809,91

0,00
4.876,10

37.587,48
8.711,13
5.202,43
23.673,92

En nom del govern municipal, el regidor d'Hisenda Aureli Ruiz explica que l'entitat
ha obtingut un romanent positiu d'uns 417.000 euros, la qual cosa és positiva, si bé
l'any 2013 ha estat difícil i complex. Els drets reconeguts per impostos i taxes han
superat fins i tot les previsions pressupostàries, però tenim un important problema
d'incobrables o fallits (763.000 euros), i el cert és que existeixen crèdits tributaris
pendents d'ingressar per un muntant de més de sis milions d'euros, que han obligat
a portar a terme unes provisions superiors fins i tot a les ja previstes inicialment.
Tenim un problema greu amb aportacions habituals d'altres Administracions com la
Generalitat, inferiors en 1 milió d'euros aproximadament a allò que s'havia previst,
per conceptes com ajuts a Llars d'infants, a l'escola Arsenal o el Fons de cooperació
local, i encara bo que ha compensat aquesta minva d'aportacions una participació
en els tributs de l'Estat de més d'un milió d'euros per sobre de la previsió
pressupostària, que deliberadament s'havia calculat amb extrema prudència a la
baixa.
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Ruiz continua la seva intervenció fent palès que en el vessant global d'ingressos
tindríem un dèficit d'uns 700.000 euros, i el romanent positiu només ha estat
possible mitjançant una important contenció de la despesa corrent gràcies a l'esforç
de tècnics i polítics, contenció que s'ha portat a terme mantenint els serveis
públics, de manera que els ciutadans no han notat cap minva de qualitat. El nostre
deute és de 20,3 milions d'euros, el percentatge d'endeutament ascendeix a un
moderat 52,9% i hem rebaixat el termini mitjà de pagament a proveïdors a 42 dies,
les quals circumstàncies reflecteixen una situació financera sanejada que ens dóna
un cert marge potencial en cas d'haver de fer front a noves necessitats.

Pep Quelart (ERC) realitza una intervenció global sobre tots els punts de l'ordre del
dia relatius a comptes d'entitat i organismes i empreses de 2013. Votarà a favor, ja
que no decidim res ni podem modificar la forma com s'han fet les coses, sinó que
els comptes són instruments tècnics que reflecteixen la realitat econòmica de l'any
passat, com si es tractés d'una fotografia. Demana que ja que hi ha romanent
positiu es dotin les aportacions adients per als projectes de dues escoles ja
existents i que són necessaris. També cal reflexionar sobre el futur de dues
societats com Habitatge i SOVIPAR, sempre amb pèrdues. ERC fa molts anys que
defensa que SOVIPAR, societat l'activitat de la qual es limita al servei de grua
municipal al carrer, no té cap sentit, i que hauria de desaparèixer.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA), després d'agrair el Manifest presentat pels treballadors de
Robert Bosch, intervé també sobre els global dels comptes dels diferents
organismes, els quals incorporen unes xifres de tancament i que el seu grup votarà
a favor. Els ciutadans han de saber que la Generalitat és deslleial i no ens paga 4
milions d'euros reconeguts, a banda d'altres deutes no reconeguts, i que no
compleix amb les seves aportacions en matèries com l'escola de música, els serveis
socials, les llars d'infants, etc. Peñafiel també afirma que el govern municipal no ha
complert tampoc compromisos amb el seu grup sobre actuacions necessàries
proposades per ICV quan es va aprovar el pressupost, i que en matèria d'aigües
caldria més compromís per mantenir de debò una empresa pública potent i de
qualitat, compromís que no denoten actuacions passades del govern municipal com
la permissivitat vers la privatització per la Generalitat de les canonades de l'aigua,
o la reducció del capital social de l'empresa municipal que es va aprovar en el seu
dia.

Josep Ramon (PP) afirma que, tenint en compte la situació econòmica difícil del
país, un romanent de 417.000 euros l'any 2013 constitueix una dada positiva,
acompanyada per un moderat endeutament, i que també cal felicitar-se per les
economies aconseguides en la despesa i que, dit sigui de passada, ja s'haurien
pogut produir també en anys anteriors. Cal esperar que amb la millora econòmica
del país que s'albira els crèdits fallits es redueixin, i també és d'agrair l'increment
de les aportacions de l'Estat. Sobre l'Empresa d'Aigües, ha ajudat al benefici
l'increment. del preu de l'aigua, preu que esperem que pel bé de ciutadans i
empreses la Generalitat no segueixi augmentant en alta. Cal reduir el dèficit de
SERCOM (televisió i ràdio) que requereix una aportació municipal de 629.000
euros, i en aquest sentit caldria batallar malgrat la crisi per incrementar els
ingressos publicitaris i contenir la despesa. També s'observa un increment de la
despesa corrent del VINSEUM, i es podrien fer gestions per tal que l'Estat fos
membre del Patronat i portés a terme aportacions a la despesa corrent. Finalment, .
l'escola de música té més ingressos perquè té més alumnes, però també creix la
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seva despesa/ la qual s/hauria de moderar per tal de garantir la viabilitat de
I/escola.

Xavier Navarro (CUP) afirma que tenir uns resultats positius és bo/ però fa la
impressió que els resultats han sortit així en part per xamba/ per una combinació
de factors molts dels quals no depenen de l/Ajuntament. Cal denunciar la
deslleialtat de la Generalitat/ i reclamar una bona llei de finançament local/ sobretot
davant del fet evident que els Ajuntaments en general contribueixen efectivament
al compliment dels objectius financers globals. L/estalvi en la despesa és positiu/
però potser s/haguessin hagut de destinar més recursos a ajuts a les famílies que
ho necessiten. Els comptes són un assumpte tècnic/ i la CUP s/abstindrà en la
votació.

Aureli Ruiz agraeix les diferents aportacions fetes/ i presenta amb més detall els
comptes de les diferents societats municipals/ EPEL/ fundacions i consorcis ~
dependents. ••

L/Empresa d/Aigües es troba sanejada/ amb importants fons propis i beneficis que
es destinen a inversions en xarxes d/abastament d/aigua i sanejament. L/any 2013
les tarifes d/ATLL no es coneixien quan es va aprovar el pressupost/ i per sort
l/augment no va ser tant alt finalment com s/havia especulat. La voluntat del
govern municipal és la de tenir una empresa forta/ que creixi i doni servei a
Vilafranca i comarca/ i Ruiz vol deixar clar que el govern no té la intenció de vendre
ni privatitzar l/empresa.

Habitatge i Sovipar/ diu Ruiz, tenen poca activitat. Habitatge té actius per a fer
front als deutes/ i SOVIPAR requereix aportacions municipals perquè no té ni pot
tenir ingressos propis; d/alguna manera els seus ingressos són la taxa de grua que
recapta l'Ajuntament. Caldrà reduir les pèrdues del VINSEUM, les quals existeixen
malgrat que l/aportació municipal ha crescut, i en SERCOM hi ha pèrdues
importants de 629.000 euros agreujades per la crisi/ que incideix en baixa
d'ingressos per publicitat i venda de programes. Respecte de l'escola de música, té •.
més alumnes, però les famílies paguen només una part moderada del cost, •
l'Ajuntament fa una important aportació de 225.000 euros i la Generalitat ja ha
deixat clar que no farà més aportacions.

Aureli Ruiz destaca les importants subvencions o aportacions municipals a entitats
com el VINSEUM, l'escola de música/ la ràdio i la televisió, etc. Són serveis que es
volen mantenir, però caldrà ser molt prudent econòmicament/ ja que les lleis
d'estabilitat pressupostària i la llei de racionalització de l'Administració Local
exigeixen un resultat positiu global de tot el conjunt, i pèrdues acumulades de
certes entitats ens podrien portar a seriosos problemes.

Pep Quelart (ERC) reconeix que el resultat té a veure amb la gestió/ però en certa
manera també amb la xamba/ i si per exemple la participació en els tributs de
l'Estat no s/hagués situat molt per damunt de la previsió s'hagués tancat l'exercici
de 2013 amb dèficit. Quant a SOVIPAR/ no es justifica tenir una societat amb
quatre treballadors per a gestionar la grua municipal, i s'hauria d'haver dissolt molt
abans que els Patronats Municipals. Si dividim la despesa total de l'empresa pels
quatre treballadors resultaria que cadascun d'ells cobraria 42.000 euros anuals,
cosa que no respon a la realitat i que indica que hi ha despeses de gestió

10



innecessàries. Seria més adient dissoldre la societat i que els treballadors fossin de
l'Ajuntament, amb sous normals. Pel que fa a la Societat d'Habitatge té actius que
de moment no es venen, però si els anem cremant cada any la societat acabarà
malament financerament parlant.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que si realment el govern opta per tenir una
empresa d'aigües pública, municipal i forta trobarà el suport del seu grup, però
actuacions recents (gestió EDAR, privatització d'ATLL, reducció del capital social) no
concorden amb aquesta voluntat que ara s'anuncia.

Llorenç Casanova (CUP) es mostra preocupat per la darrera intervenció d'Aureli
Ruiz, que semblava assenyalar i qüestionar, amb insinuacions, alguns equipaments
generadors de dèficit com SERCOM, escola de música, l'escola Arsenal, etc. No cal
culpabilitzar cap entitat darrera de la qual hi ha serveis i persones, ni insinuar
mesures restrictives o de dissolució si es generen problemes.

Francisco Romero (grup Socialista i govern) afirma que els comptes no són fruit de
la casualitat, sinó que reflecteixen un model de gestió que els diferents governs
municipals han anat seguint. Tenim un baix endeutament, uns ingressos que només
s'actualitzen amb l'IPC i una aposta per mantenir serveis com llars d'infants,
Arsenal, serveis socials, etc. És positiu tenir aquests resultat, amb la qual cosa
podem mantenir els serveis públics i conservar l'autonomia municipal sense
intervencions o interferències traumàtiques de l'Estat. Es porta a terme bona feina,
tècnica i política.

Aureli Ruiz (grup de CiU i govern) afirma que no ha estat ben interpretat per la
CUP. El govern que representa vol mantenir serveis importants com la televisió i la
ràdio, l'escola de música, l'Arsenal, etc., i els seus treballadors, però cal gestionar-
los adequadament, contenint dèficits per tal d'evitar l'aplicació de les mesures que
la llei preveu per a casos de dèficits generals, o particulars continuats. Quant a
SOVIPAR potser no té sentit la seva subsistència, però legalment no podem integrar
els seus treballadors a l'Ajuntament, per la qual cosa potser serà preferible una
fusió amb una altra societat municipal. Un treballador de SOVIPAR no cobra 42.000
euros, sinó un sou normal d'uns 25.000 euros bruts anuals; però la societat té
altres despeses: seguretat social,vehicles, assegurances, combustible, etc., la qual
cosa ja s'hauria de donar per sabuda i consta explicada en la documentació lliurada
als grups municipals.

