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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Núm. : 03/2017
Caràcter: ordinari
Data: 28 de març de 2017
Horari: de 20: 00 a 01: 23 hores
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (CiU)

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
Ramon Arnabat i Mata (VeC)

- Montse Arroyo i Ferrando (PSC)
- Anna Doblas i Ruiz (CiU)

Maria Ferrerons i Sànchez (CUP) (presentfins al debat del punt 12è)
- Raimon Gusi i Amigó (CiU)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (CiU)
- Marcel Martínez i Mané (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC)
- Joan Manel Montfort i Guasch (CiU)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Dolors Rius i Marrugat (CiU)

Francisco Romero i Gamarra (PSC)
- Aureli Ruiz i Milà (CiU)

Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon 1. Zaballa i Serra (PSC)

S'ha excusat d'assistir-hi:

- Meritxell Montserrat i Mestres (CiU)

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

Desenvolupament de la sessió

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l/acta de la sessió plenària ordinària de
21/02/2017.
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Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 24/01/2017,
la qual és aprovada per assentiment.

SERVEIS CENTRALS I HISENDA

2. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016 Donar compte al Ple de la Liquidació dels
pressupostos de l'Entitat i del Consorci per la Gestió del Servei de Televisió
Digital Local Pública del Penedès, corresponents a l'exercici 2016.

L'alcalde-president d'aquesta Corporació, en compliment del que disposa l'article
193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, que 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 2016, aprovats mitjançant Decrets de data
24 de febrer de 2017, segons el que disposa l'article 191.3 de l'esmentat text legal,
amb el següent detall:

ENTITAT

I. LIQUIDACiÓ EXERCICICORRENT

3.- Resultat pressupostari:
. Drets reconeguts nets 44.566.030,50
. Obligacions reconegudes netes 41.839.808,90
. Resultat pressupostari 2.726.221,60
. Despeses finançades amb romanent de tresoreria.. 746.745,81
. Desviacions negatives de finançament..................... 1.663.506,15
. Desviacions positives de finançament...................... 2.883.882,22
. Aj usta ments.............................................................. -473.630,26
. Resultat pressupostari ajustat 2.252.591,34

11. LIQUIDACiÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2016 .

final Obligacions a 31/12/2016 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2016 .
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2016 .

2.- Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2016 .
. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2016 .

4.636.353,29
9.467,03

0,00
0,00

12.724.847,78
5.596.909,45

Saldo
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1.033.339,60
2.455.320,05

321.470,94

III. ROMANENTS DE CRÈDITFINANÇATSAMB R.T. AFECTAT

1.- Despeses finançades amb romanent de tresoreria afectat
25.532.839,97
. Saldos compromesos A, D, AD 2.496.501,56
. Operacions de capital 22.493.431,99
. Funció efectiva recaptació drets afectats................. 542.906,42

2.- Ingressos........................................ 25.532.839,97
. Càrrec al romanent de tresoreria afectat.. 24.153.798,96
. Recursos afectats...................................................... 1.379.041,01

IV. ROMANENTS DE CRÈDITFINANÇATS AMB R.T. GENERAL

_1.- Despeses finançades amb romanent de tresoreria general
3.809.848,43
. Saldos compromesos A, D, AD .
. Operacions de capital .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .

2.- Ingressos.......................................................................... 3.809.848,43
. Càrrec al romanent de tresoreria general................ 3.809.848,43

V. ROMANENT DE TRESORERIA

1.- Fons líquids . 30.553.349,57

2.- Drets pendents de cobrament 9.528.414,13
. Pressupost corrent.................................................... 5.654.437,03
. Pressupostos ta ncats 5.596.909,45
. Operacions no pressupostàries 238.879,53
. Cobraments pendents d'aplicació -1.961.811,88

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

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

4.367.272,30
3.122.157,55

9.467,03
1.247.143,76

-11.496,04

35.714.491,40
6.727.796,86

24.153.798,96
4.832.895,58

Despeses a incorporar per A, AD i saldos partides amb càrrec al RTgeneral
3.809.848,43

3



~ AJUNTAMENT
111111 VILAFRANCA~"I' .DEL PENEDES

Romanent de tresoreria disponible per a despeses generals
1.023.047,43 .

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL PÚBLICA LOCAL

I. LIQUIDACiÓ EXERCICICORRENT

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

11. LIQUIDACiÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2016 .

final Obligacions a 31/12/2016 .

2.- Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2016 .
. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2016 .

III. ROMANENT DETRESORERIA

5.880,00
26.520,27

-20.640,27
D,DO
D,DO

D,DO
-20.640,27

5.042,44
D,DO

D,DO
D,DO

Saldo

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 .
11. Saldos de dubtós cobrament.. .
III. Excés de finançament afectat .

D,DO

D,DO
D,DO
D,DO
D,DO
D,DO

D,DO
D,DO
D,DO
D,DO
D,DO

D,DO
D,DO
D,DO
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IV. Romanent de tresoreria per a despesesgenerals . D,DO

Aquesta liquidació es singular atès que el Ple de la Corporació de data 19 de juliol de 2016 va
acordar la dissolució del Consorci i l'assumpció de l'activitat per la societat municipal SERVEIS
MUNICIPALSDECOMUNICACIÓ,S.L.,però s'ha d'aprovar perquè hi ha haver activitat des de 1'1
de gener fins a la data de la dissolució. Posteriorment tots els actius i passiuses van traspassar
a la societat absorvent i per aquest motiu els imports estan a zero i consten en els comptes de
SERCOM,SL.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) exposa que la informació de la liquidació del pressupost hi
ha inclosa la del Consorci Penedès Televisió que durant l'any 2016 es va liquidar,
però que la seva rellevància és marginal. Pel que fa a la liquidació del pressupost de
l'ajuntament, dóna un romanent de tresoreria d'l.023.047€.

L'assoliment d'aquest resultat s'explica en quant als ingressos, partint de que el
pressupost és una previsió dels ingressos que es calcula que es tindran en aquell
any. L'any 2016 es va ingressar pràcticament 1 milió menys del pressupostat,
principalment perquè la recaptació de l'IAE i de nCIO han baixat. Segurament es
va fer un pronòstic optimista. També hi ha hagut una reducció important de les
transferències que realitza la Generalitat i una reducció de les transferències de
l'Estat.

El superàvit doncs, ha vingut pels estalvis, que venen per una gran eficiència en la
gestió. S'han estalviat 300.000€ en subministraments, 248.000€ en cotitzacions a
la Seguretat Social, 180.000€ en despeses financeres degut als interessos més
baixos de l'endeutament, 75.000€ en hores extres i 625.000€ en un total de més
de 400 petites partides de despesa.

El superàvit representa un 2% del pressupost. Cal tenir en compte que els
ingressos els tenim congelats. Per això cal tenir prudència i mantenir l'eficiència en
la despesa. Un perill que resulta evident està en la recaptació d'ingressos d'anys
anteriors, encara no cobrats i que estan en risc d'impagament.

El percentatge d'endeutament és del 39% dels ingressos corrents. Cal tenir present
que si hi hagués un repunt del tipus d'interès, hi hauria un increment de la despesa
financera.

Finalment exposa que el superàvit serà destinat a inversions sostenibles.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que les comptes de l'ajuntament semblen
sanejades. Si anem sumant els darrers anys, aquestes millores d'eficiència
desprenen que abans no es gestionava prou bé. En quant als estalvis en
subministraments, cal anar en compte, perquè en matèria d'enllumenat, hi ha veïns
que li comenten que no s'hi veu de tot. En els ingressos es constat que van molt
lligats a l'IBI, perquè en IAE, si no s'implanten empreses grans, la recaptació no
s'incrementarà.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que les informacions tècniques i polítiques
els han semblat bé. Els preocupa el tema dels dubtosos de cobrament, ja que hi ha
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alguns contribuents que acumulen gran quantitat de deute, cal mirar de revertir
l'increment dels dubtosos de cobrament. Els suposats brots verds, sembla que a
Vilafranca no acaben d'arrelar. Cal una reflexió dels grups per intervenir i millorar la
situació. L'eficiència en la despesa, de vegades va en detriment de determinats
serveis. Cal ser curosos per mantenir els serveis amb la millor qualitat. L'objectiu
no és tenir romanent, sinó tenir bons serveis. La utilització del romanent hauria de
tenir el màxim consens possible.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) agraeix la feina de l'Intervenció i dels Serveis Tècnics.
No són els seus números perquè no són els seus pressupostos. Demanen millors
serveis, perquè es podia haver fet més despesa social en el seu moment enlloc de
generar més romanent. El que cal són pressupostos i ordenances per donar més
servei als més febles. Volen treballar amb conjunt amb les demés forces per
treballar per polítiques socials. Malgrat que els números quadren, no els convencen.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) Manifesta es previsions potser haurien de ser menys
agosarades, ja que l'estalvi es produeix en partides que nota directament la
ciutadania. Amb petites partides es podien destinar a altres petites partides que els
han dit que no hi havia diners. L'estalvi en seguretat social s'explica perquè per llei,
les jubilacions no es cobreixen. Caldria mirar de si es poden cobrir i cobrir-les. Amb
aquest romanent, costa justificar que no hi ha diners per deixar de fer depèn de
quines actuacions. En quant a la manca de recaptació i la gran quantitat de deutors
pendents de cobrament, caldria demanar responsabilitats a l'administració que no
ha fet prou bé la seva feina.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que el context i la normativa europea,
com el sostre de la despesa que imposa el Govern Central, condiciona, entre altres
coses, la política de recursos humans i l'ús del romanent. Cal estar alerta, perquè
si el romanent fos negatiu, ens condicionaria molt. És important que hi hagi positiu.
La destinació del romanent és a aquells conceptes que ens diu la normativa. El
dubtós de cobrament i altres partides d'ingressos que han minorat, com són el
finançament de la Generalitat, ens indica que s'han de continuar les polítiques de
suport a les famílies, les polítiques d'habitatge, la promoció econòmica,
l'emprenedoria, etc. La bona gestió ens portarà a evitar plans de sanejament
financer, que és el que han hagut d'aprovar alguns ajuntaments i que fa que els
Plens no puguin decidir a que dediquen el romanent. Per continuar prioritzant les
polítiques socials, cal generar superàvit.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) agraeix les aportacions i manifesta que la gran majoria les
comparteixen.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que entén que per part dels ciutadans es digui
que un estalvi d'un milió d'euros és molt gran. Quan es fan els pressupostos, es
preveuen ingressar uns diners que també es preveuen gastar. Si haguéssim estat
més agosarats, hauríem pogut incórrer en dèficit. Ara, aquest estalvi gran, permet
fer inversions. Exposa que l'ajuntament de Barcelona ha fet un estalvi de 100
milions d'euros, que proporcionalment a la població, és el doble que el de
Vilafranca. A Berga, la CUP proposa assolir un superàvit de 500.000€ cada any i
són una mica menys de la meitat de població que Vilafranca. Això vol dir que tots
els governs dels ajuntaments van en la mateixa línia. Quan es governa, el que no
es vol és trobar-se amb una sorprès i per això s'intenta tenir coixí.
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3. APROVACIÓ COMPTES ANUALS SERCOM SL. Junta General de la societat
privada municipal Serveis Municipals de Comunicació, SL societat unipersonal
corresponents a l'exercici econòmic de 2016.

El Ple Municipal constituït en Junta General de la societat privada municipal Serveis
Municipals de Comunicació SL societat unipersonal (SERCOMSL), el dictamen
següent, per al seu debat i aprovació si escau:

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:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2016, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys i de la Memòria Anual,
juntament amb l'Informe d'Auditoria emès.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren 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 -622.027,78 €, 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 negatius d'exer. anteriors
A reserva legal

-622.027,78 €
650.000,00 €

Total
27.972,22 €

25.175,00 €
2.797,22 €

Total
27.972,22 €

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

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb el vot favorable de 17 regidors (7 CiU,
4 PSC, 3 ERC, 2 VeC, 1 PP) i 3 abstencions (3 CUP)

INTERVENCIONS:
Les intervencions dels punts 3 a 7 de l'ordre del dia es realitzen de forma conjunta i
la seva aprovació, si escau, es sotmet a votació separada.
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El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que als ens dependents, en la majoria de casos,
l'ajuntament fa aportacions perquè són deficitaris i necessiten aportacions
públiques per poder funcionar. L'aportació de l'ajuntament a la festa major,
acostuma a ser la meitat del que administren els administradors, sense comptar la
despesa addicional de l'ajuntament, d'uns 250.000€ en diferents tasques. Els
administradors han quadrat números i cal agrair la seva feina.

La televisió no genera massa ingressos, tot i que aquest any han assolit nous
ingressos.

Aigües de Vilafranca té uns resultats positius, cosa que permet la reinversió en la
infraestructura que gestiona i ha permès anar arreglant aquells dèficits que hi
havia.

A l'EPELes fa una aportació de 900.OOO€. L'escola Arsenal ha tingut un petit dèficit
i l'escola de música ha doblat el dèficit que ja tenia.

Per tant, cal tenir prudència, perquè tots els serveis menys les aigües són serveis
no obligatoris i la llei diu que si aquests serveis entren en dèficits continuats, la llei
els obligarà a tancar.