Xavier Navarro (CUP), amb relació als ens amb pèrdues, subratlla la responsabilitat
de la Generalitat, per manca de les aportacions adients, quant a l'escola de música
o el VINSEUM. La Generalitat s'ha desdit d'un milió d'euros d'aportacions
compromeses, i si els comptes han quadrat és perquè la participació dels tributs de
l'Estat s'ha incrementat en una xifra que compensa amb escreix els incompliments
de la Generalitat. Els tributs no s'han congelat, sinó que s'han incrementat segons
IPC en un moment en què moltes persones no han vist actualitzats els seus
ingressos segons IPC, sinó que fins i tot han patit pèrdues salarials nominals. A
més, es va produir 1'¡~lnY2012 un augment generalitzat de l'IBI d'un 10%.

Pep Quelart (ERC) aclareix que ell no ha dit en cap moment, contràriament al que
ha manifestat Aureli Ruiz, que els treballadors de SOVIPAR cobrin 42.000 euros
anuals, sinó que justament el fet que el seu salari sigui lògicament inferior
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demostra que existeixen despeses que no tenen sentit i que aconsellen la dissolució
de l'empresa. L'Ajuntament ha fet una gestió comptable determinada, és cert, però
cal admetre que si les xifres finalment han quadrat es deu també a una combinació
de factors alguns dels quals no depenien de l'Ajuntament. Quant als tributs, ERC va
defensar no l'actualització segons IPC, sinó una congelació en termes nominals
(increment zero) com van fer altres municipis, proposta que el govern municipal va
rebutjar. Quelart es queixa de les afirmacions poc elegants d'Aureli Ruiz que han
tingut lloc més d'una vegada en diferents plens, en sentit ofensiu cap a ell,
acusant-lo de no haver-se estudiat els expedients o de no saber de què està
parlant.

L'alcalde Pere Reguli afirma que alguns municipis han congelat impostos, però en
canvi no tenen llars d'infants o altres serveis, o si en tenen cobren una tarifa plana
igual per a tothom. A Vilafranca s'actualitza moderadament segons IPC, però en les
llars apliquem una tarifació social que fa que la gent amb pocs recursos pagui una •••
quantitat molt baixa. Sobre els dèficits de les societats cal prestar-hi atenció, ja que ••
per exemple la ràdio i la televisió reben una subvenció municipal de més de
600.000 euros, i algú pot pensar que potser el servei és prescindible. De fet, alguns
ajuntaments han tancat la seva TV, i els municipis de la comarca s'han retirat del
Consorci Penedès TV per tal de no haver de portar a terme les aportacions
corresponents. L'Ajuntament aposta per l'escola de música i fins i tot l'ha ampliat,
però l'hem de poder sostenir. Es treballa per mantenir i garantir els serveisr i amb
referència a algunes afirmacions realitzades comenta l'alcalde que esdevé ofensiu
per a la gent que ha treballat durament en la gestió municipal afirmar que s'han
quadrat les xifres de l'any per casualitat o xamba.

II. JUNTA D'ACCIONISTES EMPRESA D'AIGÜES

En aquest punt el ple es constitueix i actua com a soci únic de la societat municipal
Empresa Municipal d'Aigües de Vilafrancar S.A., i exercint les funcions de junta
d'accionistes tracta el dictamen següent:

De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts socials de e
l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, s'acorda l'aprovació de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2013, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat d'Ingressos i
Despeses Reconeguts, de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, de la Memòria
Anual i dels Informes de Gestió i d'Auditoria.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat
de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu/ xifra anual de negoci i
nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en un saldo positiu de 286.001/80 €/ proposant-
se la següent aplicació de resultats:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys 286.001/80 €
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Aplicació
A reserves voluntàries
A compensar pèrdues d'exercicis anteriors

266.593,92 £
19.407,88 £

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l'acta d'aquesta sessió de la junta.

Aquest dictamen s'ha aprovat amb 17 vots a favor (grups de CiU, Socialista, del PP,
d'ICV-EUiA i d'ERC) i 2 abstencions (grup de la CUP).

III. JUNTA DE SOCIS SOCIETAT SERCOM

En aquest punt el ple es constitueix i actua com a soci únic de la societat municipal
Serveis Municipals de Comunicació, S.L. (SERCOM, SL), i exercint les funcions de
junta de socis tracta el dictamen següent:

De conformitat amb allò que disposa l'article 22.3 i concordants dels estatuts socials
de la societat privada municipal Serveis Municipals de Comunicació SL, s'acorda
l'aprovació de:

eP Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2013, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net, la Memòria Anual i l'Informe d'Auditoria.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de
negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -629.810,58 £, proposant-se
el repartiment següent:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues)
Compensació per aportació de socis i propietaris

Aplicació
A resultats d'exercicis anteriors pendents de compensar amb
beneficis futurs
Reserva voluntària
Reserva legal

-629.810,58 £
644.000,00 £

Total 14.189,42
£

5.480,36 £

7.290,12 £
1.418,94 £

Total
14.189,42 £

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l'acta d'aquesta sessió de la junta.

Aquest dictamen s'ha aprovat amb 17 vots a favor (grups de CiU, Socialista, del PP,
d'ICV-EUiA i d'ERC) i 2 abstencions (grup de la CUP).
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IV. JUNTA DE SOCIS SOCIETAT D'HABITATGE

En aquest punt el ple es constitueix i actua com a soci únic de la societat municipal
Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L. ", i exercint les funcions
de junta de socis tracta el dictamen següent:

De conformitat amb allò que disposa l'article 8 i concordants dels estatuts socials de
la societat privada municipal \lSocietat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del
Penedès SL societat unipersonal'~ s'acorda l'aprovació de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2013, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net, de la Memòria Anual i de l'Informe d'Auditoria.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la aa
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de ••
negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -149.154,17 €, proposant-se
la següent aplicació de resultats:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues) -149.154,17 €
Aplicació
A compensar amb beneficis futurs -149.154,17 €

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l'acta d'aquesta sessió de la junta.

Aquest dictamen s'ha aprovat amb 17 vots a favor (grups de CiU, Socialista, del PP,
d'ICV-EUiA i d'ERC) i 2 abstencions (grup de la CUP).

V. JUNTA DE SOCIS SOCIETAT SOVIPAR

En aquest punt el ple es constitueix i actua com a soci únic de la societat municipal
Societat Vilafranquina d'Aparcaments, S.L. (SOVIPAR, SL), i exercint les funcions de
junta de socis tracta el dictamen següent:

De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts socials de
la Societat Vilafranquina d'Aparcaments SL, s'acorda l'aprovació de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2013, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net i de la Memòria.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat
de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i
nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -182.407,51 €, proposant-se
Jasegüent base de repartiment:
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Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues) -182.407,51 e
Aplicació
A compensar amb beneficis futurs -182.407,51 e

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, facta d'aquesta sessió de la junta.

Aquest dictamen s'ha aprovat amb 17 vots a favor (grups de CiU, Socialista, del PP,
d'ICV-EUiA i d'ERC) i 2 abstencions (grup de la CUP).

VI. EPEL ESCOLA DE MÚSICA. COMPTES

Se sotmet al ple el dictamen següent:

De conformitat amb allò que disposa l'article 9 i concordants dels estatuts socials de
fEntitat Pública Empresarial Local "Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet'~
s'acorda l'aprovació de:

• Els comptes anuals corresponents a fexercici econòmic de 2013, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net i de la Memòria Anual.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat
de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i
nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -225.495,54 e, proposant-se
la següent base de repartiment:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues)
Compensació per aportació de socis i propietaris
Reserves voluntàries
Aplicació
A reserves voluntàries

- 225.495,54 e
146.500,00 €
78.995,54 e

0,00 e

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l'acta d'aquesta sessió de la junta.

Aquest dictamen s'ha aprovat amb 17 vots a favor (grups de CiU, Socialista, del PP,
d'ICV-EUiA i d'ERC) i 2 abstencions (grup de la CUP).

VH. INFORME COMPTIES fUNDACIÓ flESTA MAJOR DE VILAfRANCA

S'informa al ple del següent:
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Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2013, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys i de la Memòria Anual de la
fundació.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de
negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en un saldo positiu de 1.688,62 €, proposant-se
el repartiment següent:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys
Aplicació a Romanent

VIII. INFORME COMPTES FUNDACIÓ VINSEUM

S'informa al ple del següent:

1.688,62 €
1.688,62 €

Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2013, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, L'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net, la Memòria Econòmica i l'informe d'auditoria de la fundació.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de
negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en un saldo negatiu de -47.222,06 €, sobre el
qual no s'adopten acords de repartiment:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys -47.222,06 €

IX. INfORME COMPTES CONSORCI PER A LA GESïIÓ Die LA TELEVISIÓ
DIGITAL lOCAL PÚBLICA DEL PENEDÈS (PENEDÈS TV)

S'informa al ple del següent:

Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2013, comprensius
del Balanç de Situació i el Compte de Pèrdues i Guanys del consorci.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de
negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.
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El resultat de l'exercici es concreta en un saldo positiu de 13.195,12 €,
proposant-se el repartiment següent:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys
Aplicació a reserves voluntàries

X. ESTATUTS MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF

Es presenta al ple el dictamen següent:

13.195,12 €
13.195,12 €

Atès que en data 31 de desembre de 2013 ha entrat en vigor la Llei 27/2013, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. Aquesta Llei té com a
objectius bàsics, segons la seva exposició de motius expressa, clarificar les
competències locals enumerant el llistat de matèries en què els municipis han
d'exercir competències pròpies, avançar en el principi "d'una Administració una
competència ", evitar duplicitats en la prestació de serveis, i, com a criteri general,
incorporar criteris d'estalvi de recursos en la prestació dels serveis, millorant
l'eficàcia i l'eficiència.

Atès que la disposició transitòria onzena estableix que les mancomunitats de
municipis hauran d'adaptar els seus estatuts en un termini de sis mesos al que
preveu l'article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local. També estableix que les competències de les mancomunitats estaran
orientades exclusivament a la realització d'obres i prestació de serveis públics
necessaris per tal que els municipis puguin exercir les competències o prestar els
serveis enumerats en els articles 26 i 27 de la Llei estatal 27/2013.

Atès que al preàmbul dels vigents estatuts de la Mancomunitat Penedès Garraf ja
es fa referència al dret dels municipis a associar-se amb altres mitjançant una
mancomunitat per a l'execució en comú d'obres i serveis de la seva competència,
d'acord amb l'article 44 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local, i que
aquest no ha modificat la seva redacció.

Atès que al mateix preàmbul se cita l'article 3 de la referida Llei de bases i que
aquest ha modificat lleugerament la seva redacció, sent recomanable adaptar el
text del preàmbul a la nova redacció d'aquest article 3 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases del règim local.

Atès que l'article 4 dels actuals Estatuts defineix unes molt àmplies finalitats
pròpies de la Mancomunitat, i llur redacció podria entrar en contradicció amb el que
estableix la citada disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, sent evident la
necessitat de procedir a la modificació i adaptació de les finalitats de la
Mancomunitat al que estableix la nova disposició legal, a fi i efecte d'evitar incórrer
en causa de dissolució.

Vist l'acord del Ple de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf de data 6 de
març de 2014.
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Vist el que disposa l'article 120.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
s'ACORDA:

Ratificar i aprovar la modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal
del Penedès i Garraf que va aprovar el ple de la Mancomunitat el dia 6 de març de
2014.

Els canvis són:

PRIMER.- Modificar el PREÀMBUL, que queda així: «La Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, al seu article 3.2 c) estableix que les
Mancomunitat de Municipis gaudeixen de la condició d'Entitats Locals.
L'article 44 del mateix text legal reconeix als municipis el dret d'associar-se amb
d'altres en mancomunitats per a l'execució en comú d'obres i serveis públics
necessaris per a l'exercici de les seves competències. ~
El text refós, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, preveu al ,..
seu article 35 i següents els requisits que s'estableixen per a la constitució de
mancomunitats.
Es per això que, d'acord amb la legislació vigent, es fixen els següents Estatuts:»

SEGON.- Establir la següent nova redacció de l'Article 4. Finalitats. «a) L'objecte i
competències de la Mancomunitat serà la de prestar els serveis i fer les obres que li
deleguin els Municipis membres per ser de la seva competència, i entre altres els
següents:

- Gestió dels residus sòlids urbans.
- Abastiment d'aigua potable.
- Evacuació i tractament d'aigües residuals, laboratori d'aigües i Seguretat
Alimentària Municipal.
- Servei d'Iniciatives Econòmiques.
- Atenció i seguiment de les drogodependències.

b) Altres facultats o activitats concretes que es puguin encomanar a la '_
Mancomunitat per altres Administracions amb transferència de la competència o
sense.»

TERCER.- S'aprova el text final i consolidat dels Estatuts de la Mancomunitat
Intermunicipal Penedès Garraf que figura a l'expedient.

L'anterior acord ha estat adoptat per unanimitat.

Aureli Ruiz (govern municipal) destaca que es tracta d'un assumpte tècnic, i que la
nova llei de racionalització de l'Administració Local obliga a adaptar els estatuts de
totes les mancomunitats en un termini de sis mesos. Es porta a terme una
descripció més precisa de les competències de la Mancomunitat Penedès-Garraf,
però els canvis no són substancials i han estat acceptats per unanimitat en el si del
ple de l'entitat.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA), recordant encara el debat del punt l del ple, afirma que
Vilafranca no cobra serveis com llars d'infants amb preus barats, sinó ajustats a la
capacitat econòmica de cadascú, i l'alcalde contesta que si féssim com altres
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municipis i cobréssim a tothom igual el servei tindria menys dèficit, però és
preferible la política de Vilafranca d'atendre a la capacitat econòmica de la gent.
Sobre els estatuts de la Mancomunitat, Peñafiel dóna suport al dictamen, però
demana el compromís de vetllar l'Ajuntament pel manteniment efectiu del servei
d'animals domèstics que ve prestant la Mancomunitat.

Josep Ramon (PP) pregunta si amb la reforma es vol potenciar que l'EDAR la
gestioni la Mancomunitat, i quin sentit té parlar d'un servei d'aigües que ja presta
l'empresa municipal d'aigües. Aureli Ruiz contesta que els estatuts preveuen allò
que es pot arribar a fer, però no vol dir que tot es faci. En matèria d'aigües, ja
tenim l'empresa municipal, i la idea és que l'empresa municipal presti serveis
d'aigua a Vilafranca i als municipis de l'entorn que ho desitgin. Per tant, no es
planteja que la gestió de l'aigua passi a realitzar-la la Mancomunitat.

XI. MODIFICACIONS PLANTILLA DE PERSONAL

Es presenta al ple el dictamen següent:

Vist que han quedat vacants les places de plantilla:

Referència 30716, plantilla de personal laboral, categoria laboral de
Treballador/a Familiar i adscripció orgànica a Serveis Socials.
Referència 10114, plantilla de personal funcionari, escala administració
general, sotsescala Adminsitrativa i adscripció orgànica al Servei d'Hisenda.

Atès que l'article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, permet modificar la plantilla
amb posterioritat a l'aprovació del pressupost durant l'any de la seva vigència, si
respon a criteris d'organització administrativa interna.

Atesa la modificació de l'article 135 de la Constitució Espanyola i l'aprovació de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, i la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitat i sostenibilitat de
l'Administració local, que han suposat un canvi en el model de gestió pressupostària
de totes les administracions públiques, sent que per descomptat l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès no és aliè a aquesta nova regulació.

Atesa la modificació realitzada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de mesures
per a la racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, sent especialment
significativa la modificació que introdueix el concepte de pressupost únic i de
fiscalització de les despeses dels diferents ens instrumentals que formen part del
hòlding municipal per tal d'elaborar un pressupost únic i integrat el qual sigui
equilibrat i obliga a realitzar un major control, supervisió i fiscalització dels
pressupostos dels ens instrumentals per tal que la disciplina pressupostària tingui
un sentit de globalitat.

Atesa la necessitat que el Servi d'Hisenda disposi dels recursos humans necessaris
per l'assoliment dels seus objectius, els quals són estratègics de l'Ajuntament, tant
pel que fa al suport administratiu com al perfil tècnic dels empleats/ades públics
adscrits al mateix.
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Atès que el nombre de treballadores familiars destinades a prestar els serveis
competència d'aquest Ajuntament no es veurà reduït, donada l'existència del
conveni de col'laboració amb la Fundació Amàlia Soler, raó per la qual la
reclassificació de la plaça no suposarà cap perjuduici per a la prestació del Servei.

Vist que, a més de les places anteriors, .existeix la necessitat de realitzar el
seguiment dels contractes administratius que l'Ajuntament té amb proveïdors
externs, especialment aquells de llarga durada (anuals o plurianuals), que són
susceptibles de pròrroga o de renovació.

Atesa la prioritat de l'Ajuntament a establir Indicadors de Qualitat en la
contractació, com és l'establiment de clàusules socials i de compliment de les
obligacions en matèria fiscal i social, (com per exemple el pagament de les nòmines
als treballadors que realitzen la seva tasca diària a les instal.lacions municipals), i
per tant fer el seguiment de les mateixes.
Atesa la necessitat de complir amb les obligacions legals que té l'Ajuntament amb -.
altres organismes i administracions superiors, pel que fa a la informació sobre els
contractes que té l'Ajuntament en el seu conjunt (entitat i ens dependents), així
com de la comunicació legal d'aquests.

Atesa la necessitat de portar un control major de l'execució dels contractes
administratius, reforçant el seguiment i auditoria dels mateixos, en especial pel que
fa a la comprovació del compliment per part del contractista de les obligacions
establertes als plecs de condicions.

Atesa la necessitat de reduir la despesa de l'Ajuntament, mantenint la qualitat dels
serveis municipals, i per tant millorar el pressupost municipal pel que fa al capítol
de contractacions.

Atès que la Llei de pressupostos generals per aquest exercici estableix tota una
sèrie de limitacions a la creació de noves places, el que fa aconsellable i
tècnicament més correcte, reclassificar alguna de les places existents a la plantilla •.
de personal per tal que assumeixi les tasques de la plaça de nova creació. •

Atès que les tasques assignades a la plaça amb referència 40201, Cap Servei
Empreses InserciÓ, s'han buidat de contingut, donat que les empreses cooperatives
Nou Set/Nou Verd funcionen de forma autònoma i no requereixen del suport
continuat d'un tècnic municipal, sent necessari redefinir les tasques i perfil associats
al lloc de treball.

Atesa la potestat d'autoorgantizació que té atribuïda aquest Ajuntament d'acord
amb allò disposat en l'article 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

S'ACORDA,

P;rimer.- Modificar la plantilla de personal i el catàleg de llocs de treball d'aquest
Ajuntament per tal de modificar la categoria laboral de la plaça amb referència
30716 de la plantilla de personal laboral, passant de Treballador/a Familiar i
adscripció orgànica a l'Àrea de Serveis a les Persones a Auxiliar Administratiu/va i
adscripció orgànica a l'Àrea de Serveis Centrals i Organització (Servei d'Hisenda),
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d'acord amb la fitxa codi 1016 per tal de definir el contingut i requisits d'ocupació
de l'esmentada plaçat.

Reclassificar la plaça amb referència 10114, que passarà a ser de Tècnicja
Economista, mantenint l'adscripció al Servei d'Hisenda, d'acord amb la fitxa codi
1.017 per tal de definir el cotingut i requisits d'ocupació de l'esmentada plaça. La
plaça queda classificada a l'escala d'administració general, sotsescala de gestió.

Reclassificar la plaça amb referència 40201, que passarà a ser de Tècnicja de
Contractació, adscripció orgànica a l'Àrea de Serveis Centrals i Organització, Servei
de Compres i Contractació, d'acord amb la fitxa de lloc de treball que acompanya
aquest dictamen.

En no haver-hi augment de despesa global en matèria de personal, no es requereix
aprovació d'expedient de modificació de crèdits del pressupost, però sí un traspàs
de la consignació pressupostària prevista per la plaça amb referència 30716 de la
partida 2 23102 13000 (Personal laboral fix Serveis Socials) a la partida 2 93101
13000 (Personal laboral fix Hiensa).

Segon.- Disposar la publicació d'aquesta modificació de la plantilla en el SOP i el
DOGC en el termini màxim de 30 dies des de la seva aprovació.

L'esmentat dictamen s'ha aprovat per unanimitat.

El tinent d'alcalde de Serveis Centrals Aureli Ruiz explica que normalment la
plantilla s'actualitza en aprovar-se el pressupost anual, però s'ha constatat la
necessitat d'adequar tres places concretes a la realitat, i atès que encara som al
primer semestre de l'any s'opta per portar a terme una modificació puntual ara.
Fins i tot algun cas procedeix d'una defunció inesperada que no era previsible quan
es va aprovar el pressupost.

Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen, i diu que un nou economista a Serveis
Centrals pot ser útil per tal de controlar millor la despesa municipal. També és
positiu disposar d'un tècnic que controli les concessions, però el control no hauria
d'abastar només els aspectes socials dels contractes, sinó també el compliment
efectiu de les obligacions de les empreses concessionàries de serveis; es tracta de
comprovar que les empreses externes executen correctament tots els serveis
contractats i que paguem, i de ser exigents al respecte.

Xavier Navarro i Llorenç Casanova (CUP) comenten que una plaça de treballadora
social passa a Hisenda, argumentant el dictamen que el servei social ja el dóna la
Fundació Amàlia Soler, però segurament seria preferible reforçar la branca social en
comptes dels serveis centrals. Contesta Aureli Ruiz que parlem d'una treballadora
no social sinó familiar, i aquests serveis de treballs domiciliaris l'Ajuntament ja fa
temps que opta per encomanar-los a la Fundació Amàlia Social, que és un servei
tècnic i mitjà propi del municipi. La treballadora familiar que havia ocupat la plaça
ja feia anys que estava pràcticament jubilada, i la persona substituta està adscrita
de fet a Hisenda des de fa temps i és necessària, per la qual cosa es regularitza una
situació preexistent i ningú no es queda sense feina. La llei permet contractes
temporals d'urgència, i si es detectés alguna urgència en matèria de serveis socials
podria tenir lloc alguna contractació (ja en tenim algunes, de fet).
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XII. SITUACIÓ FINANCERA I PLACES DE POLICIA LOCAL

Se sotmet al ple el dictamen següent:

Atès que l'article 21, u, 2 C) de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2014 estableix els criteris i possibilitats
per aprovar l'oferta pública d'ocupació referents corresponents al personal de la
Policia Local.