El Sr. Josep Ramon (PP) anuncia el vot afirmatiu. Pel que fa a SERCOM,cal mirar la
seva eficiència, caldria que tingués més ingressos publicitaris. Pel que fa a Emavsa,
sembla que la gestió és eficient. En quant a l'EPEL, cal dir als gerents de les
diferents escoles que Vilafranca té un límit respecte el creixement de la despesa i
que cal ser competitius respecte altres ensenyaments, com per exemple, els que es
donen a Vilanova. Respecte a la fundació de la festa major, ara que hi ha
recuperació econòmica, caldria que l'aportació de l'ajuntament s'anés reduint. En
quant al Vinseum, caldria buscar aportacions d'altres administracions.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que els sembla important aquests ens perquè
realitzen un servei públic, són prioritaris. Plantegen dues prioritats, que els comptes
estiguin ben fets, quadrin i hi hagi sostenibilitat econòmica i es garanteixi l'accés a
aquests serveis a tota la ciutadania de Vilafranca. Caldria comparar altres
experiències d'altres llocs per veure com estem. Pel que fa a Aigües de Vilafranca,
caldria plantejar tarifes ecològiques pel servei públic d'aigua. En quant a SERCOM
és important que hi hagi un accés a una informació objectiva i establir un pla per
assegurar una informació pública de qualitat, diversa i plural. La feina feta fins ara
és correcta i votaran a favor. En l'EPEL hi ha hagut deslleialtat institucional de la
Generalitat, que havia de contribuir en el finançament i caldria ampliar la tarificació
social. Anuncien que s'abstindran.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) agraeix la feina dels tècnics. Aquests serveis són bàsics i
han de ser a l'abast de tothom. Anuncia el vot a favor dels comptes de SERCOMi
EMAVSA i s'abstindran en els de l'EPEL. Celebren que SERCOMarribi a un acord
amb la Xarxa de televisions locals i els seus nous ingressos.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que es sumen a posar de relleu la necessitat
d'uns serveis públics, de qualitat i sostenibles. Respecte EMAVSA, es congratulen
dels seus resultats perquè es venia d'una situació social que posava en dubte les
empreses públiques per deficitàries i per això havien de tancar. Actualment altres
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poblacions persegueixen un servei com el de Vilafranca. Respecte la Fundació de la
Festa Major, el seu objectiu és obtenir un gaudi de la festa, no la rendibilització
econòmica. Han copsat una millora en el fet de que sigui una eina d'ajuda als
administradors. En quant a l'EPEL, encoratgen la tasca de l'equip de l'escola de
música, amb la reducció de l'aportació de la Generalitat, cada cop és més difícil de
sostenir i s'ha de valorar l'esforç que es fa com ajuntament, s'ha de seguir apostant
per aquests tipus de serveis. Igualment respecte l'Arsenal. Pel que fa a l'escola
d'enoturisme els amoïna el deute que genera i cal que l'equip de govern es
replantegi algunes relacions, no és un servei bàsic i se'n podrien oferir d'altres.
Respecte el VINSEU, la cultura no és una cosa que pugui avaluar-se pel benefici
econòmic, no volen una mena de museu del barça del vi, sinó un museu del vi.

4. APROVACIÓ COMPTES ANUALS AIGÜES DE VILAFRANCA SA. Junta
General de la societat municipal EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE
VILAFRANCA, S.A., corresponents a l'exercici econòmic de 2016.

El Ple Municipal constituït en Junta General de la societat privada municipal
Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, el dictamen següent, per al seu debat
i aprovació si escau:

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

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2016, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de la Memòria Anual i de
l'Informe de Gestió, juntament amb l'informe d'Auditoria emès.

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 243.325,51 (, proposant-
se la següent aplicació de resultats:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys 243.325,51 (

Aplicació . _
A reserves voluntàries 243.325,51 (

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

VOTACIÓ: L'anterior dictamen es aprovat per unanimitat.
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5. APROVACIÓ COMPTES ANUALS EPEL INSTITUT MUNICIPAL DE
FORMACIÓ. Aprovació si escau, dels comptes anuals de l'entitat pública
empresarial local INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ, corresponents a
l'exercici econòmic de 2016.

De conformitat amb allò que disposa l'article 9 i concordants dels estatuts socials de
l'Entitat Pública Empresarial Local Institut Municipal de Formació, s'acorda l'aprovació
de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2016, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria Anual, juntament
amb l'informe d'auditoria emès.

Els comptes s'han formulat en el format PIMES tota vegada que concorren les
circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre
de treballadors) que permeten utilitzar aquesta modalitat.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -917.701,03 (, proposant-se
la següent base de repartiment:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues)
Compensació per aportació del soci únic (exercici 2016)
Total
Aplicació
A minoració d'altres aportacions de socis
A minoració de reserves voluntàries

-917.701,03 (
855.000,00 (
-62.701,03 (

45.305,55 (
17.395,48 (

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb el vot favorable de 12 regidors (7 CiU,
4 PSC, 1 PP) i 8 abstencions (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC)

6. INFORME COMPTES ANUALS FUNDACIÓ FESTA MAJOR. Informe al Ple
dels resultats dels comptes anuals de la FUNDACIÓ FESTA MAJOR,
corresponents a l'exercici econòmic de 2016.

L'aprovació dels comptes anuals (en format normal) corresponents a l'exercici
econòmic de 2016, comprensius del Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i
Guanys, de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, de l'Estat de Fluxes d'Efectiu i de la
Memòria Anual.

El resultat de l'exercici es concreta en un saldo negatiu de -13.982,51 (, proposant-
se el repartiment següent:

Base de repartiment
10



Saldo del compte de pèrdues i guanys
13.982,51

€
Aplicació a Romanent

13.982,51
€

Es donen per informats els comptes de la fundació.

7. INFORME COMPTES ANUALS FUNDACIÓ VINSEUM. Informe al Ple dels
resultats dels comptes anuals de la FUNDACIÓ VINSEUM, MUSEU DE LES
CULTURES DEL VI DE CATALUNYA, corresponents a l'exercici econòmic de
2016.

L'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2016,
comprensius del Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, L'Estat de
Canvis en el Patrimoni Net, la memòria econòmica, juntament amb l'informe
d'auditoria de la fundació.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren 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 93.300,79 €, sobre el qual
s'adopta l'acord de repartiment següent:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys
Aplicació
Compensació d'excedents negatius
d'exercicis anteriors

Es donen per informats els comptes de la fundació.

93.300,79
€

93.300,79
€

8. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST. Aprovació inicial si escau de l'expedient
número 4 d'habilitació de crèdits extraordinaris, suplements i transferències
de crèdit del pressupost de l'Entitat vigent.

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

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 4 d'Habilitació de crèdits extraordinaris, de Suplements de crèdit i
de Transferències de crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany mitjançant majors
ingressos, baixes per transferència de partides que ofereixen sobrant, baixes
d'aplicacions pressupostaries i aplicació de part del romanent de tresoreria de

11



l'exercici 2016, de conformitat amb el que disposa l'Article 177 del RDL 2/2004, de
5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
segons el detall següent:

CREDITS EXTRAORDINÀRIS:

Partida

5.24125.13100 Personal temporal.- Promoció
Econòmica..................................... 22.000,00

4.91201.16000 Personal temporal serveis
Urbanístics.- seguretat social........... 16.000,00

5.24125.16000 Personal temporal.- Promoció
Econòmica - seguretat social........... 6.292,00

4.15210.44900 Societat Mpal. de l'Habitatge.-
Transferència corrent 64.040,00

3.23105.48901 Conveni Associació gestora Casal
de l'Espirall 4.834,00

3.23105.48904 Conveni Associació gestoria Casal
Del Tívoli 15.210,93

4.33600.63200 Rehabilitació estructural Claustre
dels Trinitaris 289.019,00 417.395,93

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 417.395,93

SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

Partida

6.500,00

507,00

7.007,00
7.007,00

165,00

210,00

150,00

110,00
12

3.23103.20200 Lloguer seu serveis socials .

2.92001.16205 Pòlissa assegurança personal .

Ròssec .
Suma anterior .

3.23105.20200 Lloguer Casals d'avis .

3.92501.20200 Lloguer Cal Cerer .

3.33801.20200 Lloguer local PI. Vila, 16 .

1.13201.20200 Lloguer Pati del Gall _
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2.92001.22400 Assegurances................................. 18.280,00

4.15321.61900 Urbanització espai públic entorn via.. 317.955,57

4.13301.62900 Senyalització via pública 35.000,00 378.877,57

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 378.877,57
....••••••.............•••••......•....••••...•.....

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT:

Partida

5.24109.22699 Beques diversos programes .

5.43001.22699 Organització fires i esdeveniments
Turístics .

3.31101.48901 Conveni Associació Gats de Vilafranca

4.15321.62501 Mobiliari vies públiques .

1.13201.62900 Equipament policia local .

11.709,30

2.080,00

2.400,00

9.000,00

5.000,00 30.189,30

TOTAL CRÈDITS EXT, SUPLEMENTS I TRANSFERÈNCIES

FINANÇAMENT

BAIXES PER TRANSFERÈNCIA:

Partida

826.462,80

3.32301.22699 Llars d'infants.- funcionament .

5.24125.22699 Promoció econòmica.- funciono .

4.44120.22799 Manteniment del biciberg .

4.16231.46300 Mancomunitat Alt Pdes.-Garraf.-
deixalleria, plantes .

TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA .
BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTARIES:

Partida

2.92002.13100 Personal temporal.- Suplències .

11.709,30

2.080,00

9.000,00

7.400,00 30.189,30

30.189,30

28.292,00
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4.15000.16000 Quotes socials serveis urbanístics .....

3.23105.22699 Programa Pla per la Gent Gran .

TOTAL BAIXES APLICACIONS PRESS .

MAJORS INGRESSOS:

Concepte

16.000,00

20.044,93 64.336,93

64.336,93

450.01

470.01

750.01

Generalitat.- Fons de cooperació
Local .

Empreses privades.- patrocinis Fires
de Maig (AMP) .

Generalitat.- Subvenció obres rehab.
Estructural Claustre Trinitaris .

TOTAL MAJORS INGRESSOS .

89.957,00

5,00

80.000,00 169.962,00

169.962,00

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA:

Concepte

870.00 Aplicació romanent de tresoreria
per a despeses generals 561.974,57 561.974,57

TOTAL APLICACIÓ ROMANENT

RESUM FINANÇAMENT

Baixes per transferència
Baixes aplicacions pressupost.

Majors ingressos
Aplicació romanent

TOTAL FINANÇAMENT .

30.189,30
64.336,93

169.962,00
561.974,57

826.462,80

561.974,57

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

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb el vot favorable de 12 regidors (7 CiU,
4 PSC, 1 PP) 5 abstencions (3 ERC, 2 VeC) i 3 negatius (3 CUP)

INTERVENCIONS:
14



El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que s'ha introduït una petita modificació respecte
el Dictamen aprovat en la Comissió informativa. Una part de la modificació és
canviar unes partides per altres, amb la qual cosa no hi ha impacte quantitatiu en
el pressupost.

Una altra part és la destinada a la rehabilitació del claustre dels trinitaris, en que es
compta amb una subvenció de la Generalitat i es finança per part de l'ajuntament
amb romanent de tresoreria. Una altra part és una aportació addicional al projectes
d'urbanització de la cobertura de la via. Aquestes dues inversions utilitzen la meitat
del romanent.

La voluntat és dedicar la resta del romanent al manteniment de la ciutat.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta qu votarà a favor de la inversió en les obres de
restauració del claustre dels trinitaris i a la urbanització d'una zona de la cobertura
de la via.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que el romanent s'ha de gastar en
determinades coses, però no precisament en allò que proposa l'equip de govern.
Estan d'acord en invertir en millores de la vila. En el tema de la llosa de la via, fins
que l'equip de govern no busqui consens, s'abstindran o votaran en contra. En la
restauració del claustre dels trinitaris li ofereix dubtes invertir en una cosa
necessària sense que siguem propietaris d'aquest claustre, és una cosa que és
propietat de l'església.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) aclareix que quan va sortir la subvenció els va preocupar
la titularitat del claustre i des del Bisbat els van fer arribar la conformitat de la
copropietat del claustre. Mossèn Berdoi i el rector de l'església dels Trinitaris van
fer un reconeixement explícit de la titularitat de l'ajuntament. Els farà arribar la
documentació.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que s'abstindran, no perquè estiguin en contra
de la despesa, sinó perquè és el pressupost de l'equip de Govern i toca a l'equip de
Govern gestionar-lo.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) manifesta que votaran en contres perquè sempre
han defensat que els pressupostos han de tenir una part participativa i com que no
hi ha hagut participació, votaran en contra.

9. APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS 19, 34, 40 i 41 Aprovació
provisional si escau, de la modificació de les Ordenances Fiscals número 19,
34, 40 i 41.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al Ple municipal

el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau:
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El RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l'aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i preus públics locals.

En el cas d'imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals s'han d'aprovar
simultàniament amb l'adopció dels respectius acords d'imposició. L'article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d'ingrés, així com les
dates d'aprovació i d'inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les ordenances fiscals, d'acord amb la llei, els acords adoptats han
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l'article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquests textos actualitzats han de complir
la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals,
i alhora, de comunicació informativa amb els ciutadans, garantint la seguretat jurídica i
l'aplicació del principi de transparència.

Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l'article 12 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, preveuen la
possibilitat que les entitats locals adaptin l'aplicació de la normativa tributària general
al règim d'organització i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que
justifica la proposta d'aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que
s'escaiguin, una ordenança General, redactada a l'empara de l'article 106.2 de la llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.

Vistos els informes tècnics i econòmics a què es refereix l'article 25 del Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Local, en els quals es posa de manifest al valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o la realització
d'activitats administratives de competència local, que s'imposen o es modifiquen,
l'import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l'article 24.2 del Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vista la memòria de l'Alcaldia, els informe jurídics i econòmics emesos el de la
Comissió Informativa d'Hisenda, es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS
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PRIMER: Aprovar les modificacions de les ordenances fiscals i de preus públics per
a l'exercici 2017 i següents, que es detallen a continuació:

119.- Preu Públic escolarització en llars municipals d'infants

Modificar el redactat de l'article 4t, segons el literal següent:

Les tarifes per prestació del servei regulat en la present ordenança seran:

) P. ..,
a.- er Inscnpclo .
53,00 (/anuals

b).- Per assistència (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h): 350,00 €/mes

c).- Per l'ús fix dels serveis complementaris:
Ampliació horària de 8 a 9 del matí. .
Permanència de 13 a 15 h (usuaris menjador) .
Àpat diari .

d).- Per l'ús esporàdic dels serveis complementaris:
Permanència de 13 a 15 h més àpat .
Ampliació horària de 8 a 9 del matí .

26,50 (/mes
74,00 (/mes
4,30 (/dia

13,40 (/dia
4,90 (/dia

S'estableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que resideixen
a Vilafranca (tot el nucli familiar ha d'estar-hi empadronat). Les famílies
interessades en sol.licitar-les hauran de fer-ho en el moment de fer la inscripció,
aportant la documentació econòmica que se'ls requereixi o autoritzant la consulta
de les seves dades fiscals vigents a l'Agència Tributària. L'import de la bonificació
es determina per la "renda equivalent" basada en els ingressos bruts anuals dividits
pel nombre d'unitats calculat a partir del nombre de membres de la unitat familiar,
seguint una escala d'equivalència. Així aquesta escala dóna el valor de 1 unitat al
primer adult, 0,5 unitats a la resta de membres amb 14 anys d'edat o més i 0,3
unitats als menors de 14 anys d'edat. A les famílies monoparentals se'ls afegirà 0,5
unitats al "nombre equivalent" i a les famílies amb algun membre amb discapacitat
igualo superior al 33% se'ls afegirà 0,3 unitats.

Aquest sistema de bonificacions fa que les tarifes resultants siguin inferiors al cost
real de prestació del servei i té per objectiu oferir a la població de Vilafranca uns
serveis educatius públics de qualitat amb uns preus ajustats a la capacitat
econòmica de les famílies.

Un cop aplicades les bonificacions, les tarifes per assistència a la llar (de 9.00 a
13.00h i de 15.00 a 17.00h) seran les següents:

a).- Categoria A. Fins a 8.000,00 ( de renda equivalent .
(/mes

b).- Categoria B. Entre 8.000,01 i 12.750,00 ( de renda equivalent .
(/mes

37,00

65,00
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c).- Categoria C. Entre 12.750,01 i 17.000,00 ( de renda equivalent..... 85,00
(/mes

d).- Categoria D. Entre 17.000,01 i 25.500,00 ( de renda equivalent ..... 113,00
(/mes

e).- Categoria E. Entre 25.500,01 i 34.000,00 ( de renda equivalent...... 132,00
(/mes

f).- Categoria F. Superior a 34.000,00 ( de renda equivalent
(/mes

176,00

Pel que fa als serveis complementaris d'us fix, per a les Categories A i B, s'estableix
una bonificació del 30% sobre les tarifes d'aquests serveis.

S'oferirà un servei d'acollida durant la primera quinzena de juliol amb horaris, grups
i funcionaments diferents. Hi haurà una quota única de 100€.

Per a les categories A i B, s'estableix una bonificació del 30% sobre les tarifes
d'aquest servei.

34.- Preu Públicassistència a l'escola municipal de música M. Dolors Calvet de
l'Institut Municipal de Formació

Modificar el redactat de l'article 4t, segons el literal següent:

A) Matrícula i material escolar didàctic (fotocòpies i d'altres): per a totes les edats
40,00 (

L'import de la matrícula no serà retornat en cas de baixa del curs, un cop fet efectiu el
seu cobrament.

Les altes del curs a partir de 1'1 de febrer es cobraran el 50% de matrícula i el
material escolar didàctic (fotocòpies i d'altres), per a totes les edats.

B) Quota per als alumnes de 4 a 18 anys:

. Sensibilització Musical 1/2/3 .

. Iniciació 1 .

. Iniciació 2 .

. Bàsic 1/2/3/4 + instrument 30' (o grupal) .

. Bàsic4 + instrument 45' .

. Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 30' .

. Mitjà 1/2/3/4/5/6 +instrument 45' .

. Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 60' .

. Mitjà 1/2/3/4/5/6 + grupal 45' .

. Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 30' .

. Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 45' .

39,66 (/mes
45,58 (/mes
73,37 (/mes
82,17 (/mes

101,27 (/mes
80,96 (/mes
92,46 (/mes

101,27 (/mes
80,96 (/mes
91,10 (/mes

101,27 (/mes
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. Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 60' .

. Avançat 1/2/3/4/5/6 + grupal 45' .

. Llenguatge solo aula oberta .

. Aula oberta + instrument 30' .

. Aula oberta + instrument 45' .

. Aula oberta + grupal .

. Instrument grupal (2 persones) 45' .

. Instrument grupal (3 persones) 60' .

. Instrument individual 30' .

. Instrument individual 45' .

. Instrument individual 60' .

C) Quota per als alumnes majors de 18 anys:

114,46 (/mes
91,10 (/mes
54,31 (/mes
92,46 (/mes
101,27 (/mes
91,10 (/mes
46,57 (/mes
46,57 (/mes
48,67 (/mes
72,57 (/mes
93,95 (/mes

. Llenguatge Adults (30 minuts en el cas d'un alumne, 45 minuts
en el cas de 2 alumnes i 60 minuts a partir de 3 alumnes).... 61,58 (/mes

. Adult individual 30' 61,58 (/mes

. Adult individual 45' 88,12 (/mes

. Adult individual 60' 117,39 (/mes

. Adult instrument grupal (2 o 3 persones) 60,67
(/mes
. Aula oberta........................................................... 61,36 (/mes

D) Formacions instrumentals:

. Formació (només formació i no cursaran cap matèria més)

E) Banc d'instruments:

. Ús d'instruments (tot l'any) .

. Ús d'instruments (tri mestral) .

30,72 (/mes

61,47 (
24,59 (

L'import no serà retornat en cas de baixa del curs, un cop fet efectiu el seu cobrament.

F)Actuació de les formacions:

f.1) Nivell bàsic:

Formacions grans:
Actuacions genera ls .
Actuacions per a l'Ajuntament de Vilafranca .

f.2) Nivell mitjà:

Formacions petites (Cambres i Combos):
Actuacions genera ls .
Actuacions per a l'Ajuntament de Vilafranca .

Formacions grans:
Actuacions generals .

297,00 (/actuació
148,50 (/actuació

334,50 (/actuació
167,25 (/actuació

549,00 (/actuació
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Actuacions per a l'Ajuntament de Vilafranca . 274,50 i/actuació

A les actuacions per a entitats sense afany de lucre de Vilafranca del Penedès s'aplicarà el mateix
preu que a les actuacions per a l'Ajuntament de Vilafranca. Si són de fora de Vilafranca, es cobrarà
també el desplaçament i les dietes, si s'escauen.

En el cas d'actuacions benèfiques, el Consell d'Administració de l'Institut Municipal de Formació, o
la Presidència per delegació d'aquest, de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet haurà
de decidir si es condona el cobrament.

El preu públic de les formacions està valorat amb la participació de dos professors/es. Si l'activitat
requereix més professors/es, s'afegiran gO€/actuació per cada professor/a addicional que hi
participi.

G) Cursos i Tallers

. Elstallers o cursos organitzats fora de la formació estable .

............................................................................................... mínim de 7€ i un màxim de 25€/sessió

H) Altres serveis

. L'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet, de l'Institut Municipal de Formació, queda
autoritzada a avaluar, pressupostar i cobrar per altres serveis que presti, d'acord amb els objectius
estatutaris de foment de la formació musical i de vinculació de l'escola amb el seu entorn social i
cultural, sempre garantint com a mínim el rescabalament de les despeses directes o indirectes que
es puguin atribuir a cadascun d'aquests serveis amb la corresponent contraprestació econòmica.

Modificar el redactat de l'article 5è, segons el literal següent:

Les següents bonificacions només seran d'aplicació per a les famílies i els alumnes empadronats a
Vilafranca del Penedès.

1.- Lesfamílies nombroses tindran un 10% de descompte en la mensualitat.

2.- Lesfamílies acollidores tindran un 10% de descompte en la mensualitat. Les famílies acollidores
són les que acullen infants i adolescents en situació de risc i que són tutelats per la Generalitat de
Catalunya.

3.- Si hi ha dos o més membres o més d'una mateixa unitat familiar matriculats a l'escola tindran
un 10% de descompte en la mensualitat a partir del segon inscrit.

4.- La unitat familiar que tingui una persona que acrediti estar en situació d'atur (amb almenys 6
mesos en aquesta situació) sense cap tipus de prestació econòmica tindran un 30% de descompte
en la mensualitat, sempre que els ingressos anuals de la resta de membres actius de la unitat
familiar no superin el SMI (salari mínim interprofessional). Tindran el 50% de descompte en la
mensualitat si la situació d'atur (amb almenys sis mesos en aquesta situació) sense cap tipus de
prestació econòmica afecta a tots els membres actius de la unitat familiar.
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5.- Les persones que acreditin estar jubilades, pensionistes o famílies monoparentals tindran un
10%de descompte en la mensualitat.

6.- Elsfills de les unitats familiars on els 2 progenitors estiguin jubilats o siguin pensionistes tindran
un 10% de descompte en la mensualitat.

7.- Les unitats familiars amb els membres actius que com a mitjana estiguin per sota el SMI (salari
mínim interprofessional) tindran un 20% de descompte en la mensualitat a pagar.

8.- Elsalumnes que fan dos o més instruments tindran un 10% de descompte en la mensualitat.

9.- Elsdescomptes assenyalats als números 1 al 8 no seran acumulables.

10.- Els alumnes empadronats a Vilafranca tindran una bonificació del 7 % en la matrícula i en la
mensualitat.

11.- Als alumnes que cursin un segon instrument se'ls aplicarà un 10% de descompte de
l'assignatura del segon instrument.

12.- La família nombrosa o acollidora que tingui inscrits a l'escola 3 o més membres de la mateixa
unitat familiar rebrà un 5% addicional de bonificació per cada alumne.

Modificar la disposició final, segons el literal següent:

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.

Modificar la diligència, segons el literal següent:

Aquesta Ordenança va ser formulada pel Consell d'Administració de l'Institut Municipal de
Formació en sessió celebrada el dia 14 de març de 2017 i es va donar compte al Ple de
l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de març de 2017 i definitivament el dia XX de XXXXX
de 2017 .-----------------------------------------------------------------------------------------------

40.- Preu Públic assistència a l'escola municipal d'art Arsenal de l'Institut
Municipal de Formació

Modificar el redactat de l'article 4t, apartat a), segons el literal següent:

Les tarifes per prestació del servei regulat en la present ordenança seran:

a) CICLES FORMA nus D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Quotes de l'alumnat que no resideix a Vilafranca del Penedès:

I Quota x 10 mesos CFGM 85,10 € I
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I Quota x 10 mesos CFGS 122,10 € I

Quotes amb bonificacions addicionals per l'alumnat que resideix a Vilafranca del Penedès:

S'estableixen diferents categories de bonificacions pels alumnes que resideixen a Vilafranca. Els
alumnes interessats en sol.licitar-les hauran de fer-ho durant el període de matriculació,
aportant la documentació econòmica que se'ls requereixi o autoritzant la consulta de les seves
dades fiscals vigents a l'Àgència Tributària. Si no es volen facilitar les dades fiscals, la quota serà
la mateixa que la d'un alumne que no resideixi a Vilafranca del Penedès.

L'import de la bonificació es determinarà per la "renda equivalent" basada en els ingressos
bruts anuals pel nombre d'unitats calculat a partir del nombre de membres de la unitat familiar,
seguint una escala d'equivalència. Aquesta escala donarà el valor d'i unitat al primer adult, 0,5
unitats a la resta de membres amb 14 anys d'edat o més, i 0,3 unitats als menors de 14 anys
d'edat. A les famílies monoparentals se'ls afegiran 0,5 unitats al "nombre equivalent" i a les
famílies amb algun membre amb discapacitat igualo superior al 33% se'ls afegiran 0,3 unitats.

Quota x 10 mesos FGM 51,75 € 59,80 € 67,85 € 77,05 € 85,10 €

Quota x 10 mesos CFGS 75,90 € 86,90 € 99,00 € 1l0,00€ 122,10 €

Renda equivalent llindar de renda llindar de renda llindar de renda llindar de renda llindar de renda

menor o igual de a de a de a més de

8.000,00 € 8.000,01 € 12.750,00 € 12.750,00€ 17.000,00€ 17.000,01 € 25.500,00 € 25.500,00 €

Total cost curs CFGM 517,50€ 598,00€ 678,50 € 770,50€ 851,00€

Total cost curs CFGS 759,00€
869,00 €

990,00 € 1.100,00€ l.221,00€

El cost anual del curs es cobrarà en quatre quotes, que es faran efectives el mes de juliol (20%)
i el primer mes de cada trimestre escolar: setembre (40%), desembre (20%) i març (20%).

Els cicles formatius regulats per la Llei Orgànica d'Educació (LOE) tenen un import de 33€ per
cada unitat ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) quan es cursen per Unitats
Formatives, modalitat de matrícula parcial.

Els cicles formatius regulats per la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu
(LOGSE), que no tenen reconeguts ECTS, tenen un import de l,93€/hora per als Cicles
Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i de 2,37€/hora per als Cicles Formatius de Grau Superior
(CFGS)quan es cursen per Unitats Formatives.

Les quotes d'aquestes modalitats formatives es cobraran mensualment.

Bonificació del 12% el primer any, per fidelització dels alumnes que provenen d'un CFGM i es
matriculen a un CFGSde la mateixa escola.

Modificar el redactat de l'article 4t, apartat b), segons el literal següent:
b) CURS DE PREPARACIÓ PER L'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (PACFGS)
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b.l) D'Arts Plàstiques iDisseny

Català
Castellà
Anglès
Francès! Alemany
Matemàtiques ...
Història

Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Imalge
Volum

Presencial Semi oresencial No presencial Pres.
Al A2 81 82 Cl C2 COl C02 01 02 H

Externs Propis Externs Proois Externs Propis Externs Proois Externs Propis Tots
4-0 4-0 3-1 3-1 2-2 2-2 1-3 1-3 0-4 0-4

A A I I I I I I I I No
A A A A I I I I I I No
A A A A A A A A I I No

No
A A A A A A I I I I No

I I I I I I I I No

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Curs 11.202,00 1 1.019,00 11.019,00 1 903,00 1 782,00 688,00 659,00 683,00 636,00 I 478,00 I 357,00

Malricul.
i.quota (gener)

611,40 54180 469,20 412,80
407,60 361,20 312,80 275,20

214,20
142,80

?.2) De Formació Professional

Català
Casielïiï
Anglès
Francès! Alemany
Matemàtiques

Dibuix artístic
bibulxïêc rÏ fê
Imatge
Volum

Presencial Semi resencial
El E2 Fl F2 Gl G2 GH1 GH2

Externs Propis Externs Propis Externs ProDis Externs Propis
4-0 4-0 3 -1 3 -1 2-2 2-2 1-3 1 - 3

A A I I I I I I
0.

A A A A I I I I
A A A A A A A A

A A A A A A I I

No No No No No No No No
No No No No No No No No
No No No No No No No No
No No No No No No No No

Cursi 1.019,00 I 903,00

jMlltricuïa
2a quota (gener)

782,00 688,00 599,00 536,00 476,00 431,00

Modificar la disposició final, segons el literal següent:

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.