Atès que en l'esmentat precepte legal es permet que s'arribi fins al 100% de la taxa
de reposició d'efectius sempre que es tracti d'Entitats Locals que compleixin o no
superin els límits que fixi la legislació reguladora de les Hisendes Locals o, si escau,
en les respectives Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, en matèria
d'autorització d'operacions d'endeutament.

Atès que a més del requisit esmentat en el paràgraf anterior, hauran de complir
amb el principi d'estabilitat al qual fa referència l'article 11.4 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat, i mantenir una
situació d'equilibri o superàvit pressupostari, tant en la liquidació del pressupost de
l'exercici immediat anterior com en el pressupost vigent.

Atès que aquest Ajuntament compleix amb els requisits establerts en l'esmentada
normativa per tal de poder treure a convocatòria pública places d'Agent de Policia
Local, sent requisit imprescindible acord exprés del Ple d'acord amb la Llei 22/2013.

Atès que es té la intenció de convocar 6 places d'Agent de la Policia, de les quals
tres ja estan cobertes actualment amb caràcter interí.

Atès que l'article 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya atribueix a
les corporacions locals la potestat d'autoorganització.

S'ACORDA,

Primer.- Declarar que amb la provisió definitiva, prèvia tramitació del procediment
administratiu establert a tal efecte, de 6 places d'Agent de Policia Local es dóna
compliment al principi d'estabilitat financera d'acord amb allò previst a l'articie 11.2
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat.

Segon.- Aprovar el document elaborat per la Intervenció general en aquesta línia,
que dóna compliment a l'article 21, u, 2 C) de la Llei 22/2013, de 23 de desembre,
de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2014.

Tercer.- Posar en coneixement del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
d'aquest acord i la documentació de l'expedient.

L'acord anterior s'ha pres amb 16 vots a favor (grups de CiU, Socialista, PP, ICV-
EUiA i ERC) i 2 en contra (CUP), significant-se que durant la discussió i votació del
dictamen ha estat temporalment absenta del saló de sessions la regidora de CiU
Maria Josep Tuyà.
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En nom del govern, Aureli Ruiz explica que la llei en general no permet convocar
places vacants, però sí de policia local si es justifica que es compleixen uns
determinats requisits econòmics i financers (endeutament i equilibri pressupostari).
L'Ajuntament compleix els requisits i es proposa que el ple així ho declari, aprovant
l'informe d'Intervenció emès, i serà després que la Junta de Govern quedarà
facultada per a convocar les sis places d'agent de Policia Local.

Pep Quelart (ERC) pregunta si d'aquestes sis places n'hi ha tres d'ocupades ja
interinament, amb la qual cosa guanyem efectivament tres policies nous, pregunta
que Aureli Ruiz contesta afirmativament.

Josep Ramon (PP) es mostra a favor del dictamen, i recorda que el PPhistòricament
ha apostat per reforçar la Policia. De tota manera, sempre hi ha vacants, i tot i tenir
una plantilla policial de 72 places per raons diverses només en tenim cobertes unes
60. Ara en guanyarem tres, però pot ser que mentre es tramita el procés es
produeixin noves vacants o baixes. És un fet que el govern municipal no prioritza la
seguretat com caldria.

Xavier Navarro (CUP) afirma que s'aposta per crear més places de policia, quan a
Vilafranca no es detecten problemes greus de seguretat, i que en realitat el que
caldria és reforçar els serveis socials. A més, en matèria de policia es troba a faltar
més informació i transparència. Així, avui s'ha presentat en roda de premsa la
memòria anual de la Policia, sense informar-ne abans al Consell de participació de
Policia ni als grups municipals, i malgrat les demandes no s'ha facilitat a la CUPel
Pla director de la Policia, al.legant que conté informació sensible. No es dóna
informació, i per tant no es pot avaluar quines necessitats policials existeixen
realment. No s'observa una demanda ciutadana de més policia i, ho digui o no la
llei, empipa que es puguin convocar noves places de policia i no de serveis socials.
La CUPvotarà contra el dictamen.

Joan Manel Montfort (regidor de Seguretat) afirma que la memòria de la Policia s'ha
penjat a la pàgina web i es troba a disposició de tothom. Quant al Pla director, ell
mateix va comunicar a Xavier Navarro que podia acudir a la seu de la Policia on se
li mostraria el Pla, però que no es facilitava còpia escrita d'acord amb un informe
del secretari. Montfort manifesta que tenim 12 vacants i en convoquem 6, de les
quals 3 ja es troben ocupades interinament, que la policia també porta a terme
tasques socials importants i que a les reunions de barris molta gent reclama al
govern municipal una major cobertura policial. A més, a Vilafranca en el si de la
Policia tenim un percentatge de policies en segona activitat molt alt, i la mitjana
d'edat de la plantilla és força elevat. Vilafranca és una capital de comarca que rep
gent i que acull actes com els mercats, activitats culturals i esportives, etc., i tot
això requereix uns recursos de policia determinats mínims.

Xavier Navarro (CUP) insisteix en el fet que el Consell de Policia no té dades ni
coneix la memòria, la qual cosa constitueix una manca de respecte cap als seus
membres, i quant al Pla director lamenta que el govern digui que conté matèries
reservades. Sembla que tinguem una policia militaritzada i no propera als
ciutadans.
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Toni Peñafiel (ICV-EUiA) també demana queies memones se sotmetin primer al
Consell de participació, i que se'n doni còpia als grups municipals.

XIII. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT FUNCIONARI

Es presenta al ple el dictamen següent:

1. Joan Peñafiel Hervas és funcionari de carrera en situació administrativa de servei
actiu a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i actualment ocupa una plaça de
Caporal de la Policia Local.

2. Per escrit presentat el dia 6 de febrer de 2014, el senyor Joan Peñafiel Hervas ha
demanat una declaració de compatibilitat per a poder exercir privadament
l'advocacia per compte propi.

3. Actualment, el senyor Joan Peñafiel Hervas presta serveis a la Policia Local amb -.
les tasques pròpies d'aquest col.lectiu i que es troben recollides a l'article 11 de la
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya.

4. La declaració de compatibilitat, o la seva denegació, ha de ser acordada pel ple
municipal, com resulta d'allò que disposa l'article 14 de la Llei estatal 53/1984,
d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques, i de la
Llei catalana 21/1987.

La normativa aplicable, en absència de referències d'interès a la Llei 7/2007
(Estatut bàsic de l'empleat públic) ve determinada per:

- Llei estatal 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions públiques.

- Llei catalana 21/1987, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració
de la Generalitat. Esdevé també expressament aplicable a l'Administració local.

-Llei 16/1991, de policies locals de Catalunya.

- Decret 214/1990 (Reglament del personal al servei de les entitats locals).

Exposada la legislació aplicable al cas, cal esmentar i posar de relleu la recent
jurisprudència sobre la matèria, ja que ha suposat un canvi substancial en la
regulació d'aquesta matèria, donant un gir de 3600 a les previsions legals i
jurisprudencials al respecte.

Tradicionalment la jurisprudència del Tribunal Suprem venia establint amb caràcter
general que els membres del cossos i forces de seguretat de l'Estat tenien prohibida
la possibilitat de compatibilitzar el seu lloc de treball amb l'exercici d'activitats
privades, i per aquesta raó es van recollir prohibicions expresses i genèriques
respecte a la possibilitat d'autoritzar compatibilitats per aquest tipus de personal en
diversos textos legals (article 6.7 de la Llei Orgànica 2/1986 i article 37 de la Llei
16/1991), recollint i desenvolupant els termes d'aquestes previsions la Sentència
del Tribunal Suprem de 23 de gener de 1990.
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Tot i no haver-se produït cap canvi legislatiu sobre aquesta matèria en els darrers
temps, la jurisprudència sí que ha experimentat un gir, i per exemple trobem, entre
d'altres, la STS de 16 de febrer de 2012 (RJ\2012\4100), la qual permet a un
Guàrdia Civil compatibilitzar la seva condició de funcionari públic amb l'exercici
privat de l'advocacia, sempre respectant els termes generals o limitacions
previstes a la normativa reguladora i que es desenvoluparan més endavant en
aquest informe.

Aquest canvi de criteri jurisprudencial en la matèria, ha estat recollida i
desenvolupada pels tribunals de justícia catalans, i en aquest sentit trobem la STSJ
de Catalunya d'll d'abril de 2013, recurs 196/2012, que en un supòsit idèntic al
plantejat pel senyor Peñafiel en la seva sol. licitud, resol que el membre d'una
Policia Local pot tenir dret a compatibilitzar la seva condició de membres d'una
policia local amb l'exercici privat de l'advocacia per compti propi, respectant les
previsions generals de la Llei 53/1984. Aquesta doctrina jurisdiccional es formula
malgrat que a Catalunya la Llei 16/1991, de les policials locals, estableix en el seu
article 37 que la condició de policia local és incompatible amb l'exercici de cap altra
activitat pública o privada, feta excepció d'algunes activitats entre les quals no hi
ha, òbviament, l'exercici de l'advocacia.

S'ACORDA

Que un cop exposat el marc jurídic regulador i analitzades les circumstàncies que
concorren en aquest cas, reconèixer al senyor Joan Peñafiel Hervas la compatibilitat
per a exercir privadament l'advocacia si ho creu oportú, sempre que, de forma
acumulativa, es compleixin els següents condicionants establerts amb caràcter
general:

a) En tot cas, desenvolupar una tasca en el sector públic és incompatible amb
l'exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui
impedir o menyscabar l'estricte compliment dels deures, o comprometre la
imparcialitat o independència (article 1.3 Llei 53/1984). Per aquesta raó el senyor
Peñafiel haurà d'exercir l'advocacia fora del terme municipal de Vilafranca del
Penedès, ja sigui per compte propi o per compte aliena.

b) No es poden realitzar activitats en l'àmbit privat que es relacionin amb les
desenvolupades en el sector públic (art. 11.1 Llei 53/1984 i art. 11 de la Llei
21/1987).

c) En prestar serveis el senyor Peñafiel com a funcionari a jornada completa, si se li
autoritza una activitat privada aquesta no pot ocupar un temps de presència o de
feina igualo superior a la meitat de la jornada ordinària de treball a l'Administració
(art. 12.2 Llei 53/1984 i art. 12.2 de la Llei 21/1987). També serà inaplicable de
manera automàtica qualsevol adaptació de l'horari de treball per motiu de
conciliació de la vida familiar i personal amb la laboral, com per exemple
l'assignació d'un torn horari fix o una reducció de jornada.

d) L'exercici d'activitats professionals fora de les Administracions públiques
requereix el previ reconeixement de compatibilitat per part del ple municipal, i
aquest reconeixement no pot modificar la jornada de treball ni l'horari de la
persona interessada (art. 14 Llei 53/1984 i art. 21 i 22 de la Llei 21/1987). Aquesta
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autorització ha de tenir lloc en tot cas de manera prèvia a l'inici de l'exercici de
l'activitat privada.

e) No es pot reconèixer compatibilitat al personal que ocupa llocs de treball que
comporten la percepció d'un complement específic pel factor d'incompatibilitat o per
un altre concepte equiparable (art. 14 Llei 21/1987 i art. 331 Decret 214/1990).
Tampoc pot en cap cas limitar la disponibilitat horària que pugui tenir atribuït el lloc
de la persona interessada. Caldrà revisar el complement específic del senyor
Peñafiel per si escau realitzar alguna adaptació del seu complement específic per la
concessió de compatibilitat.

f) Segons l'article 330 del Decret 214/1990, impedeix la declaració de compatibilitat
que l'activitat privada es relacioni amb la realitzada en el Servei d'adscripció en el
sector públic, i també que l'activitat requereixi o pugui requerir la coincidència
. d'horari o la presència física amb el que el funcionari tingui atribuït en l'entitat local.