Modificar la diligència, segons el literal següent:

Aquesta Ordenança va ser formulada pel Consell d'Administració de l'Institut Municipal de
Formació en sessió celebrada el dia 14 de març de 2017 i es va donar compte al Ple de
l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de març de 2017 i definitivament el dia XX de XXXXX
de 2017 .-----------------------------------------------------------------------------------------------

41.- Preu Públic escola de formació professional d'enoturisme de Catalunya de
l'Institut Municipal de Formació

Modificar el redactat de l'article 4t, afegint el punt A)
següent:

B), segons el Iitera I
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A) CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR Guia Informació i assistència turística, especialitat
enoturística

Quotes per a tot l'alumnat:

Matrícula x 2 mesos

Quota x 10 mesos

245,00 €
195,OO€

El cobrament dels imports es farà efectiu cada mes

B) ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Les tarifes per prestació del servei regulat en la present ordenança es calcularan en funció de la
durada i dels continguts de les diferents activitats formatives que realitzi l'Escola de Formació
Professional d'Enoturisme de Catalunya:
( ...)

Modificar la disposició final, segons el literal següent:

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.

Modificar la diligència, segons el literal següent:

Aquesta Ordenança va ser formulada pel Consell d'Administració de l'Institut Municipal de
Formació en sessió celebrada el dia 14 de març de 2017 i es va donar compte al Ple de
l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de març de 2017 i definitivament el dia XX de XXXXX
de 2017 .-----------------------------------------------------------------------------------------------

SEGON: Exposar al públic els acords precedents durant el termini dels trenta dies
hàbils següents a la publicació d'anuncis al Butlletí Oficial de la província, almenys un
diari de gran difusió i al tauler d'anuncis i a la pàgina web de la corporació. En aquest
període els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions i
al.legacions oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap
reclamació o al'legació, els acords adoptats s'entendran automàticament aprovats de
forma definitiva, publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de la Província els acords
elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran
en vigor l'endemà de la seva publicació i regiran mentre no s'acordi la seva
modificació o derogació expresses. Si hi ha al.legacions o reclamacions, el Ple
municipal s'hi haurà de pronunciar, i aprovar definitivament de forma expressa les
Ordenances afectades publicant l'acord i el text íntegre corresponent.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb el vot favorable de 12 regidors (7 CiU,
4 PSC, 1 PP) 3 abstencions (3 CUP) i 5 negatius (3 ERC, 2 VeC)
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INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que aquest debat va lligat al curs escolar, que
principalment comença al setembre. l el cost dels serveis va lligat als comptes del
pressupost aprovats en aquesta sessió plenària. Tal com s'ha vist, hi ha serveis que
tot i considerar-se prioritaris, perquè són serveis que fa temps que es presten i són
adequats, tenen un finançament que cada cop més, degut a la manca de
finançament de la Generalitat, recau en el pressupost municipal. Cal aclarir quina
aportació fa qualsevol de les parts. L'ajuntament ha fet molts ajustos en altres
serveis per retallar-los i finançar les escoles. S'ha tocat os en la majoria dels
serveis

Les tarifes de l'escola bressol van des dels 35 als 176€- S'elimina la tarifa inferior
que també és la que més absentisme acumula, perquè com sempre es diu, quan
una cosa no es valora, no s'aprofita. Es trasllada una petita part a les famílies i
s'aplica la tarifació social a les llars.

A l'escola de música hi ha hagut un manteniment dels ingressos i un increment de
les despeses. Per tant ens veiem en l'obligació d'incrementar els preus, sobre tot
als que són de fora de Vilafranca. Als que són d'aquí l'increment és del 2% . Es va
demanar l'aplicació de la tarifació social. En aquests moments que l'hem de fer
sostenible econòmicament, no ens la podem permetre, per la seva repercussió en
els ingressos com per l'increment en els costos de gestió per controlar la tarifació.

Pel que fa a l'escola Arsenal, el plantejament és diferent, són preus que estan al
mercat, comparables amb escoles similars.

Pel que fa a l'escola d'enoturisme, estem parlant d'uns estudis pioners a Catalunya i
que han de permetre impulsar definitivament l'escola.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor. Es proposa una petita
pujada a les llars d'infants. Respecte a l'escola Arsenal, si hi ha hagut una
minoració de l'aportació de la Generalitat, cal que s'incrementin els ingressos
mantenint-se competitius. A l'escola de música sembla ser que els treballadors
volen l'equiparació als treballadors de l'ajuntament, cosa que pot suposar un forat.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que van plantejar adoptar la tarifació social per
la millora que suposa a nivell de diversitat i de valoració de les famílies que
accedeixen a aquests serveis. Quan es va municipalitzar l'Arsenal, es va plantejar
una tarifació social lleu i sense voluntat que els increments fossin lineals. El preu no
és l'únic factor que fa que una persona es matriculi a l'Arsenal, sinó que també hi
ha el prestigi. El següent pas seria adoptar la tarifació social a l'escola d música, ja
que hi ha famílies que, amb els preus estàndards, no hi poden accedir. El problema
de gestió de la tarifació social, es pot posar com exemple l'ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat, que han impulsat la tarifació social sense que suposi més dèficit.
L'equip de govern es congratula de que tenen un document de valoració, però el
que manca és la voluntat política de l'equip de Govern. L'escola d'enoturisme cada
cop requereix més finançament, encara que sembla que ara hi ha un
replantejament i potser cal explorar altres vies. Anuncia que treballaran per passar
de la bonificació a la tarifació i que presentaran al. legacions.
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La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que votaran en contra perquè l'escola de
música no té tarifació social i perquè les quotes s'incrementen un 5% pels de fora
de Vilafranca i un 3% pels d'aquí. No es pot oferir un servei públic que no s'ajusti a
totes les famílies de Vilafranca. Les quotes s'han d'adaptar a la realitat social de
Vilafranca. És un servei que es dóna amb els diners de tothom i per tant, tothom hi
ha de poder accedir. Com a capital, Vilafranca no ha d'eliminar bonificacions per
depèn de quines situacions. Durant la discussió dels pressupostos van entendre que
hi havia voluntat d'establir un debat. Els van emplaçar per la discussió al mes de
març i la discussió ha estat inexistent. La documentació que els van presentar era
un informe de dues pàgines, no un estudi. La tarifació es pot presentar de moltes
maneres. Només cal buscar la forma d'arribar als llocs. Volen l'escola pública amb
preus socials. La inversió de l'ajuntament és de 250.000€- L'IMF hauria de tenir uns
criteris clars i coherents per a tots els centres.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) manifesta que la Generalitat ha tingut una falta de
compromís que afecta seriosament l'estabilitat financera de l'ajuntament. Tot el que
la Generalitat no ha posat, ho ha hagut de posar l'ajuntament i una petita part, les
famílies. Això s'ha de solucionar, perquè la possibilitat d'accés als serveis genera
diferències entre la ciutadania. Reconeixen l'esforç de l'ajuntament per suplir
l'aportació de la Generalitat, però la tarifació social és una prioritat. La
progressivitat fiscal ha de garantir la igualtat d'accés al servei. Respecte l'informe
aportat, no creuen que sigui extrapolable directament les conclusions de les llars
d'infants a la resta de centres. És complicat saber com es distribueixen a nivell
d'ingressos les famílies usuàries de l'escola de música. Cal seguir treballant per fer
sostenible els serveis i garantir que siguin accessibles per a tothom.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que l'escola de música no es pot comparar. Les
realitats són molt diferents. Des del punt de vista de gestió, l'escola de música no
cobreix la demanda, no es poden oferir més places per manca de recursos. Si
s'aplica la tarifació social, segur que es crea més dèficit. Si es vol incrementar les
tarifes a les rendes mitjanes i altes, potser decidiran marxar a altres escoles i per
tant, deixaran de cobrir part del cost. Afegeix que no està d'acord amb
subvencionar als alumnes de fora de Vilafranca, si més no, mentre els ajuntaments
no participin en el finançament, no hi està d'acord.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que la proposta que els van fer arribar en la
Comissió informativa, no aportava l'informe sobre tarifació social, el van haver de
reclamar. Exposa que en el projecte més música, si no hi ha tarifació social el que
passarà és que el nen que durant dos anys ha gaudit amb la música, dependrà
seguir estudiant música en funció de la renda dels seus pares.

La Sra. Mònica Hill (ERC) exposa que qui està generant més dèficit en aquests
moments no és l'escola de música, sinó la d'enoturisme. El dèficit de l'escola de
música es pot minorar fent alguns canvis. Cal treballar per l'establiment d convenis
amb els diferents ajuntaments, per tal que les tarifes siguin iguals per a tots. És
una realitat que l'escola de música no és accessible per tothom i per tant, aquest és
un greuge que s'ha de revertir.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) puntualitza que els dèficits que generen les escoles són en
primer lloc de l'escola Arsenal, amb molta diferència, després l'escola de música i
qui menys la d'enoturisme, perquè no han comptat l'aportació que fa l'ajuntament.
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L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que cal ser conscients que l'ajuntament de
Vilafranca dedica uns 4 milions d'euros a formació, que és un 10% del pressupost.
S'està al límit, perquè hi ha altres situacions que atendre. L'equip de Govern ha
considerat prioritàries les escoles, alternativament, es podria fer només una de les
escoles, o suprimir la televisió de Vilafranca i obtenir més recursos per a les
escoles bressol. A les escoles bressol, l'ajuntament hi destina 250.000€. Finalment
es demana, l'escola de música, és tant prioritària com l'escola bressol?

10.REPOSICIÓ DE 4 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA Aprovació si escau,
per sol.licitar autorització per reposició de 4 places d'Agent de la Policia de la
plantilla del personal, donant compliment al principi d'estabilitat
pressupostaria i a la regla de la despesa.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al ple municipal
que adopti l'acord següent:

Atès que l'article 20. u, 2 C) de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos
Generals de l'Estat per l'any 2016 estableix els criteris i possibilitats per aprovar
l'oferta pública d'ocupació referents corresponents al personal de la Policia Local,
els quals s'entenen prorrogats.

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 els preceptes
legals esmentats

Atès que es té la intenció de convocar i proveir 4 places d'Agent de la Policia,
equivalent al 100% de la taxa de reposició.

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,
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Primer.- Declarar que amb la provisió definitiva, prèvia tramitació del procediment
administratiu establert a tal efecte, de 4 places d'Agent de Policia Local es dóna
compliment al principi d'estabilitat financera d'acord amb allò previst a l'article 11.2
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat,
i d'acord amb el document elaborat per la Intervenció general, que dóna
compliment a l'article l'article 20. u, 2 C) de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2016, vigent en virtut de la pròrroga
automàtica prevista.

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

VOTACIÓ: En el moment de la votació estava absent de la Sala el Sr. Miquel
Medialdea, resultant aprovat el Dictamen per unanimitat dels regidors presents.

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) exposa que és un punt merament tècnic, que cal posar en
coneixement de l'Estat el fet de reposar les places de la policia local que van
quedar vacants l'any anterior. Es tracta d'acreditar la sostenibilitat financera per
fer això. És un exemple de com els canvis normatius ens obliguen a fer unes
passes que abans no es feien, a complir unes formalitats.

El Sr. Josep Ramon (PP) votarà afirmativament. Hi ha hagut una reducció de
places que van passar de 64 a 60 efectius, espera que la convocatòria pugui dur-
se a terme i es pugui donar una major protecció a la seguretat ciutadana.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que les plantilles s'han de reposar els
agradaria saber si aquest fet suposarà canvis o no.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) exposa que votaran favorablement perquè es tracta de
reposició d'efectius.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que votaran a favor i espera que la reposició
sigui per a totes les places possibles.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que es tracta de reposar places, en cap cas és un
increment i pel que fa a les reposicions, es reposen totes les places possibles i
principalment es fa mitjançant promocions internes. L'oferta d'ocupació pública de
2017, s'ha aprovat amb un total de 17 places. Cal afegir que una de les mesures
que s'han adoptat per donar més bon servei policial és destinar personal
administratiu per fer tasques administratives, alliberant a agents de policia per a
tasques policials.

l1.APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL SERVEI D'ENERGIA TÈRMICA.
Aprovació, si escau, de la validació i presa en consideració de la memòria
elaborada per la comissió tècnica del projecte de generació d'energia tèrmica
per biomassa procedent dels sarments de la vinya.

28



~ AJUNTAMENT
•1111. VILAFRANCA~nlJ •

DEL PENEDES

La Comissió Informativa de Serveis Interns i Hisenda proposa que se sotmeti al Ple
municipal, per a la seva deliberació i votació, el dictamen següent:

Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2016, va
acordar iniciar expedient per al possible exercici, per part de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, d'una activitat econòmica consistent en un projecte destinat
a tancar el cercle de la vinya utilitzant els sarments per generar energia tèrmica a
través de calderes de biomassa, amb l'objectiu de disminuir el diòxid de carboni
(C02) que genera el sector vitivinícola i desenvolupar l'ús d'energies renovables per
a les pròpies necessitats de l'Ajuntament i d'organismes que són mitjà propi com el
Consorci Sociosanitari de Vilafranca. L'energia seria objecte de distribució i venda, i
hom preveu que l'activitat la porti a terme la societat mercantil municipal EMAVSA,
mitjançant una encomana de gestió en tant que mitjà propi instrumental i servei
tècnic que és de l'Ajuntament.

Atès que el mateix Ple va nomenar la comissió responsable d'elaborar la memòria
corresponent a l'exercici de l'activitat, formada per nou membres.

Atès que la comissió ha redactat la memòria tècnica justificativa de la conveniència
i oportunitat: justificació de l'interès públic concurrent, pressupost, rendibilitat i
anàlisi econòmica, estudi de mercat, formes i aspectes jurídics, etc.

Atès que l'Ajuntament en sessió plenària de 17 de juny de 2014 va acordar ja la
modificació dels estatuts de la societat Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca,
S.A.U. (EMAVSA) amb la finalitat de preveure que en un futur pogués operar com
empresa de serveis energètics. També es va establir que EMAVSA tindria la
condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament.

Atès que no estem en presència de l'exercici d'una competència pròpia municipal, i
per tant hem de considerar la possibilitat d'englobar aquest projecte com una
iniciativa pública en l'activitat econòmica, emparada en l'article 128.2 de la
Constitució.

Atès que el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis de les entitats locals detalla el procediment
administratiu que cal seguir als articles 142 a 149. En aquest cas, el procediment
ha d'incorporar la determinació de la forma de gestió, que d'acord amb la memòria
elaborada serà mitjançant la societat de capital públic EMAVSA.

Atès que la proposta organitzativa consisteix en que l'Ajuntament de Vilafranca
decideixi encarregar a la societat pública municipal EMAVSA l'activitat econòmica
consistent en gestionar la instal.lació, distribuir i comercialitzar l'energia tèrmica
generada a les seves instal.lacions. L'encàrrec directe a una societat pública respon
a la doctrina dels medis propis o contractes "in house", que es configura com una
excepció a l'aplicació dels principis d'igualtat de tracte, no discriminació, lliure
concurrència, transparència i publicitat, així com a les llibertats comunitàries.
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Atès que fa al règim dels actius per a exercir l'activitat, cal precisar que aquests
béns són privatius, no afectes a un servei públic, ja que no ens trobem davant un
servei públic de competència municipal, sinó davant la realització d'una activitat
econòmica. Els béns patrimonials de l'Ajuntament necessaris per a l'activitat
passarien al patrimoni d'EMAVSA, per la via d'una ampliació del capital social
mitjançant una aportació no dinerària, regulada al Reial Decret Legislatiu 1/2010,
de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

Atès que la memòria elaborada acredita que l'activitat és econòmicament
equilibrada per a EMAVSA, Ajuntament de Vilafranca i Consorci Sociosanitari de
Vilafranca, partint sempre de les estadístiques existents sobre evolució de preus en
el temps de les energies convencionals.

Per tot l'exposat,

S'ACORDA:

PRIMER: Validar i prendre en consideració la memona elaborada per la comlsslo
nomenada pel Ple municipal el 20 de desembre de 2016 per a l'exercici, per part de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, d'una activitat econòmica consistent en un
projecte destinat a tancar el cercle de la vinya utilitzant els sarments per generar
energia tèrmica a través de calderes de biomassa, amb l'objectiu de disminuir el
diòxid de carboni (C02) que genera el sector vitivinícola i desenvolupar l'ús
d'energies renovables per a les pròpies necessitats de l'Ajuntament i d'organismes
com el Consorci Sociosanitari de Vilafranca. L'energia serà objecte de distribució i
venda, i hom preveu que l'activitat la porti a terme la societat mercantil municipal
EMAVSA,mitjançant una encomana de gestió en tant que mitjà propi instrumental i
servei tècnic que és de l'Ajuntament.

SEGON: Sotmetre l'expedient i l'expedient al tràmit d'informació pública, per un
termini de 30 dies hàbils, amb anuncis al DOGC, al SOP, en un mitjà de
comunicació escrita i al tauler d'anuncis. Durant l'esmentat termini podran
presentar-se al. legacions i reclamacions. La memòria i l'exercici de l'activitat
s'entendran aprovades tàcitament i de forma definitiva si no s'hi ha.

Tanmateix, un cop aprovat expressament o tàcitament l'expedient, el Ple en
exercici de les funcions de la Junta de l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca,
SAU haurà d'acordar la modificació d'estatuts i ampliació de capital previstes, i
l'Ajuntament haurà de formalitzar l'encomana de gestió a EMAVSA com a mitjà
propi seu.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb el vot favorable de 19 regidors (7 CiU,
4 PSC, 3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i una abstenció (1 PP).

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que és un pas més en el projecte "Vinyes per
calor", que és un projecte finançat per la Unió Europea. La implantació
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pràcticament s'ha acabat. Ara cal traslladar el projecte als diferents cellers de la
comarca.

El que es proposa és que aquest projecte doni servei a altres equipaments. Per fer-
ho es va crear una comissió que va avaluar el projecte, i va concloure que era
viable enfront altres energies tèrmiques, comparat amb l'energia procedent del gas
d'acord amb els preus que es preveuen. El plantejament fet és portant l'energia
calorífica fins el centre Ricard Fortuny.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que s'abstindrà perquè no veu gaire clara
l'activitat.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que votaran afirmativament perquè estan a
favor que EMAVSAadopti nous reptes. Tot el que sigui treballar per millorar el medi
ambient, els sembla positiu. El treball realitzat ha estat molt ben realitzat i els
partits de l'oposició han pogut participar i dir la seva.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que votaran afirmativament, ja que el projecte
va en la direcció correcta perquè potencia les energies renovables i avança en
l'autosuficiència energètica.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) celebra la bona salut de EMAVSA, la bona salut del
projecte "Vinyes per calor", Celebren que a través d'una empresa pública es pugui
entrar en la comercialització de l'energia.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR

12.APROVACIÓ DEFINITIVA BASES SUBVENCIONS ADAPT PENEDÈS.
aprovar definitivament les bases reguladores de les subvencions a empreses o
entitats que contractin persones participants en el projecte ADAPT PENEDÈS,
Ocupació a la industria local a l'Alt Penedès subvencionat per la Diputació de
Barcelona, per a l'any 2017.

La Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior
proposa que se sotmeti al Ple municipal, per a la seva consideració i si escau
aprovació, el dictamen següent:

Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 24 de gener de 2017, va
aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions a empreses o entitats
que contractin persones participants en el projecte ADAPT PENEDÈS,Ocupació a la
industria local a l'Alt Penedès subvencionat per la Diputació de Barcelona, per a l'any
2017, d'acord amb el text de bases que consta incorporat a l'expedient.

Atès que es va sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de vint dies
hàbils, mitjançant anunci publicat en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
el tauler d'anuncis de la corporació.
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Atès que durant l'esmentat termini s'ha presentat un únic escrit d' al. legacions,
presentat per Laia Santís i Martí, en nom de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
de Vilafranca del Penedès.

El resum de les al.legacions presentades per la Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
són:

Primera. Substitució al punt primer, "objecte"
Substituir "centre de treball a la comarca de l'Alt Penedès" per: "Vilafranca del
Penedès"

- Segona. Eliminació al punt segon, "tipus d'ajuts i condicions"
Eliminar els punts:

. Un ajut de 1.200,00 € per a la contractació amb una durada mínima de 6
mesos, amb caràcter temporal o indefinit i a temps complet .
. Un ajut de 600,00 € per a la contractació amb una durada mínima de 3
mesos, amb caràcter temporal o indefinit i a temps complet.

- Tercera. Addició al punt segon, "tipus d'ajuts i condicions"
Podran formalitzar-se contractes sota qualsevol modalitat, excepte els contractes
d' interinatge o els de relleu i en règim d'Autònom.

Quarta. Substitució al punt tercer, "beneficiaris"
Substituir "Alt Penedès" per "Vilafranca del Penedès"

Cinquena. Addició al punt quart, "Condicions i requisits dels beneficiaris"
Mitjançant acomiadaments improcedents" i/o objectius.

Sisena. Supressió al punt sisè, "Sol.licitud"
Eliminar (en negreta) "Es podran presentar contractes formalitzats en el període
comprés entre la data de publicació d'aquestes bases i el mes de juny de 2017,
sempre que hagi estat fet a persones que hagin participat en algunes de les
accions formatives del programa ADAPT Penedès-Ocupació a la indústria local"

Setena. Addició al punt desè: "Pagament"
Incloure (en negreta): A l'inici, "un cop aprovades les presents bases, i aprovada
la sol.licitud".

Atès que quant a les al.legacions formulades per CUP, les respostes que s'estimen
adients són les següents:

PRIMERA. No s'accepta: El projecte ADAPT PENEDÈS és un projecte subvencionat
per la Diputació de Barcelona que té abast comarcal, tal com exigeix la Diputació
de Barcelona en les bases de la convocatòria de la subvenció. És per això que no
es creu adient possibilitar l'accés a les bonificacions només a les empreses de
Vilafranca del Penedès ja que cal donar la possibilitat a les del municipi. La
majoria de les empreses del sector vitivinícola tenen el seu centre de treball a la
comarca i molt poques a Vilafranca.
L'objectiu de la subvenció és doble. D'una part es dóna un ajut a les empreses
generadores d'ocupació i d'altra és dóna ocupació a persones que no en tenen. Si
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el que es vol es facilitar que la gent treballi, no té sentit posar uns límits
geogràfics tant restrictius. Es suposa que la gent de la comarca treballa a la
comarca.

SEGONA. No s'accepta: Si s'elimina el que es proposa quedaria un únic ajut de
2.400€ per la contractació amb una durada mínima de 12 mesos. Ja es va
comprovar amb les bonificacions de l'any 2016 la dificultat per efectuar
contractacions d'un mínim de 12 mesos.

- TERCERA. No s'accepta: Les subvencions van dirigides a la realització de
contractes de treball. Un contracte amb un autònom serà un contracte de
serveis, no un contracte de treball. Per tant, no estaria dintre de la categoria de
contractes objecte de la subvenció.

QUARTA. No s'accepta: L'argumentació és la mateixa que el punt PRIMER.
El projecte ADAPT PENEDÈS és un projecte subvencionat per la Diputació de
Barcelona que té abast comarcal, tal com exigeix la Diputació de Barcelona,
és per això que no es creu adient possibilitar l'accés a les bonificacions només a
les empreses de Vilafranca del Penedès sinó donar la possibilitat a les del
municipi.
A més a més la majoria de les empreses del sector vitivinícola tenen el seu
centre de treball a la comarca i molt poques a Vilafranca.

CINQUENA. No s'accepta: el que s'exigeix és no haver efectuat acomiadaments
improcedents.

SISENA. No s'accepta: D'entrada en el text aprovat inicialment consta "entre el
mes de gener al mes de juny de 2017" i no pas "en el període comprés entre la
data de publicació d'aquestes bases i el mes de juny de 2017"
No es proposa per quin altre text s'hauria de substituir el que es proposa
eliminar. Es proposa eliminar i deixar sense especificar el període en què han
d'estar formalitzats els contractes?
El que es proposa és que es puguin presentar contractes formalitzats des del
gener de 2017 ja que el projecte es va iniciar el mes de setembre de 2016 i el
mes de gener ja hi ha alumnat que s'ha format i per tant ja tenen possibilitats
d'insertar-se en les empreses on han estat realitzant les pràctiques.

SETENA. No s'accepta: Les bases ja contemplen que el pagament es farà un cop
aprovades les presents bases, un cop les empreses hagin presentat la sol.licitud
i tota la documentació requerida. Un cop comprovada la documentació
presentada es tramitarà el pagament.

Per tot l'exposat, s'ACORDA:

1. Desestimar les al.legacions presentades pel grup de la CUP, en els termes que
s'han transcrit anteriorment.

2. Aprovar definitivament les bases reguladores de les subvencions a empreses o
entitats que contractin persones participants en el projecte ADAPT PENEDÈS,
Ocupació a la industria local a l'Alt Penedès, subvencionat per la Diputació de
Barcelona. El text és el que consta a l'expedient, corresponent al de l'aprovació inicial
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amb les modificacions resultants d'algunes de les esmenes presentades pel grup de la
CUP.

3. Procedir a la publicació de les bases en forma legal, i notificar aquest acord al grup
de la CUP.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb 15 vots favorables ( 7 CiU, 4 PSC, 3
ERC, 1 PP) i 4 abstencions (2 CUP, 2 VeC).

INTERVENCIONS:
El Sr. Joan Manel Montfort (CiU) manifesta que les bases de la subvenció es van
aprovar inicialment al gener i en el tràmit d'informació pública, el grup municipal de
la CUP va presentar al.legacions, les quals han estat estudiades i són resoltes pel
present acord d'acord amb les consideracions que exposa.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que donarà suport, perquè cal facilitar l'accés a
aquests ajuts. En l'anterior convocatòria sols es van acollir dues empreses i sols es
van formalitzar dos contractes.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que el programa ADAPT és positiu i va en la
línia de posar en contacte persones en situació d'atur. En ser la segona edició, van
veure uns senyals d'alerta, si bé és cert que només dues contractacions van poder
acollir-se a la subvenció, també és cert que 20 persones van obtenir algun
contracte. El plantejament que van fer era que el benefici de la subvenció fos
progressiu, proporcionalment més subvenció com més llarga fos la durada del
contracte

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que van fer aportacions i estan a favor que
diferent durada del contracte puguin estar, que és subvencionés la contractació de
tres i sis mesos perquè la contractació d'un any no havia tingut prou resposta
positiva. De cara a més endavant, caldria tenir en compte els criteris plantejats per
la CUP, per tal d'evitar que empreses que no haurien de ser beneficiàries de la
subvenció, s'hi puguin acollir. Anuncia el vot favorable.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que van presentar una sèrie d'al.legacions.
La filosofia és que la subvenció ha d'estimular l'ocupació, no premiar-la. Estem
parlant de diners públic que es sonen a empreses. La creació d'ocupació no és una
obligació de l'ajuntament. A més, el perfil de l'ocupació subvencionada és de l'àmbit
turístic. Cal buscar feines que aportin valor afegit, no relacionades amb el turisme.
Aquest model no els interessa. La seva al. legació anava en la línia d'evitar que el
pla servís per la contractació de falsos autònoms i que no pretenen que es
subvencioni a empreses que ja tenien pensat crear un lloc de treball, el que cal és
incentivar l'ocupació.

El Sr. Joan Manel Montfort (CiU) recorda que no és un pla d'ocupació i de promoció
turística, sinó del sector vitivinícola i ha estat realitzat comparant altres programes
que realitzen altres ajuntaments.
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ALCALDIA

13. MOCIÓ SENTÈNCIA TC PLUSVÀLUES. Moció de l'Alcaldia en relació
a la Sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017,
s'han declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral
16/1989, de 5 de juliol, de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura
que sotmeten a tributació situacions d'inexistència d'increments de valor.

Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les
modificacions o adaptacions del règim legal de l'Impost sobre l'Increment del Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d'inexistència
d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d'estar-hi subjectes.