El dictamen anterior s'ha aprovat amb 16 vots a favor (grups de CiU, Socialista, pp
i ERC) i 2 abstencions (CUP). D'acord amb la llei, el regidor d'ICV-EUiA Toni Peñafiel
ha estat absent del saló de sessions durant la discussió i la votació del dictamen,
per concórrer causa d'abstenció legal (la persona a què es refereix el dictamen és
germana del regidor).

Aureli Ruiz (equip de govern) afirma que un membre de la Policia ha demanat
declaració de compatibilitat per a l'exercici privat de l'advocacia. Es reconeix la
compatibilitat amb limitacions i condicionants, atès que segons l'informe emès hi ha
sentències judicials que avalen el seu dret a la declaració de compatibilitat.

Josep Ramon (PP) diu que votarà a favor a la vista de l'informe emès i perquè cal
complir la llei i la jurisprudència. Ara bé, no sembla oportú que un caporal de la
Policia realitzi també activitats professionals privades.

Xavier Navarro (CUP) manifesta que el seu grup s'abstindrà. La llei pot avalar la
petició, però en època de crisi el treball s'ha de repartir, i no acumular-ne més d'un
una persona.

XIV. COMISSIÓ DE SOLIDARITAT ¡COOPIERACIÓ

Es planteja al ple el dictamen següent:

Atès que per acord de ple de 14 de maig de 1996 es va crear la Comissió de
Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb la finalitat
de fer viable una major participació ciutadana, i especialment de les ONGD locals,
en aquest àmbit, i en la línia dels Consells existents a l'Ajuntament de Vilafranca
com a mesura de foment de la participació de la ciutadania i de les entitats en els
assumptes públics.

Atès que el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret
legislatiu 2/2003) regula els òrgans de participació sectorial dels municipis en els
seus articles 62 al 64. En aquest sentit, la llei estableix que es poden crear, per
acord del ple (acord que requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels
membres de la corporació, segons que exigeix l'article 114.3 b de la mateixa llei),
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òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d'actuació pública
municipal que per /fur naturalesa ho permetin, amb la finalitat d'integrar la
participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals.

Atès que s'ha elaborat un text modificat de Reglament regulador d'aquesta
Comissió, text que ha estat proposat per la mateixa Comissió en sessió de 29 de
gener de 2014, s'

ACORDA:

1. Aprovar inicialment el nou Reglament de la Comissió de Solidaritat i Cooperació
de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en els termes del document incorporat a
l'expedient, el qual preveu la seva naturalesa, objectius, composició, àmbits
d'acció, criteris i distribució dels fons, funcionament i memòria d'activitats.

2. Sotmetre l'expedient a informació pública durant trenta dies hàbils mitjançant
anuncis en el BOPB, DOGC i tauler d'anuncis. L'aprovació definitiva correspon al
ple, si bé s'entendrà produïda tàcitament sense un nou acord si no es produeixen
al.legacions.

3. Un cop feta l'aprovació definitiva, l'acord i el text dels estatuts es publicaran en
el BOPBi, per referència, en el DOGC.

El dictamen anterior ha estat aprovat amb 15 vots a favor (grups de CiU, Socialista,
ICV-EUiA i ERC) i 4 abstencions (CUP i PP).

Raimon Gusi (CiU i equip de govern) afirma que el Reglament fins ara vigent havia
quedat obsolet, i es reforma d'acord amb la legislació actualment vigent. L'ha
proposta l'ha feta el mateix Consell, i Gusi explica els detalls dels estatuts i
manifesta que es persegueix un funcionament del Consell més àgil i pràctic. Tot i
amb això, ara s'inicia un procés d'informació pública i tothom hi podrà dir la seva.

Josep Ramon (PP) afirma que s'abstindrà a la vista que els estatuts parlen de
defensar el dret a l'autodeterminació (vol pensar que de les colònies) i Xavier
Navarro diu que la CUP també s'abstindrà, com a queixa pel fet que a la reunió en
què la Comissió va fer la proposta ara presentada la persona representant de la
CUPno va ser convocada.

xv. MOCIÓ REVISIÓ ORDENANÇA DIE CIVISME

Es presenta la següent moció del grup de la CUP:

Des de la seva gestació, la CUP ha vingut denunciant l'Ordenança de Civisme, ja que entre d'altres
suposa la criminalització de la pobresa i dels col.lectius en risc d'exclusió social.

En l'actual Ordenança de Civisme de Vilafranca hi ha diferents articles que entenem que estigmatitzen
i criminalitzen a la pobresa. Aquests són:

•• Article 7 f), en què es prohibeix i penalitza rentar-se a les fonts de la Vila i també el fet
d'agafar una quantitat "desproporcionada" d'aigua (no especifica quanta) per a ús privat.

li Article 7 p), segons el qual es prohibeix la mendicitat en les vies i espais públics. Per aquesta
motivació s'han tramitat 77 denúncies durant el 2013.

• Article 7 q) en què es prohibeix acampar a la via pública, però també de dormir en vehicles.
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Article 9.6, on es criminalitza a les persones que treuen residus dels contenidors, i que ha
tingut un total de 5 denúncies el 2013.
Article 44.3, segons el qual es prohibeix tenir a la vista del públic, a les obertures de les cases
i balcons, roba estesa, i qualsevol altra mena d'objecte que sigui contrari a "l'estètica" de la
via pública.

Aquests són alguns dels articles de l'Ordenança de Civisme on es regulen diferents activitats o accions
relacionades amb problemàtiques socials per la via de les sancions, sense analitzar ni proposar
solucions a les causes que les provoquen, ni tampoc fer campanyes informatives de sensibilització de
la població.

Atesa l'aprovació recent de la resolució 577IX del Parlament de Catalunya, sobre l'increment de la
pobresa i les desigualtats, en la que en el seu punt g) diu: "Instar els municipis a promoure la revisió
de les ordenances de civisme i dels plans de seguretat perquè no accentuïn l'estigmatització i la
penalització de persones en situació d'alta vulnerabilitat i pobresa."

Atès que, hi ha determinats articles de l'ordenança de civisme de Vilafranca que penalitzen
estigmatitzen el fenomen de la pobresa.

Per tot això, demanem que el Ple Municipal de l'Ajuntament de Vilafranca acordi els següents punts:

• Atendre amb la major rapidesa possible la demanda formulada pel Parlament de Catalunya, en
la seva resolució 577 IX, punt 3.G., la qual cosa implica revisar tots els punts de l'Ordenança
de Civisme de Vilafranca on s'estigmatitzi i es penalitzi a les persones en situació de pobresa o
alguns dels seus actes.

• Crear una comissió de treball en què es revisi l'Ordenança de Civisme i proposi un nou
redactat des del principi de la convivència social, la prevenció i mediació i, la no coerció. En
aquesta comissió de treball hi estaria representat, a part dels tècnics i els grups municipals,
representants d'entitats, especialment aquelles implicades en la lluita contra la pobresa i
l'exclusió social.

L'anterior moció no s'ha sotmès finalment a votació, ja que la CUP ha acceptat
deixar-la sobre la taula a l'espera d'una propera reunió tal com s'explica més
endavant.

Xavier Navarro (CUP) afirma que dóna suport també a la moció, malgrat no formar
part del consistori, el partit Nova Esquerra Catalana. Quan es va debatre
l'Ordenança de Civisme, la CUP i altres entitats ja van denunciar que es e
criminalitzaven certes conductes que són conseqüència de la crisi econòmica
(agafar aigua de les fonts o rentar-s'hi, mendicitat, dormir en un vehicle, estendre
roba als balcons, treure residus dels contenidors, etc.). Cal revisar l'Ordenança
seguint la línia d'una recent resolució del Parlament de Catalunya, i aquestes
situacions de misèria i exclusió s'han de tractar amb mesures altres que les multes.
S'ha de revisar l'Ordenança amb participació d'entitats que treballen en la matèria
com Càritas o la Creu Roja, i mentrestant suspendre la tramitació de sancions en
casos d'aquesta mena.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, malgrat que el redactat que proposaria
ERC potser no seria ben bé el mateix. ERC ja va fer aportacions en el seu dia a
l'Ordenança de civisme, i accepta un procés de diàleg i participació per tal de
millorar-ne el text.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) recorda que ICV ja va votar contra l'Ordenança de civisme
en part pel fet que castigui conductes com les que esmenta la moció. Dóna suport a
la moció, i manifesta que cal revisar en general l'Ordenança, amb la inclusió també
d'altres aspectes com la regulació de les terrasses de bar.
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Montserrat Blasco (PP) afirma que votarà en contra de la moció. Manifesta confiar
en el sentit comú dels agents de l'autoritat com la Policia, i està segura que els
policies no denunciaran casos derivats de situacions reals de necessitat. No és cert
que l'Ordenança estigmatitzi la pobresa.

Jordi Solà (grup Socialista) manifesta que segons la moció l'Ordenança estigmatitza
la pobresa i l'exclusió, cosa que no és certa. L'Ordenança sempre es pot modificar i
millorar, però es va aprovar fa poc temps i ara no és el moment de revisar-la. La
moció tergiversa la realitat perquè esmenta fragments aïllats de l'Ordenança i els
treu de context. Solà llegeix articles sencers dels citats en la moció, amb la finalitat
de demostrar que l'Ordenança no castiga el que la moció diu que castiga. A títol
d'exemple, esmenta que estendre roba als balcons ja ho prohibia l'Ordenança de
1995, però mai no s'ha multat, sinó que en aquests casos s'ha mediat amb èxit. No
es castiga agafar aigua de les fonts ni banyar-se en casos de necessitat, sinó les
situacions d'abusos o incíviques; tampoc no es castiga la mendicitat, sinó practicar-
Ia amb coaccions o fent servir menors. Tampoc no es multa dormir dins d'un cotxe,
ni treure residus dels contenidors, sinó escampar aquests residus a la via pública.

Solà diu que Vilafranca disposa d'una xarxa de serveis socials força potent, i tothom
que té necessitats bàsiques com per exemple dutxar-se o menjar rep l'ajuda adient,
des de l'Ajuntament directament o a través d'entitats amb conveni (Càritas, Rebost
Solidari, etc.). Solà es mostra obert a escoltar propostes raonables de millora en el
si de comissions i òrgans ja existents (Consells de Serveis Socials, de Convivència,
d'Igualtat, etc.), sense que calgui ara formalitzar la creació d'una nova comissió.