Atès que, si bé el TC encara no s'ha pronunciat sobre la regulació de l'IIVTNU
continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4
d'aquesta llei és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma foral de
Guipúscoa declarades inconstitucionals, raó per la qual podem preveure que el TC,
quan s'hagi de pronunciar sobre els esmentats articles del TRLHL que regulen el
que popularment es coneix com a pressupost sobre la plusvàlua, ho farà en termes
equivalents als de la Sentència de referència.

Atès que l'aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments
haguessin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d'IIVTNU
en relació a terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a
conseqüència d'una regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no
s'han d'assumir, en cap cas, pels ens locals afectats.

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

Primer.- Instar el Govern de l'Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de
llei de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d'inexistència d'increment de
valor del sòl deixin d'estar subjectes a l'Impost sobre l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d'aquest impost en
els termes establerts a l'esmentada Sentència del Te.

Segon.- Instar el Govern de l'Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals
de l'Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el
cas que, per efecte d'una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a
la devolució de quantitats liquidades en concepte de l'IIVTNU aplicat en relació a
terrenys el valor dels quals no havia experimentat cap increment.
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Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la
gestió i liquidació de l'impost sobre l'increment de Valors del Terrenys de
Naturalesa Urbana.

Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al
voltant del finançament dels ens locals, amb l'objectiu que esdevinguin unes
administracions sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient
les competències que els pertoquen.

Cinquè.- Notificar d'aquest acord al Govern de l'Estat, als diferents grups del
Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l'ACM i a l'FMC.

VOTACIÓ: La moció és aprovada per 14 vots favorables

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que la moció prové de les entitats municipalistes.
És una reacció per una sentència que ha sortit sobre la plusvàlua plantejada a
Guipúscoa que tenen una regulació pròpia però igual que la nostra. La plusvàlua és
un impost estratègic i que representa el 5% del pressupost municipal i el que es
pretén amb la moció és, que si hi ha una afectació, l'Estat ens compensi.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor de la moció. Abans de la
sentència del Tribunal Constitucional hi havia resolucions judicials que havien
tombat liquidacions, ja que hi havia persones que havien perdut diners amb la
venda del seus immobles i a sobre l'ajuntament els liquidava la plusvàlua.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que aquest impost que avui és molt necessari,
dóna més recursos a aquells ajuntaments que més destrosses del territori han fet.
El finançament no ha de dependre e la construcció. Sempre es carrega contra
l'ajuntament, que es des d'on s'ha fet resistència enfront els cops de la crisi, altres
administracions, per tenir elles més capacitat de dèficit, carreguen contra els
ajuntaments.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que el seu grup donarà suport a la moció
perquè es tracta d'una qüestió de justícia tributària. L'any 2015 van presentar dues
al. legacions a l'ordenança fiscal número 29, de la plusvàlua, per tal que s'ajustés a
la realitat immobiliària dels terrenys i es deixés de considerar l'increment de valor
dels anys immediatament anteriors i l'al.legació va ser rebutjada. Caldria
implementar mesures permetin acreditar documentalment els supòsits en que no
s'han produït increments del valor dels terrenys.

La Sra. Laia Santís (CUP) Donaran suport a la moció i manifesta que és un impost
important per a la hisenda municipal però els sorprèn que s'estiguin fent sol. licituds
a un estat que ens imposa sempre les seves solucions, en un moment en que hem
iniciat la desconnexió.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que hi ha hagut un impacte de la crisi en
l'IBI, l'ICIO, 1'1,5%, plusvàlua ... , Des de l'administració local s'ha volgut posar
imaginació però tant via impugnació de l'ordenança sobre la telefonia mòbil com via
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LRSAL, no es deixa gens de marge. S'ha d'assegurar de no anar pitjor per no
haver de veure'ns sotmesos a un pla de sanejament financer i assegurar els serveis
públics que es volen mantenir.

14. MOCIÓ D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERENDUM.
Moció presentada pel grup municipal de CiU d'adhesió al Pacte Nacional pel
Referèndum

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una
cimera que vol facilitar la participació de la societat catalana en el procés cap a la
celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió
constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents
una quarantena de representants de partits polítics, associacions municipalistes i
entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.

El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se
en el Pacte Nacional pel Referèndum. En paraules de l'actual President de la
Generalitat,

Carles Puigdemont, l'objectiu del Pacte és treballar amb la voluntat de celebrar a
Catalunya un referèndum sobre quin ha de ser el vincle entre Catalunya i Espanya,
de fer-lo de manera acordada amb l'Estat espanyol i de buscar també suports fora
del país. En la mateixa reunió es va escollir una comissió executiva està formada
per: Joan Ignasi Elena (coordinador), Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de
Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar Gonzalez, Francesc Pané i Carme Porta.

Finalment, en data 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van
presentar el manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del
Pacte.

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 23 de juliol
de 2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que
perseguia el mateix.

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de
manifestar l'adhesió a la celebració, d'un referèndum on el poble de Catalunya
decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar llur compromís amb la
ciutadania de Catalunya i els valors expressats en el manifest del Pacte Nacional
pel Referèndum

Per tot això, el grup municipal de CIU de l'ajuntament de Vilafranca del Penedès
proposa al Ple Municipal els següents ACORDS

1. Manifestar l'adhesió al PACTENACIONAL PELREFERÈNDUM.

2.1 Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin
també a aquest procés democràtic de l'exercici al dret a decidir i a la celebració
d'un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, en el marc d'una mesa local pel
referèndum.
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2.2 Aquesta Mesa Municipal sobre el Referèndum estarà creada amb l'objectiu de:

- Coordinar, d'acord amb els criteris que estableix el Parlament de Catalunya i el
Govern de la Generalitat, la celebració del referèndum a la vila.

- Articular el debat en l'àmbit vilafranquí de cara als mesos vinents.

- Promoure la participació de la població en el mateix

-Preparar la celebració del referèndum a la vila, articular una xarxa de voluntaris,
preparar infraestructures, campanyes incitant a la participació, etc

Aquest òrgan, el grup promotor del qual seran dos representants de cada partit així
com de les entitats sobiranistes que ho desitgin, es crearà abans de finalitzar abril
de 2017, i es treballarà per implicar-hi el teixit associatiu i la ciutadania de la vila,
amb un procés obert a totes les entitats i associacions que vulguin formar-ne part.

Aquesta Mesa es coordinarà amb les diferents institucions públiques (Parlament de
Catalunya, Govern de la Generalitat, Ajuntament de Vilafranca, etc.) per tal de
garantir la realització d'un referèndum d'acord amb l'establert en el Pacte Nacional.
Els seus acords es prendran per consens entre totes les parts. I es reunirà de forma
periòdica.

3. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), a l'Associació
Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

El text de la moció que es transcriu més amunt porta incorporades les esmenes
proposades i introduïdes pels diferents grups.

VOTACIÓ: La present moció és aprovada per 14 vots favorables ( 7 CiU, 3 ERC, 2
CUP, 2 VeC) i un de negatiu (1 PP). El grup municipal del PSCha manifestat la seva
voluntat de no votar en cap sentit ni a favor ni en contra ni abstenció.

INTERVENCIONS:
El Sr. Raimon Gusi (CiU) manifesta que amb aquesta moció es fa el darrer esforç
per fer un referèndum acordat. Tal com estan les coses, és molt probable que no hi
hagi acord, llavors caldrà seguir la via unilateral. Avui mateix el Parlament escocès
ha aprovat de forma majoritària fer un segon procés pel referèndum, posant de
manifest un cop més, que és una qüestió de voluntat política. El president
Puigdemont el que va dir és que primer vol fer un referèndum pactat i si no, es farà
de manera unilateral. Les institucions municipals i supramunicipals no fallaran en
aquest procés.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) explica el sentit de l'esmena presentada conjuntament
pels grups municipals de la CUP i ERC, en que es proposa organitzar una mica el
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treball de la Mesa municipal i començar a actuar situar el referèndum del
setembre en l'imaginari col. lectiu.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) explica el sentit de l'esmena proposada pel seu grup,
que estant d'acord amb la proposta d'esmena feta pels grups de la CUP i ERC, el
que proposen és organitzar el treball que ha de fer aquesta mesa treballarà
conjuntament amb el Parlament de Catalunya i amb el Govern de la Generalitat i
manifestar que l'ajuntament ha de tenir un paper actiu.

Acceptades les dues esmenes proposades, prossegueix el debat de la moció.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que el referèndum serà iI.legal. Tot aquest
moviment succeeix perquè hi havia un president de la Generalitat que es va fer
independentista de cop i va arrastrar el partit a aquesta posició. Adverteix que es
podria arribar a repetir els fets de 1934.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que la pregunta que es formulen és un
referèndum per decidir o fer què? Si no es sap que pensen els catalans, com es pot
governar en un sentit determinat. Volen un referèndum basat en l'acord. Volen el
referèndum del seny i no el de la rauxa. Volen fer una reforma constitucional que
contempli els drets dels pobles de l'estat espanyol, que es reconegui l'ordinalitat
dels territoris, no estan a favor del referèndum del trencament. Conclou afirmant
que en tema de referèndum, no votaran en cap sentit.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) exposa que en els fets d'octubre de 1934, l'única
persona que va morir va ser a trets per les forces de l'ordre. Segurament bona part
de com acabi tot plegat en tindrà la culpa el govern del PP que es nega a parlar del
tema. El que bona part del poble de Catalunya vol fer és votar.

El Sr. Raimon Gusi (CiU) manifesta que la síntesi de l'esmena és crear una taula de
seguiment de tot aquest procés i recorda que el grup de Convergència està format
per gent d'ordre i respectant a tothom.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que com més gent es sumi als pactes i
consensos, millor es podran gestionar els processos col.lectius. En un sistema
democràtic, el millor és votar i expressar el sentit del seu vot. AI setembre es
posaran urnes i es votarà i per tant el que es farà és decidir. Posar una urna no es
trencar la democràcia.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que si es creu que la sortida de tot plegat és
el referèndum,cal fer que això s'inscrigui en l'imaginari col. lectiu. Recorda que una
societat sana és una societat amb diversitat, que hi ha divisió d'opinions i
mecanismes democràtics per solucionar-les.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que ningú vol que passi res, però quan s'arriba
al xoc de legitimitats, poden passar coses que no es vol que passin.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que cal tenir present lo de procés
democràtic, el propi representant de la CUP va dir que havien perdut les eleccions,
perquè aquelles eren unes eleccions plebiscitàries i no van guanyar.
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---------------------------------------------------,

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que no fer res no és una postura més
democràtica que anar cap a un lloc. El que proposa el PSCés l'immobilisme.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que al Sr. Josep Ramon li ha de dir que el que
hi ha és un president de la Generalitat que es va tornar independentista no de cop,
sinó a cops. l al Sr. Zaballa li vol dir que no és cert que les eleccions plebiscitàries
es perdessin, perquè dintre de Catalunya si que es pot hi ha independentistes i no
independentistes. L'única manera de discernir-ho ha de ser fent un referèndum.

lS.MOCIÓ RETIRADA BANDERA ESPANYOLA. Moció presentada pel grup municipal
de la CUP, per la retirada de la bandera espanyola a la Casa de la Vila.

El govern espanyol ha executat, segons el govern municipal, un requeriment a l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès perquè es col.loqui la bandera espanyola al consistori vilafranquí. Entenem el
requeriment realitzat per part de la Delegació del Govern espanyol a l'Ajuntament com una amenaça
a la sobirania local i a l'Ajuntament de Vilafranca. Aquest requeriment demostra i és un nou exemple
de l'ofensiva nacionalista espanyola del govern del PP de Madrid sobre el poble català i en aquest
cas, vilafranquí, i que demostra quines són les seves prioritats davant la situació política en què ens
trobem. Aquesta és una de les accions més que el govern central dirigeix decidit a barrar el pas a
qualsevol temptativa que qüestioni el règim de la transició, la seva constitució i el relat unitarista,
uniformitzador i espanyolista que comparteixen els sectors que s'oposen al dret a l'autodeterminació
dels pobles.

El govern central converteix sistemàticament els tribunals en unes corretges de transmissió
d'aquesta política contrària a les demandes de sobirania i de canvi democràtic i social. Estem davant
d'un estat de tarannà autoritari totalment disposat a impedir el que ja és un clam popular en favor
de més democràcia i més justícia social.

Per altra banda, Catalunya es troba immers en un procés d'independència que contempla pel proper
mes de setembre la realització d'un referèndum d'independència "sí o sí", segons paraules del
mateix president, que implicarà inevitablement, tenint en compte l'enrocament de l'Estat, la
desobediència.

Atenent aquest requeriment l'equip de govern va penjar divendres al migdia la bandera espanyola
en un màstil de l'edifici de l'Ajuntament, la qual cosa ha suposat trencar el consens de més de 20
anys entre les diferents opcions polítiques de l'Ajuntament, de mantenir l'edifici sense cap bandera
en els màstils oficials.

Per tot l'exposat, la Candidatura d'Unitat Popular de Vilafranca del Penedès proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.Instar a l'actual alcalde de Vilafranca, el senyor Pere Reguli, a procedir a la retirada de la
bandera espanyola del terrat de l'Ajuntament responent a l'acord d'aquest ple.

SEGON. Que en els edificis municipals no onegi cap bandera des dels màstils oficials de
l'Ajuntament, però mantenint la bandera catalana, com a símbol d'identitat de Catalunya, en el balcó
municipal.

TERCER.Informar a la Presidència del Parlament de Catalunya, al President de la Generalitat i a la
delegació del govern de l'Estat Espanyol a Catalunya d'aquesta decisió acordada al ple.

VOTACIÓ: La present moció es rebutja per 7 vots favorables ( 2 CUP, 3 ERC, 2
VeC) i 12 en contra ( 7 CiU, 4 PSC, 1 PP)
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INTERVENCIONS:
El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que el fet d'obligar a penjar la bandera
espanyola és una mostra del nacionalisme espanyol contra les nostres viles i
ciutats. Això va de legitimitat democràtica i de defensa de la nostra sobirania. La
imposició de la bandera és una cosa més de les coses que són causa per fer-los
actuar. Entenen que el primer que s'havia d'haver fet és plantejar la qüestió de
manera pública, calia debatre si una imposició de l'estat espanyol s'havia d'imposar
a una decisió que havia durant més de 20 anys. Demanen que es convoqui al
conjunt de forces i el convida a despenjar la bandera.

El Sr. Josep Ramon (PP) votarà en contra perquè l'alcalde, obligat per un jutge, el
que ha fet és complir la llei vigent fins que es canviï. A més, recorda que el
compliment de la llei requereix la presència del quadre de Felip VI.

El sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que no els agrada la guerra de banderes,
però qui ha creat aquesta guerra ha estat la Subdelegació del Govern, ja que hi
havia un acord tàcit de no penjar cap bandera. El que l'alcalde no ha fet és
gestionar bé aquest conflicte.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que feia més de 20 anys que la bandera
espanyola no onejava en aquest ajuntament i aquest fet es vivia amb normalitat
per la ciutadania de Vilafranca. No tenen res en contra ni de la bandera espanyola
ni del poble espanyol. No els trobaran en una guerra de banderes, la república que
estan construint és una república de tothom mi per tothom. Ens trobem en defensa
de la voluntat democràtica, la justícia social i les llibertats i per això rebutgen la
imposició que vol fer l'estat per sobre de la voluntat majoritària del municipi. El
responsable d'questa situació i el que vol dividir les forces és l'estat espanyol. Estan
construint una república i estan a punt de celebrar un referèndum per preguntar a
la ciutadania si vol convertir-se en un estat independent.

Avui estem al mig d'una discussió que no beneficia a ningú. El procediment seguit
per la penjada de la bandera no l'haguéssin fet com ho va fer l'alcalde, s'haurien
reunit amb les forces favorables al procés i al referèndum i haurien tractat el tema.
Votaran afirmativament perquè ja en l'any 2009 en el ple es va votar que la
bandera que havia d'onejar era la catalana i perquè encara esperen una resposta al
prec formulat en el ple passat.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que des del punt de vista polític, no és
una bona acció,perquè la guerra de banderes no suma. Els símbols no uneixen,
perquè els símbols es volen. Quants anys no ha estat la bandera ... , però com que
el context no era el mateix, es podia amagar el tema. El camí que s'ha agafat es
desenvolupa en un context que no és el seu, perquè recorda que en la transició,
politics que els havia separat una guerra, es van asseure i van arribar a un acord. l
en canvi ara no hi ha manera de seure en una taula. La gent no vol una guerra de
banderes i els que ens han portat fins aquí, són uns irresponsables. El problema és
que aquest conflicte portarà frustració als uns o als altres o a tots plegats.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) lamenta que ell és l'alcalde i no podrà votar el que
pensa. Exposa que des de 2012 que rebia requeriments i consells dels juristes per
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tal que pengés la bandera. En el tema de la bandera passa com amb el DNI, que
s'ha de portar i renovar encara que no es vulgui. Ell és partidari de posar la
catalana, que mai havia portat cap conflicte, però ara es veu obligat a posar-la.

16.MOCIÓ CONTRA AGRESSIONS SEXISTES EN ESDEVENIMENTS D'OCI O
FESTIUS. Moció presentada pel grup municipal de la CUP i encapçalada
finalment també pels grups municipals d'ERC i de VeC per la creació d'un
Protocol contra agressions sexistes als grans esdeveniments d'oci o festius de la
Vila.

Les violències fruit del sistema patriarcal es manifesten en l'entramat de relacions
socials i personals de la nostra societat de forma estructural. Els espais d'oci i de
festa no en són una excepció. Les agressions sexistes i l'assetjament sexual en
moments de festa i esbarjo es donen sistemàticament, amb el vistiplau o la
ignorància de bona part de la població, ja que estan normalitzades i legitimades
pel context.

Atès que les agressions derivades dels rols i comportaments naturalitzats de les
masculinitats heteropatriarcals hegemòniques en espais de festa són múltiples i
diverses: comentaris ofensius i degradants per part d'un home; floretes
("piropos") no desitjats, insults, mirades persecutòries cosificadores, tocaments no
desitjats, agressions físiques ... un ventall d'actituds que violenten l'espai de
confort de les dones i, sovint, vulneren la seva integritat física i emocional.

Atès que les institucions públiques tenen l'obligació d'abordar les diverses cares de
violència masclista a través de la prevenció i l'elaboració de polítiques amb
perspectiva de gènere. Els Ajuntaments, com a institució més propera a la vida
quotidiana dels ciutadans tenen un paper fonamental a l'hora d'actuar contra les
violències que s'encarnen en tots espais de socialització, també en els espais de la
festa major de la ciutat o d'altres esdeveniments d'oci.

Atès que la seguretat de les noies i dones a l'espai públic és deure col.lectiu, però
sobretot és tasca de l'administració vetllar i sensibilitzar la població perquè els
carrers siguin espais de seguretat per a totes les que hi habitem.

Per tots aquests motius, la Candidatura d'Unitat Popular proposa al ple l'adopció
dels següents acords:

1. Utilitzar els espais de diàleg que hi ha entorn a la Regidoria d'Igualtat amb
l'objectiu de crear un protocol contra les agressions sexistes que hi poden
haver a la vila. Es comptarà en l'elaboració d'aquest protocol amb totes les
entitats que formen part d'aquest entorn de la Regidoria d'Igualtat.

2. L'elaboració d'un Protocol contra les agressions sexistes a la Festa Major de la
Vila, de forma participativa, implicant a totes les entitats, col.lectius i professionals
de l'àmbit de prevenció i lluita contra les violències masclistes i que s'executi a
partir de les festes i esdeveniments d'oci nocturn (tals com Vijazz, Festa Major,
Festes d'hivern, Carnaval. ..) i d'altres actes festius. Aquest protocol ha
d'incorporar:
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- Actuacions i procediments davant una agressió sexista i en cas de prevenció
d'aquestes.
- Formació específica als diversos agents que vetllen per la seguretat durant les
festes d'oci a Vilafranca.
- Informació i sensibilització sobre les violències sexistes

3. La creació d'una campanya comunicativa i de sensibilització perquè la Festa
Major de Vilafranca i d'altres actes festius pactats per la comissió, estiguin lliures
d'actituds sexistes i discriminatòries, aquesta campanya tindrà el tret de sortida a
la Festa Major de Vilafranca 2017, però es farà extensiva a tots els actes festius
de la ciutat. Contemplarà accions com ara:

- L'elaboració d'un cartell institucional amb un lema de condemna a les agressions
sexistes. (Exemple: "NO és NO. Per unes festes lliures de sexisme").
-El llançament d'un "hastag" a les xarxes socials de l'Ajuntament amb el lema triat
per la campanya.
- Fer arribar tot el material i una explicació de la campanya a totes les entitats
organitzadores d'actes en el marc de les festes d'oci de la Vila, així com a tots els
centres d'educació secundària de la Vila.

4. La incorporació de la perspectiva de gènere en l'organització dels actes
l'elaboració de la programació de la Festa Major.

5. Traslladar aquest acord als administradors anuals de la Festa Major, així com a
les Comissions de Festes (Sant Raimon, Carnaval. ..), al conjunt d'entitats socials,
veïnals i de dones de la ciutat, així com a les entitats i els promotors privats
implicats en el desenvolupament de grans esdeveniments d'oci o festius a la
ciutat.

VOTACIÓ: La present moció va ser aprovada per unanimitat

INTERVENCIONS:
La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que és una moció meditada i crear un protocol
és imprescindible perquè la violència masclista en els espais d'oci és un risc.
L'administració ha de vetllar contra la violència masclista en l'espai públic. Fins ara
no s'ha fet cap protocol. Fa falta un protocol que actuï a l'hora de detectar les
possibles agressions sexistes. El ventall d'accions és ampli, es poden fer
campanyes, cartells, formació, atenció a les empalmades... És cabdal la
participació de les dones en la confecció del protocol així com també ha de
comptar amb la participació dels serveis d'Educació, Joventut i altres regidories de
manera transversal. Així mateix accepten l'esmena proposada per l'equip de
Govern tot i que aquesta rebaixa el to de la moció.

La Sra. Montse Arroyo (PSC) exposa que el passat 26 de gener es va posar en
contacte amb els administradors fent-los avinent que s'estaven plantejant aquesta
problemàtica. Cal actuar en la sensibilització i la prevenció i en l'establiment d'un
protocol a seguir en cas d'atac. Cal posar de relleu que els administradors han
acceptat gustosament i s'han ofert a participar en l'elaboració dels protocols. Amb
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la moció presentada per VeC el 22 de novembre i aprovada per unanimitat, es va
aprovar la creació d'una taula dintre del Consell per la Igualtat, que ja s'ha reunit
els dies 10 i 24 de gener participant-hi grups polítics i entitats tant de dintre del
Consell com de fora del Consell i que es tornarà a reunir el dia 4 d'abril. Finalment
posa de relleu que en aquesta problemàtica també estan treballant des del punt
de seguretat ciutadana i des de salut. Aquesta feina doncs, ja s'està fent.

El Sr. Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot afirmatiu.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) Donaran suport a la moció i demanen encapçalar també
la moció, perquè afecta a la meitat de la població de Vilafranca.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que aplaudeixen la moció també sol. liciten
encapçalar-la.

17.MOCIÓ ALCALDE FÈLIX BALAGUER I CASTELLET. Moció presentada pel
grup municipal d'ERC, per recuperar la memòria de l'alcalde Fèlix Balaguer i
Castellet.

L'any 1933, el dirigent de la Unió Socialista de Catalunya, Rafael Campalans va escriure un llibre
titulat «Política vol dir pedagogia». Un títol que avui en dia podem considerar plenament vigent en un
món en què els populismes i les actituds antidemocràtiques i en un Estat on veiem que s'està produint
un greu retrocés democràtic amb la conculcació de drets -com la llibertat d'expressió- o amb el
procés de judicialització de la vida política que vivim cada dia.

La Segona República, moment en què va ser escrit el llibre de Campalans, va ser un dels moments de
majors llibertats de què ha gaudit el nostre país i en què es va iniciar allò que avui en dia anomenem
com "estat del benestar': amb polítiques dutes a terme pels municipis i governs de la Generalitat de
Catalunya sota la presidència d'ERC que van mil/orar les condicions de les classes populars en base a
l'educació, la sanitat o amb una legislació laboral favorable als treballadors i treballadores. En aquest
sentit, pensem que l'exercici de memòria històrica que s'està fent des de fa uns anys també ha de
reivindicar aquests aspectes.

A Vilafranca, tot i que de fa anys s'ha fet un esforç, tot recuperant figures com Pere Mas i Parera o
Rodolf L/orens i Jordana, creiem que encara són poc visibles aquells polítics locals que, amb els seus
defectes i les seves virtuts, van contribuir a fer de Vilafranca una vila mil/or mitjançant l'exercici de la
política en aquell nivell que és més proper al ciutadà. En aquest sentit, és de justícia que la nostra vila
reivindiqui la figura de qui va ser el primer alcalde votat amb sufragi universal complet, és a dir, el
primer que va ser poder escollit per homes i dones majors d'edat, que és Fèlix Balaguer i Castellet.

Fèlix Balaguer, va néixer a Vilafranca el 3 de febrer de 1893 al si d'una família menestral. El pare era
picapedrer i ell va continuar l'ofici en un taller que primer estava als afores de la vila i que després va
traslladar al domicili familiar, al carrer de l'Ateneu.

De ben jove, va iniciar el seu compromís polític i es va vincular al Centre d'Unió Republicana, del qual
va ser-ne president entre 1928 i 1930. Balaguer, com a dirigent d'ERC, va ser un dels impulsors del
Pacte d'Esquerres, que donaria lloc a la candidatura que a Vilafranca va guanyar les eleccions
municipals del 12 d'abril de 1931. En conseqüència, Balaguer entraria a l'Ajuntament com a regidor i
esdevindria segon tinent d'alcalde, en un consistori que aconseguiria la conversió de l'antiga caserna
en el primer Grup Escolar amb què comptà Vilafranca o que faria de la recuperació de les Fires de
Maig, una festa cívica i un exemple de promoció econòmica. Després d'una crisi política i de la mort de
l'alcalde Jaume Bertran Hero, va accedir a l'alcaldia el 9 de maig de 1933. Balaguer liderant la Coalició
Republicana d'Esquerra en tant que dirigent d'ERC, revalidaria el càrrec d'alcalde a les eleccions del 14
de gener de 1934, unes eleccions que es van fer sota l'empara de la L/ei Municipal de Catalunya i les
primeres eleccions locals de la història de Catalunya en què van poder votar i presentar-se homes i
dones, en igualtat de condicions. Sota el seu mandat, es crearia una biblioteca popular, es faria el
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primer institut de segon ensenyament de la comarca, s'impulsarien polítiques locals contra l'atur i
s'aprovaria el primer pla general d'urbanisme de Vilafranca, el Pla Barenys, sense el qual avui en dia
no comptaríem amb l'espai de la plaça de la Vila.

Fèlix Balaguer i Castellet, era alcalde quan el 18 de juliol de 1936 es va produir el cop d'estat feixista
contra el règim democràtic. Balaguer va continuar a l'alcaldia fins al 1938 i amb la derrota de les
forces democràtiques, republicanes d'esquerres i catalanistes, va haver d'emprendre el camí de l'exili
cap a Xile, del qual tornaria l'any 1965, morint en l'anonimat a l'Hospital de Vilafranca el 15 de
desembre de 1973.

Tot i que l'Ajuntament ja va realitzar l'any 2009 un homenatge als regidors escollits el14 de gener de
1934 fruit d'una moció presentada per ERC,en la que també es demanava que Fèlix Balaguer tingués
un lloc al nomenclàtor vilafranquí, cal que en el moment actual es faci visible, es recordi i es doni a
conèixer a la població de Vilafranca la figura de Fèlix Balaguer i Castellet com a símbol d'aquella
generació de persones que aspiraven a una Catalunya més lliure i més justa i que quaranta anys de
dictadura feixista han volgut arraconar al cantó obscur de la història.

Per aquest motiu demanem:

1. Que es bategi el Saló de plens de l'Ajuntament com a "Saló de Plens Fèlix Balaguer i
Castellet", en homenatge al primer alcalde de la història escollit per sufragi universal

2. Que s'elabori un quadre de l'alcalde Fèlix Balaguer i Castellet i que abans d'acabar l'any
s'instal.li en el lloc on actualment s'exposa el quadre de l'alcalde de la dictadura del
General Primo de Rivera

3. Que es col.loqui al carrer Ateneu, espai central del moviment obrer i catalanista durant les
primeres dècades del segle XX, una placa commemorativa referent a l'alcalde Fèlix
Balaguer i Castellet.