Joan Manel Montfort (CiU) destaca que la CUPsembla tenir mania persecutòria vers
l'Ordenança de civisme, i la titlla sempre d'innecessària. De fet, quan es va debatre
la CUP va aportar al.legacions una bona part de les quals van ser acceptades,
malgrat la qual cosa va votar en contra de l'Ordenança. L'Ajuntament escolta a
tothom, i disposa de comissions i consells per a dialogar i rebre propostes. Com ha
explicat Jordi Solà, l'Ordenança no diu en absolut el que la moció diu que diu, i a
Vilafranca no es multa per practicar la mendicitat o per buscar menjar en els
contenidors, per exemple, sinó per coaccionar o embrutar el carrer. Vilafranca
gasta molt en despesa social gràcies a l'esforç col.lectiu, i fins i tot l'Ajuntament té
convenis amb entitats com Càritas o Creu Roja perquè les persones sancionades
que ho vulguin puguin substituir les multes per treballs a benefici de la comunitat o
sessions formatives.

Xavier Navarro (CUP) pregunta si Jordi Solà pot assegurar que a Vilafranca tothom
pot viure amb dignitat. Hi ha per exemple persones no empadronades que tenen
necessitats, i que si convé han de poder dormir en un cotxe sense ser sancionades,
i persones que no disposen d'aigua. L'Ajuntament dóna serveis socials, però no
suficients, i sobretot la gent no empadronada sovint no hi té accés. Tampoc entitats
com Càritas o Creu Roja disposen dels recursos suficients per atendre totes les
situacions de necessitat.

L'alcalde Pere Reguli defensa que els Serveis Socials de qualitat existeixen i que la
gent necessitada rep ajuts, però cal complir unes normes, i no és acceptable que la
gent sense empadronar accedeixi lliurement a tots els serveis, ja que això cridaria a
venir a Vilafranca molta gent de fora la ciutat que no hi té cap relació ni vincle, amb
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l'única finalitat de rebre ajuts públics municipals. L'Ordenança no penalitza els
pobres¡ sinó l'incivisme.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que ell també confia en el sentit comú dels
treballadors de la casa en el moment de denunciar o nOI però sovint les decisions
són polítiques. Han passat dos anys des de l'aprovació de l'Ordenança¡ i és un bon
moment per a revisar-la o millorar-la en positiu.

Xavier Navarro (CUP) afirma que no critica el funcionament de Serveis Socials. Es
tracta només d¡escoltar la societat i les entitats com Càritas o Creu Roja¡ analitzant
què es pot millorar. Sovint hi ha aspectes que són d'interpretació¡ com discernir si
hi ha coacció en un cas de mendicitat¡ per exemple¡ i per tant el text es pot millorar
evitant interpretacions subjectives.

L'alcalde Pere Reguli i Joan Manel Montfort afirmen parlar amb les entitats tot
sovint¡ i es comprometen a convocar aviat el Consell de Convivència ja existent¡ -.
amb l'assistència de grups municipals¡ entitats interessades¡ Cap de Policia i qui es
determini¡ per tal d'estudiar dubtes i escoltar possibles suggeriments d'esmena o
millora respecte de l'Ordenança de civisme. A la vista de la situació¡ la CUP accepta
deixar la moció sobre la taula¡ a l'espera dels resultats de la reunió proposada pel
govern.

XVI. MOCIÓ CARTELLERES MUNICIPALS

Es dóna compte de la presentació de la següent moció del grup de la CUP:

Des d'abans de la seva aprovació, l'agost del 2012, la CUP ha vingut denunciant l'ordenança de
civisme per ser innecessària (ja existia una ordenança de civisme i d'altres que regulaven l'espai
públic), per intentar sancionar fets sense posar-hi prèviament solucions o alternatives i, per ser
clarament discriminatòria en alguns casos (ja que, entre d'altres, criminalitza la pobresa).

Durant l'any 2013, segons un informe de l'equip de govern, s'han interposat unes 500 multes per
incompliment de l'ordenança de civisme, de les quals només 7 són atribuïbles al fet de penjar cartells
"fora de lloc" (la qual cosa suposa menys d'un 1,5% sobre el total), tot i que la Vila està plena de •
publicitat fora dels únics espais "habilitats" per l'ordenança com són les cartelleres municipals. Cal dir, •
a més, que l'ordenança de civisme no diferencia entre publicitat o màrqueting privat, de la publicitat
d'actes d'entitats i organitzacions de la Vila.

Aquest fet en qüestió, no obeeix a una manca d'incivisme per part d'entitats i col.lectius de la vila
(segons l'ordenança ho serien), sinó que això és l'evidÈncia de la falta de cartelleres municipals ai
municipis. Les entitats, associacions i organitzacions de Vilafranca i comarca anuncien els seus actes
on poden perquè no hi ha mitjans suficients i en moltes ocasions, no estan en condicions. A més, les
cartelleres estan plenes de publicitat d'empreses privades i en mal estat per manca de manteniment.
Entenem que, actualment s'està dificultant el dret a la difusió i comunicació a les entitats de la Vila en
la seva tasca cultural, social, política o d'altra índole.

Però, el més greu de tot, és que és el mateix Ajuntament qui, en moltes ocasions penja cartells fora
de lloc, i suposem que, en aquests casos no s'autoimposen sancions. És un exemple més, de la manca
d'espais per a les entitats de la Vila.

Atès que és evident la mancança de cartelleres on les entitats puguin anunciar els seus actes, i que les
existents sovint es troben en mal estat, o plenes de publicitat privada.

Atès que, l'Ajuntament de Vilafranca hauria de facilitar i donar suport a la tasca del teixit associatiu de
la Vila en la difusió dels seus actes i no dificultar-la o criminalitzar-la.
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Per tot això, demanem que el Ple Municipal de Vilafranca del Penedès acordi els següents punts:

• Doblar, com a mínim, el nombre de cartelleres existents actualment a Vilafranca. Per tal de
facilitar el treball de difusió de les entitats de la Vila.

• Habilitar espais exclusius per a les entitats de la Vila, on resti prohibida la publicitat amb
finalitat lucrativa (privada).

• No sancionar cap més entitat sense ànim de lucre de Vilafranca fins que l'Ajuntament no posi
els mitjans i espais necessaris per a què les entitats puguin fer difusió dels seus actes.

L'anterior moció no s'ha sotmès finalment a votació, ja que la CUP ha acceptat
deixar-la sobre la taula a l'espera de la reunió que s'esmentarà.

Xavier Navarro (CUP) destaca que a Vilafranca existeixen moltes entitats actives
que tenen necessitat de difondre les seves activitats. Les cartelleres existents són
clarament insuficients, i a més sovint les ocupen empreses privades amb afany de
lucre, com les discoteques. La moció vol incrementar les cartelleres, habilitar espais
exclusius per a les entitats i, mentrestant, és a dir, mentre no es complexin els
punts 1 i 2 de la moció, que no s'imposin sancions.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, i destaca que l'Ordenança ja prohibeix a
les empreses fer ús de les cartelleres, i aquestes empreses que en fan un ús
indegut i reiterat sí que haurien de ser sancionades.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) dóna suport a la col. locació de més cartelleres, i al fet
d'aplicar sancions a les empreses privades que encasten cartells a les cartelleres
municipals.

Montserrat Blasco (PP) afirma que s'abstindrà. Es pot estudiar si s'ha d'ampliar el
nombre de cartelleres, però no es pot acordar no sancionar a qui encasta cartells en
lloc prohibit.

Jordi Solà (grup Socialista) afirma que l'Ordenança només permet encastar cartells
a la xarxa a les entitats sense afany de lucre i a l'Ajuntament. Cal fer complir
aquesta previsió sancionant a qui encasti indegudament, i incrementar si es
demostra necessari el nombre de cartelleres.

Joan Manel Montfort (CiU) afirma que la moció es refereix a doblar 20 cartelleres,
quan en realitat a Vilafranca ja en tenim ara 48. Cal fer complir la norma, i evitar
que els privats no autoritzats encastin en cartelleres municipals. Fa un temps es va
iniciar una campanya de sancions, després d'enviar cartes prèvies d'advertiment, ja
que la col.locació incontrolada de cartells s'anava estenent.

Xavier Navarro (CUP) manifesta que calen solucions, i que 48 cartelleres per a 400
entitats actives segurament són insuficients. Cal plantejar-se sancionar de debò les
empreses privades que incompleixen, i mentre l'assumpte no quedi resol caldria
permissivitat vers les entitats de la vila.

Els representants dels grups de govern, Joan Manel Montfort i Jordi Solà, afirmen
que la permissivitat no pot consistit en tolerar l'encast de cartells a qualsevol lloc, i
que el redactat dels punts 1 i 3 de la moció no és acceptable.
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Després del debat adient, l'alcalde proposa sotmetre a la Comissió Informativa
competent de l'Ajuntament un estudi sobre la matèria (nombre de cartelleres,
sancions a empreses que encasten indegudament, situació de les entitats, etc.). La
CUP accepta deixar sobre la taula la moció a l'espera d'aquesta Comissió
Informativa proposada.

XVII. MOCIÓ RIU EBRE I MEDI AMBIENT

Es presenta la moció de la CUP següent, encapçalada també finalment per ERC,
ICV-EUiA i grup Socialista:

El passat 28 de febrer de 2014, el Ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambinet, Miguel Arias Cañete, portava al Consejo de Ministros del Gobierno de
España El Reial Decret 129/2014, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Pla •••
hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre que ••
representa l'enèsim atac a l'ecosistema que té com a eix vertebrador el riu Ebre i
que desemboca en el segon delta més important de l'Europa occidental, el delta de
l'Ebre. Aquesta aprovació ens torna a les pitjors èpoques transvasistes i fa inviable
la sostenibilitat i el manteniment del tram final del riu i el delta. És per això, que
una vegada més, la societat civil organitzada, en aquest cas, la Plataforma en
Defensa de l'Ebre, ha aixecat un crit d'alarma. Un moviment social que des dels
anys 90 porta lluitant pel riu Ebre i els transvasaments que aquest pateix i que tant
l'any 2004, amb el Plan Hidrológico Nacional (PHN), com l'any 2008, amb la
"sequera del tripartit'~ va aglutinar la societat i el món científic sota una lluita que
ha aconseguit canviar la visió de la gestió de l'aigua en l'anomenada Nova Cultura
de l'Aigua (NCA).

L'any 2007, la Comissió per la sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, va aprovar,
segons criteris científics, uns cabals ambientals que garantien les funcions
ambientals. Aquesta proposta va ser aprovada pel Parlament de Catalunya, per una
amplíssima majoria. Alhora, dita proposta, que mai no ha estat debatuda pel a
govern espanyol ni per la Confederación Hidrogràfica del Ebro (CHE), es va basar •
en criteris tècnics i científics per tal de fer compatibles tots els usos, tant
ambientals, com socials, com econòmics. En canvi, la proposta feta pel Ministeri
respon als criteris del repartiment de l'aigua per a interessos polítics i econòmics
dels dirigents de les comunitats de regants, i no per a la pagesia com sempre ens
volen vendre. La construcció de 35 pantans més, quan l'Estat espanyol és el segon
estat amb més pantans per habitant del món, i un augment del 50% del regadiu
(445.000 hectàrees més) a una pagesia envellida i arraconada per les pròpies
administracions, és un despropòsit que només respon a la necessitat de mobilitzar
formigó i obrir la porta a la venda d'aigua per a altres negocis més rendibles que no
pas la pagesia.

L'aprovació d'aquest Pla s'ha fet d'esquenes al sentit comú, amb processos
participatius sense cap sentit ni rigor científic i sense atendre les al. legacions
presentades pel moviment social, les entitats ambientalistes o el propi govern
català. A més a més, s'ha fet tan tard que la Comissió Europea ja preveu sancionar
l'Estat espanyol, una vegada més. l un cop més, no es parla ni de gestió dels
sediments que el delta necessita per a no enfonsar-se i que es queden retinguts als
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pantans de la conca de l'Ebre, ni de la salinitat que poden patir els arrossars que
sustenten una bona part de l'agricultura de la zona.

La POE, com ja va fer amb el PHN, ja ha començat la lluita legal contra el Pla de
Conca de l'Ebre, que faran arribar a la Comissió Europea per tal que els criteris
científics siguin atesos. Per un altre costat, el moviment social, ja ha anunciat
mobilitzacions ciutadanes com la del proper 30 de març a Sant Jaume i Deltebre, al
cor del delta.

Per tòt això, s'adopten els següents

ACORDS

• Donar suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre en tot allò que sigui necessari
per tal d'organitzar actes i convocatòries de mobilització que li siguin
necessàries.

• Manifestar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de
l'Ajuntament Vilafranca del Penedès al Pla hidrològic de la Demarcació
Hidrogràfica de l'Ebre aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 de febrer de
2014.

• Ratificar que com marca la Directiva Marc de l'Aigua, l'aigua és un patrimoni que
no pot estar en mans d'interessos privats.

• Fer arribar aquests acords a la Plataforma en Defensa de l'Ebre, C/Enric d'Ossó,
23, Tortosa, 43500 , al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente
i a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Respecte al text original s'ha afegit al darrer punt la previsió de donar trasllat de la
moció també a l'Agència Catalana de l'Aigua, a proposta del regidor de CiU Josep
Maria Martí.

La moció ha estat aprovada amb 17 vots a favor 2 en contra, corresponent
aquests darrers al grup del PP.

Llorenç Casanova (CUP) explica el projecte del Ministeri que sorgeix deu anys
després de l'intent de Plan Hidrológico Nacional del govern Aznar, que va ocasionar
denúncies, protestes i estudis. La proposta actual posa en perill el Delta i no
garanteix el cabal mínim necessari del riu. Ara el PPposa com excusa els interessos
de les comunitats de regants, i fa pensar malament que es plantegi construir 35
nous envasaments que poden requerir sucosos contractes d'obres a favor de grans
empreses. Cal la solidaritat amb les terres de l'Ebre, i el conflicte no es dóna entre
pagesos, sinó entre pagesos i gent de l'Ebre i comunitats de regants, amb
interessos determinats, de Lleida.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció i l'encapçala. El cabal mínim que el
govern del PP vol fixar és contrari a la Directiva europea. En realitat, caldria
estudiar el cabal mínim del riu, per a després veure si hi ha sobrant per a regar; en
canvi, la proposta del govern del PP es formula a l'inrevés, ja que primer es diu
quanta aigua va a rec i per diferència es determina després, indegudament, el cabal
mínim del riu.
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Toni Peñafiel (ICV-EUiA) fa costat a la moció que també encapçala, i afirma que
quan es plantegen projectes cal analitzar els recursos necessaris, i entre ells
l'aigua. Ara per exemple el govern de la Generalitat i CiU i PSC donen suport al
projecte Barcelona World a la zona de Vila seca i Salou, però caldria avaluar quanta
aigua requereix aquesta activitat. Sobre el projecte del PP, preocupa l'actitud
dubitativa i contemporitzadora del conseller de la Generalitat Santi Vila, i tots
hauríem de lluitar i presentar si cal els recursos adients a Europa.

Josep Ramon (PP) rebutja la moció, ja que el pla compta amb estudis sobre el cabal
necessari, i necessitem nous envasaments perquè en el país les pluges són molt
irregulars. Els estudis certifiquen que es pot respectar el riu alhora subministrar
aigua als regants. Ramon critica la política d'aigües que va fer el Govern de la
Generalitat durant el tripartit d'esquerres, amb un conseller d'ICV en la matèria. Va
arribar un punt en què ja es van comprar les canonades per a fer el transvasament,
que va ser evitat només en el darrer moment gràcies a unes oportunes i abundants __
pluges després d'una llarga sequera. El PP sempre ha de fer esforços per treure al ,..
país d'una crisi deixada per governs d'esquerres.

Joan Tarrida (grup Socialista) es mostra a favor de la moció i l'encapçala. El Pla
hidrològic que es planteja ara afirma que es porta a terme per a regar, però la
veritat és que cal apostar per estalviar aigua abans de fer una cosa així. Cal
rebutjar el pla i defensar el riu, i si el gran transvasament no té lloc és només
perquè el PP necessita a Aragó el suport del partit PAR.

Josep Maria Martí (CiU) defensa la moció, perquè hem d'aplicar criteris ambientals i
garantir que el riu tindrà un cabal raonable sempre. S'ha de respectar la Directiva
europea marc de l'aigua, i en ple segle XXI no s'ha de permetre que s'utilitzi l'aigua
per a encendre el foc entre territoris.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) replica Josep Ramon i defensa la política d'aigües del
Govern tripartit d'esquerres a la Generalitat, explicant les positives actuacions que
va emprendre (dessaladora del Prat, Tordera, eficiència de la xarxa, etc.), i Josep ••
Ramon (PP) duplica en el sentit que el tripartit també va deixar en fallida l'ACA. •

XVIII. MOCIÓ ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

Es presenta la següent moció de la CUP, encapçalada també finalment per ERC,
ICV-EUiA i CiU:

Després de setmanes de rumors i atacs des de diferents mitjans de comunicació
espanyols contra l'Assemblea Nacional Catalana/ el passat dia 24 de març de 2014/
el sindicat d'ultradreta "Manos Limpias" va demanar ¡¡.Iegalitzar l'ANC per
associació ¡¡.lícita/ provocació a la sedició i malversació de cabals públics. La
denúncia es presenta contra la presidenta de l'ANC/ Carme Forca delI.

L'espiral de tensió promoguda per l'Estat espanyol augmenta un grau cada dia que
passa; l'estratègia és evident i ben planificada: de les declaracions de membres del
Govern i de partits polítics espanyols de l'oposició sobre la i¡'¡egalitat de convocar
una consulta/ així com la criminalització dels actors que la promouen.
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En aquest salt qualitatiu, l'Estat espanyol ha comptat amb el suport disciplinat
d'alguns mitjans de comunicació estatals. Les ¡¡.Iegalitzacions antidemocràtiques a
l'Estat espanyol sempre han anat precedides de la creació d'estats d'opinió, en què
els grans mitjans de comunicació han jugat un paper clau a l'hora d'assaonar el
terreny per fer digerible entre la població la intervenció desbocada de la justícia. Els
precedents a l'Estat espanyol són abundats.

Aquest és un atac més de les clavegueres de l'Estat contra el procés cap a la
independència engegat pel poble català, un procés que s'ha caracteritzat pel teu
tarannà democràtic i pacífic.

L'ANC, amb més de 30.000 socis i sòcies, ha organitzat actes tan multitudinaris
com la manifestació de l'onze de setembre de 2012, el Concert per la Llibertat, la
recollida de signatures de la campanya "Signa un vot per la independència" o la
cadena humana de l'onze de setembre de 2013.

No és propi d'una societat democràtica que una organització que fomenta que els
ciutadans i ciutadanes d'aquest país puguin decidir el seu futur sigui tractada quasi
bé com una organització terrorista per part d'algunes associacions i institucions
espanyoles. Queda al descobert, una vegada més, la cara poc democràtica i
intolerant de l'Estat Espanyol.

Per tot això, el ple de l'Ajuntament reunit en sessió plenària ACORDA els següents
punts:

Primer - Expressar al nostre suport a l'Assemblea Nacional Catalana per la seva
feina, que sempre s'ha caracteritzat pel seu tarannà democràtic i pacífic, en favor
del dret d'autodeterminació del poble català.

Segon - Instar al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern
de l'Estat i al Congrés del Diputats a fer respectar la llibertat d'expressió, de reunió
i de manifestació.

Tercer - Notificar aquests acords a l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), a la
mesa del Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics amb representació al
Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis de Catalunya (AMC), A la
Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la
Independència (AMI), a la mesa del Congrés dels Diputats, a tots els grups polítics
amb representació al Congrés dels Diputats i a la delegació catalana dels diaris El
País, El Mundo, La Razón i l'ABC.

Aquesta moció ha estat aprovada amb 17 vots a favor (grups de CiU, Socialista,
CUP, ICV-EUiA i ERC) i 2 en contra (PP).

Llorenç Casanova (CUP) afirma que dóna també suport a la moció el partit Nova
Esquerra Catalana, i que l'Estat vol criminalitzar la dissidència política, encara que
tingui lloc per vies pacífiques i democràtiques. El PP fa servir les clavegueres de
l'Estat per a desacreditar l'independentisme, i ataca una entitat com l'ANC que
defensa les llibertats i la consulta democràtica del poble. No hi ha un enfrontament
entre pobles, sinó entre el poble català i el govern de l'Estat que encapçala el PP. Es
vol tensionar la societat, i atiar un inexistent conflicte lingüístic amb ànim de
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dividir. No es pot acceptar l'estratègia de la por, i hem de donar suport a la tasca
que fa l'Assemblea.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, i fa referència als rumors i estratègies
sobre una possible il.legalització de l'ANC. S'intenta acusar falsament l'ANC de
malversar cabals públics quan mai no ha rebut cap diner públic, i probablement
existeix una actitud de mala fe per part del PP.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) agraeix la presència entre el públic de representants de
l'ANC, entitat que funciona democràticament i que té com a objectiu la consulta per
a exercir el dret a decidir del poble de Catalunya. Totes les entitats que plantegen
objectius per via democràtica han de ser respectades, i no poden ser perseguides.

Josep Ramon (PP) rebutja la moció, ja que els objectius de l'ANC són contraris a les
idees del PP, i el PP pot respectar les idees contràries, però no lògicament agrair la
tasca d'aquells que les pregonen i encoratgen. No està de cap manera acreditat que
l'Estat pretengui il.legalitzar l'ANC, i no s'han de fer acusacions sense fonament. Fa
la sensació que només pugui parlar la CUP, i que els no independentistes hagin de
romandre callats, essent acusats de provocar por. Els independentistes són una
part del poble de Catalunya, però no tot el poble. De fet, avui mateix el Congrés de
Diputats ha rebutjat la proposta de transferir a la Generalitat la competència per a
convocar una consulta sobre el dret a decidir, i hi ha hagut més diputats elegits per
les circumscripcions de Catalunya que han votat contra la transferència que no pas
a favor.

Francisco Romero (grup Socialista) recorda que la denúncia contra l'ANC la
presenta un sindicat sospitós i falangista que es diu Manos Limpias, que ha
denunciat també, per exemple, a persones com Pasqual Maragall, Baltasor Garzón,
Artur Mas, José Montilla, etc. Aquest sindicat denuncia tot aquell que és contrari a
les seves idees, i això no és acceptable. El grup Socialista dóna suport a la moció
sense entrar en els assumptes de fons sobre independentisme, unionisme,
federalisme, etc., sinó pel sol fet que no s'han d'acceptar denúncies motivades
només per discrepàncies en les idees, totes les quals són legítimes si s'expressen
democràticament.

Raimon Gusi (CiU) dóna suport i encapçala la moció, i detesta els mètodes de les
clavegueres de la caverna i de la "brunete" mediàtica que carreguen injustament
contra l'ANC i la seva presidenta Carme Forcadell, acusant-la ni més ni menys que
de pija i de treballar per la normalització lingüística al Vallès. Si s'il.legalitza l'ANC
haurà d'anar a la presó molta gent, i nosaltres hem d'anar a la nostra, treballant
per tal que els ciutadans puguin opinar lliurement sobre el seu futur i el del país,
sense caure en falses divisions.

XIX, MOCIÓ RODALIES RENfE TARRAGONA - VILAfRANCA

Se sotmet al ple la següent moció del grup d'ICV-EUiA, encapçalada també
finalment per CiU i ERC:
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Centenars de persones, principalment estudiants i treballadores, es desplacen en

tren a diari entre Vilafranca i Tarragona, havent de fer transbord a Sant Vicenç de

Calders, amb uns horaris insuficients i, en ocasions, no coordinats.

El passat 19 de desembre el representant de la Generalitat va indicar a la Comissió

de Transport Públic que s'estava treballant per incloure Vilafranca del Penedès en la

xarxa de Rodalies-Tarragona.

Atès que, finalment, el 20 de març de 2014 ha entrat en funcionament la xarxa

Rodalies- Tarragona sense donar servei a Vilafranca,

Atès que altres estacions penedesenques de línia de R4 de Rodalies-Barcelona, com

son Sant Vicenç del Calders, El Vendrell i l'Arboç, s'han integrat alhora sense

problemes a la línia RT2 de Rodalies-Tarragona, s'ACORDA:

Primer. - Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya que ampliï el servei de Rodalies-

Tarragona fins a Vilafranca del Penedès, perllogant la línia RT2 en dues

parades (Els Monjos i Vilafranca).

Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la

Generalitat de Catalunya, als ajuntaments de Santa Margarida i Els

Monjos, l'Arboç, El Vendrell, Torredembarra, Altafulla, Tarragona, Salou i

Cambrils, a RENFE,a les Autoritats del Transport Metropolità de Barcelona

i Tarragona, a l'associació per la Promoció del Transport Públic (PTP), a la
plataforma Stop Pujades Transport Públic i al col.lectiu Renfadats.

Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) destaca la necessitat d'una connexió ferroviària directa

entre Vilafranca i Tarragona, per a satisfer necessitats econòmiques, d'estudi, de

feina, etc. Molts ciutadans fan el trajecte en transport privat, pel cost del doble

bitllet i per l'excessiva durada del viatge en tren. És positiva la nostra relació amb

el Camp de Tarragona (Universitat Rovira i Virgili, aeroport de Reus, port de
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Tarragona, etc.). El projecte reforçaria la capitalitat de Vilafranca, milloraria les

comunicacions i, malgrat el possible cost econòmic, és viable.

L'alcalde Pere Reguli es mostra a favor de la moció i destaca que ja s'hi treballa.

L'estació tal com la tenim actualment no té vies mortes adients en direcció sud que

permetin l'enllaç directe amb Tarragona, però s'ha encarregat un projecte tècnic

(s'ensenyarà als grups municipals) per a solucionar aquest problema que li va ser

lliurat just ahir a la nit, que té un cost d'uns 10 milions d'euros i que s'ha tramès

als serveis tècnics municipals per a estudi. L'execució del projecte caldrà negociar-

Ia (Generalitat, ADIF, etc.), però seria molt positiva i permetria l'enllaç no només

amb Tarragona, sinó també per exemple amb la Universitat Autònoma.

Pep Quelart (ERC) defensa la moció, l'encapçala i afirma que ERC ja estava

treballant darrerament en una moció semblant però encara més ambiciosa, que

mirava també cap a la zona de Vilanova. Preocupa però que les inversions

negociades pel conseller Santi Vila amb la Ministra de Foment gairebé no parlen de

Vilafranca, més enllà d'unes petites adaptacions per accessibilitat a l'estació de

persones amb mobilitat reduïda, que veurem si s'executen. En qüestions

ferroviàries sempre anem a contrapeu' o tard, i en termes econòmics no té sentit

que les Rodalies de Tarragona no arribin fins Vilafranca. L'alcalde Pere Reguli li

recorda que quan es van soterrar i cobrir les vies de Vilafranca arran del conveni de

2004 ERCformava part del govern municipal.

Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció. La connexió amb Tarragona és positiva;

el problema pot ser de cost econòmic, però tanmateix cal treballar-hi.

Xavier Navarro (CUP) constata i lamenta que Vilafranca no està bé en matèria

ferroviària. La línia Barcelona i Tarragona té ja més de 150 anys, però el tren

continua consumint el mateix temps que aleshores en el trajecte. Cal donar suport

a la moció i pressionar per millorar.

Joan Tarrida (grup Socialista) es mostra favorable a la moció i al transport públic.

Gaudir de connexió directa amb Tarragona és important per atendre necessitats

d'educació, treball i economia, sense oblidar l'objectiu de contribuir a disminuir la
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contaminació ambiental. Malgrat els problemes econòmics, hem de reivindicar el

projecte.

PRECSI PREGUNTES

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), després de recordar que en aquest ple ERCha votat
a favor de totes les propostes presentades, formula els precs i preguntes
següents:

1) S'interessa pel nou local per a joves, i vol saber quan es farà, on, com, etc.

Manifesta l'alcalde Pere Reguli que es contestarà per escrit, i que l'assumpte s'està
estudiant des del govern, i s'han detectat ja diverses possibilitats.

2) Pregunta, a instàncies d'alguns veïns, quan s'obriran al pas i a la circulació els
nous carrers de darrera l'hipermercat l'Esclat (PAU 5 a). El regidor d'Urbanisme
Josep Maria Martí contesta que no s'ha fet encara la recepció de la urbanització per
causes alienes a l'Ajuntament, ja que la constructora ha de presentar alguns
certificats i corregir algunes deficiències; espera que es puguin obrir a la gent en
els propers mesos.

3) Sobre el carrer del Sol, pregunta quan es pensen implementar les mesures
proposades pels tècnics municipals quant a mobilitat, amb supressió de les places
d'aparcament. Contesta Joan Manel Montfort que ja es van eliminar algunes places,
i ara es preveu suprimir les 13 o 15 places pendents a partir del 2 de juny, i ja
s'han estudiat alternatives d'aparcament.

4) Pregunta com està l'assumpte de l'ús de les dependències de l'ESCAVI per part
de la nova escola d'enoturisme. Contesta l'alcalde Pere Reguli que properament es
convocarà una reunió, amb tots els grups, per explicar les diferents i complexes
qüestions relacionades amb l'ESCAVI i l'escola d'enoturisme.

IB) Toni Peiñafüei (ICV-!EUliA), formll.llla els ¡precs Ü ¡pregll.llntes següents:

5) S'interessa per l'audiència sobre la situació de la salut que s'ha de celebrar, i que
no té lloc malgrat les promeses. L'alcalde Pere Reguli contesta que s'ha reunit amb
el Comitè d'Empresa de l'Hospital Comarcal sobre l'assumpte de la paga extra, i
amb el CatSalut per organitzar l'audiència pública. Espera que l'audiència es pugui
celebrar aviat, però cal preparar-la bé per tal de no incórrer en precipitacions i que
la informació i perspectives que es donin des de les Administracions responsables
responguin a la realitat i a les possibilitats.
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6) Pregunta com està la negociació sobre l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, més
enllà del fet que ja se sap que es va aconseguir suspendre la subhasta. Contesta
l'alcalde Pere Reguli que no hi ha novetats: l'Ajuntament va demanar la reversió
dels terrenys de forma gratuïta a l'Ajuntament, i es manté en aquesta pretensió.
Caldrà anar realitzant les accions legals que corresponguin.

7) Sobre les minideixalleries mòbils, Peñafiel recorda que es van col.locant
rotativa ment en quatre punts de Vilafranca. Caldria que en tots els punts hi hagués
algun rètol informatiu que aclarís on es troba la minideixalleria en cada moment, i
quan tornarà al lloc. L'alcalde Pere Reguli contesta que, efectivament, cal garantir
que els ciutadans tinguin la informació adient.

8) Peñafiel afirma que sap que es va elaborar un projecte sobre la possible
conversió de l'aparcament soterrani de la plaça Dr. Bonet en aparcament rotatiu, i __
demana que se li faci arribar la informació al respecte.

9) Les obres d'urbanització del carrer Pere el Gran presenten retard, i en la part
acabada el pas de vianants té imperfeccions que generen problemes a la gent amb
dificultats de mobilitat, i pregunta què es pensa fer. El regidor Josep Maria Martí
contesta que els desperfectes es repararan en pocs dies, i que les obres s'acabaran
abans de setmana santa.

10) Sobre un bloc de pisos ocupat de la Girada, l'associació de veïns va demanar
saber la identitat de l'entitat financera propietària, petició que no ha estat atesa i
que caldria atendre com més aviat millor. L'alcalde contesta que l'assumpte el porta
el regidor Sebastià Jané, i que aquest regidor ja contestarà.

C) Montserrat B!asco (PP), formula els precs ¡pregulI1ltes següents~

11) En el pàrquing de darrera la biblioteca Torras i Bages potser caldria pintar unes
ratlles a la paret, perquè molta gent per manca de visibilitat sovint colpeja el cotxe
contra la paret quan aparca en bateria. També en la mateixa zona la gent ha de
pagar el parquímetre en efectiu ja que ei sistema no admet targetes de crèdit,
segons que ha admès el controlador de la zona, i caldria corregir aquesta disfunció.
Contesta Joan Manel Montfort que s'estudiarà col.locar ratlles, i sobre les targetes
S,L,Bi\ va manifestar no tenir coneixement de cap incidÈncia, pe¡ò es compromet a
insistir-hi i a intentar solucionar el problema si existeix.

D) Xavoer Navarro (CilJlP), formula els precs i ¡preguntes següents:

12) Volen saber la mitjana de temps de desocupació dels habitatges que formen
part de la borsa d'habitatge de l'Ajuntament, des que marxen uns ocupants i entren
a viure uns altres arrendataris.
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13) S'interessa per l'estat de la negociació amb el Ministeri de l'Interior sobre
l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, encara que la qüestió ja ha estat contestada.

14) Gestions realitzades per identificar quins són els habitatges que el fons social
d'habitatge té a Vilafranca.

15) Volen informació sobre el nombre d'habitatges detectats en situació de
permanent desocupació que són titularitat d'entitats financeres, i sobre les gestions
realitzades al respecte.

16) Encara que la gestió no és municipal, pregunta quan es tornarà a obrir el
menjador del casal de gent gran del carrer de la Beneficència, tancat el passat 31
de desembre, sembla que arran de la jubilació de la persona responsable .

17) S'ha vist que a la muntanya de Sant Jaume s'oferirà servei de barbacoa i de
bar, i vol que es faci arribar el projecte municipal que té el govern per a la
muntanya de Sant Jaume.

18) Demana que se'ls faci arribar el Pla de projecció exterior de Vilafranca del
Penedès que recentment ha aprovat el govern municipal.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta è}ta.
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