4. Que des de l'Ajuntament es dediqui un acte institucional a l'alcalde Fèlix Balaguer i
Castellet com a símbol de les llibertats i dels valors democràtics.

VOTACIÓ: La moció és rebutjada per 7 vots a favor (2 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i 12 vots
en contra (7 CiU, 4 PSC, 1 PP)

INRTERVENCIONS:
La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que Fèlix Balaguer i Castellet és l'alcalde
oblidat. És el primer alcalde de Vilafranca escollit per homes i dones a Vilafranca
l'any 1934. Durant el seu mandat es va aconseguir la conversió de l'antiga caserna
en el primer Grup Escolar de Vilafranca, es va crear una biblioteca popular, es va
fer el primer institut de segon ensenyament de la comarca, etc. La intencionalitat
de la moció és donar a conèixer i visiblitzar la figura de Fèlix Balaguer i Castellet.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra. No s'ha de posar cap nom
a la Sala de Plens. Consultant la figura del Sr. Balaguer va trobar informació en un
document de la CUP de 5 d'octubre de 2001, en que posa de relleu que a l'octubre
de 1934 es va incautar la capella de sant Joan i va detenir persones pel simple fet
del que pensaven.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que està d'acord en reivindicar a Fèlix
Balaguer i Castellet com el primer alcalde escollit per sufragi universal. Cal
reivindicar l'obra dels alcalde des període 1931-34. La Sala de Plens mereix una
reconsideració general. Pensa que ja es hora que es doni el nom a un carrer i que
l'ajuntament faci un reconeixement als alcaldes de la república. Caldria fer una
petita biografia del personatge.
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El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que votaran a favor de la memòria històrica.
Tenen dubtes en el punt primer, doncs el nom de la Sala de Plens hauria de ser
objecte d'un debat més ampli.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que aquest punt es mereix un debat més
profund i demana que sigui retirat per tal de parlar-ne. Que no s'ha de posar en
dubte la voluntat de posar en valor al Sr. Balaguer. El fet de que la Sala de Plens no
tingui un nom, és un reconeixement a tots els que han participat en algun moment
de la vida consistorial.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que pràcticament tothom diu el mateix. El debat
de fons és la discussió sobre el Saló de Plens i això mereix un debat més profund.
Si el Saló de plens hagués de tenir un nom, hauria de ser algú més indiscutit. A
més el que cal parlar és tot l'aspecte del Saló de Plens. Per aquest motiu demana la
retirada.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que no retiraran la moció i quan votin, n'hi ha
que coincidiran amb el PP, tenen com a referència l'alcalde Àlvarez de Sisternas.
Demana que es passi a la votació i emplaça després a l'equip de Govern a fer un
debat amb la resta de grups per parlar com a de ser la Sala de Plens.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) exposa que seria bo que l'equip de Govern elaborés
una proposta, perquè sempre acaben emplaçant-se i no concreten res.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que el Sr. Fèlix Balaguer i Castellet és
conegut pels historiadors i està documentat.

El Sr. Raimon Gusi (CiU) manifesta que la millor manera de treballar seria retirant
la moció i parlar tots els grups. Afegeix que treballar la memòria històrica s'ha estat
fent com a mínim des de la darrera legislatura.

18.MOCIÓ DE SUPORT ALS USUARIS DE LA HISPANO IGUALADINA. Moció
presentada pel grup municipal d'ERC, de suport als usuaris de la Hispano Iguladina-
Monbus per un servei públic de qualitat.

Cada dia milers de ciutadans i ciutadanes de Vilafranca es desplacen a Barcelona ja
sigui per treballar o per estudiar. Molts d'ells ho fan utilitzant vehicles privats, i
d'altres a partir de les diferents formes de transport públic que tenen a l'abast, ja
sigui el tren o el bus.

La mobilitat és i serà un dels elements més determinants a l'hora de plantejar les
ciutats, ja hi ha un gran debat entorn a aquest àmbit i es plantegen les primeres
accions per tal de limitar l'entrada de vehicles privats a les grans ciutats per
millorar la circulació, rebaixar els gasos contaminants i avançar cap a unes
societats més responsables amb el medi ambient i amb la salut de les persones.

Per poder fer front a aquests reptes cal tenir les estructures per fer-los reals. Cal
tenir unes vies de transport òptimes, que siguin útils i que responguin a les
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necessitats dels usuaris. Actualment una de les vies més utilitzades de transport
públic pels vilafranquins i vilafranquines per desplaçar-se, sobretot, cap a Barcelona
és el bus.

Aquest servei està operat per la companyia gallega Monbús, després de l'adquisició
que va fer de la Hispano Igualadina a finals de 2008, agreujant el deficient servei
que es donava fins llavors. De fet Monúbs actualment és l'operadora del servei que
connecta Barcelona amb les principals ciutats de l'eix de la C1S, com pot ser
Igualada i Manresa, fet que porta a compartir els greuges i deficiències d'aquest
servei. A més l'empresa Monbús és propietat de Raúl Lopez, empresari que està
sent investigat i que apareix en el cas Cóndor de corrupció a Galícia, on hi ha
implicat des del president de la Xunta fins a ex ministres. A Lopez se l'investiga per
presumptes delictes de frau fiscal, blanqueig de capitals i tràfic d'influències.

Les incidències que regularment es recullen, generen un greu perjudici diari als
milers de ciutadans i ciutadanes que han d'agafar aquest servei cada dia pel que fa
la seva qualitat de vida, i fins al moment, no s'ha arribat a cap solució duradora i
definitiva, ja que els retards persisteixen, l'empresa elimina sense avisar diverses
línies o en les hores punta la flota de busos és insuficient per assegurar que tots els
usuaris poden pujar al bus o s'ha de veure obligats a anar drets.

Segons les dades recollides per l'aplicació ciutadana #HISPANOFAIL, en el que
portem d'any el servei Vilafranca-Barcelona Ci viceversa) ha acumulat un total de
desenes de queixes per falta de places, retards, passatgers drets o l'absència del
servei previst. Més enllà d'aquest volum de queixes i denúncies, els usuaris són
testimonis quotidians d'un cúmul de despropòsits de tot tipus provocats i motivats
per la deixadesa de la mateixa empresa i que afecten directament a la qualitat del
servei.

No es pot tolerar que es doni un servei deficient, que s'eliminin rutes sense acord
amb la Generalitat, que no es doti de la suficient flota per assumir totes les
persones usuàries o que es mantingui com a concessionària una empresa
empastifada de casos de corrupció.

Per tots aquests punts, des del Grup Municipal d'ERC es proposa al Ple de
l'Ajuntament de Vilafranca d'adopció dels següents acords:

1. Reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya que lliuri una còpia del contracte- empresa, es a dir, tota la
documentació contractual que regula la prestació del servei de la Generalitat amb la
HISPANO IGUALADINA-MON BUS a tots els grups municipals del consistori per tal de
poder fer un seguiment exhaustiu, i es determinin els incompliments de l'empresa.

2. Reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya que faci de manera immediata una inspecció tècnica de tota la flota de
vehicles de la HISPANO IGUALADINA-MONBUS i que prengui les mesures pertinents
per tal d'inhabilitar vehicles aquells que puguin suposar un perill per la seguretat
dels usuaris.

3. Reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya elabori, en el termini de dos mesos, un informe jurídic i econòmic sobre
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com procedir al rescat de la concessió de la HISPANO IGUALADINA-MONBUS per
cobrir el corredor Vilafranca-Barcelona de la forma menys costosa possible per
l'Administració, i el lliuri a l'ajuntament de Vilafranca del Penedès.

4. Expressar el nostre suport als usuaris de la HISPANO IGUALADINA-MON BUS així
com prendre el compromís amb tots ells per tal de treballar activament per
solucionar el problema.

5. Que l'Ajuntament de Vilafranca faciliti de forma clara i senzilla a tots els usuaris
la informació sobre els procediments oficials per expressar i informar sobre les
incidències dels servei i exigeixi al Departament de Territori i Sostenibilitat que faci
seguiment d'aquestes queixes.

6. Donar compte d'aquest acord al departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, així com als
ajuntaments de Manresa i Igualada.

VOTACIÓ: La moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:
El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que és un continu de mal servei que perjudica
els usuaris. El president de Monbus ha estat investigat per diversos casos de
corrupció. A nivell de Catalunya, les línies on opera Monbus tenen el 5% d'usuaris i
concentra el 35% de les queixes. És un servei nefast, pels retards (cada dia hi ha
retards i no s'informa els usuaris dels retards) o perquè els usuaris han de fer els
trajectes drets o no hi ha places. També la flota d'autobusos és nefasta, la flota
està en mal estat, les portes no s'obren, etc. Amb l'obtenció del contracte de la
concessió, es podrà fer el seguiment del compliment de les obligacions per part de
les empreses. Cal exigir al Departament que elabori els estudis adients per procedir
al rescat de la concessió.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que està d'acord amb l'esperit de la moció.
Quan una persona no compleix, cal instruir l'expedient i, si escau, rescindir el
contracte.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que donaran suport i demana que es parli amb
els afectats per les diferents línies de bus a les que Mobus dóna servei. Recorda que
l'any 2012-2013 hi va haver incidències en els horaris i es va dir que s'informaria
als grups municipals sobre els canvis d'horaris per fer el seguiment. Finalment
demana la convocatòria de la Comissió de Transport.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que votaran a favor. Unes bones
infraestructures públiques són necessàries i també sol.licita la convocatòria de la
Comissió de Transport.

El Sr. Josep Maria Martí (CiU) anuncia que donaran suport a la moció. Manifesta
que la línia de bus i la de tren tenen problemes estructurals des de fa anys i cal
invertir per tal de millorar el servei. Per tal de convocar la Comissió de Transport,
es va preguntar als representants de la Generalitat i de Renfe quin dia els anava
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millor, per tal que directament ells exposessin els temes. Quan hi hagi una data, es
farà la convocatòria. Les dades que actualment disposa la Regidoria és que els
usuaris del bus són 300.000. hi ha 22 expedicions diàries a Barcelona en cada
sentit. S'han registrat a través del hastag #hispanofail, 41 incidències. Les
incidències més freqüents és la d'anar drets i que els busos no porten cinturó de
seguretat. 3 de les incidències són per no passar a l'hora o no passar. Finalment
posa en coneixement que la Generalitat ha instruït expedient sancionador i ha
imposat una multa de 20.000€.

19.MOCIÓ DE CREACIÓ DEL CONSELL D'INFANTS I ADOLESCENTS. Moció
presentada pel grup municipal de VeC,i finalment encapçalada també pel grup
municipal d'ERC per la creació del Consell d'infants i adolescents de Vilafranca del
Penedès

1.- La participació és un dret dels infants i adolescents reconegut a la Convenció de
Nacions Unides sobre els drets de l'infant, adoptada l'any 1989, concretament a
l'article 12. Per avançar en l'aplicació del dret que tenen tots els nens i les nenes a
ser escoltats i tinguts en compte, el Comitè dels drets dels Infants de Nacions
Unides va organitzar una sessió específica entre el 25 de maig al 12 de juny de
2009 que va donar com a resultat l'Observació General número 12 titulada E/ dret
de l'infant a ésser esco/tat.

Aquesta Observació General presenta una anàlisi de l'article número 12 de la
Convenció i explica els requisits per aplicar-lo plenament. El document afirma que,
per "assolir oportunitats significatives per aplicar l'article 12", cal "eliminar totes les
barreres jurídiques, polítiques, econòmiques, socials i culturals que actualment
impedeixen que els infants tinguin l'oportunitat de ser escoltats i que puguin
participar en tots els assumptes que els afecten." I, "això requereix una preparació
per qüestionar els supòsits sobre les capacitats dels infants i per fomentar el
desenvolupament d'entorns en què puguin construir i demostrar les seves
capacitats. També requereix el compromís de proporcionar recursos i formació".

D'acord amb les consideracions anteriors, la participació dels infants i els
adolescents en els afers públics s'ha de considerar un dret i així ho confirmen la
Convenció dels Drets de l'Infant de les Nacions Unides de 1989 i els articles 17 i 29
de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

2.-La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència, incorpora el concepte d'oportunitats, que defineix com "els nous
camins que s'han d'obrir i que han de permetre als infants i als joves llur ple
desenvolupament com a ciutadans. Així, aquestes oportunitats s'han de traduir,
entre altres, en l'establiment de canals i instruments per a fer sentir la veu d'infants
i adolescents, per a fer expressa llur participació en la presa de decisions en la
comunitat i, en definitiva, per a facilitar-ne el futur encaix, com a persones
responsables, en la societat adulta".

L'article 34 d'aquesta llei fixa el dret a la participació d'infants i adolescents. S'hi
pot llegir que "els infants i els adolescents tenen el dret de participar plenament en
els nuclis de convivència més immediats i en la vida social, cultural, artística i
recreativa de llur entorn. Els poders públics els han d'oferir les oportunitats
necessàries perquè s'incorporin progressivament a la ciutadania activa, d'acord
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amb llur grau de desenvolupament personal." I també que "Les administracions
públiques han d'establir procediments destinats a recollir les opinions dels infants i
els adolescents amb relació a les polítiques, les normes, els projectes, els
programes o les decisions que els afecten".

L'article 27.1 de la llei fixa que les administracions locals de Catalunya tenen
l'obligació de crear consells de participació d'infants i adolescents per tal de donar-
los l'oportunitat d'afavorir la convivència i la integració cultural en l'àmbit veïnal i
local. I l'article 27.3 determina que la composició i les funcions dels consells de
participació territorial d'infants i adolescents s'han d'establir per reglament.

3.- El Document 2 de l'Observatori dels Drets de la Infància, elaborat per la
Secretaria d'Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya el juliol de 2010,
dedica l'apartat 6 als consells d'infants i adolescents i parla de la responsabilitat de
l'administració local establint que: "el suport per a la creació i per al
desenvolupament de la tasca del consell ha d'estar determinat per l'Administració
local, que és la responsable d'acompanyar en els processos participatius, però
sense condicionar ni mediatitzar la participació. L'Administració local reconeix el
Consell d'Infants i Adolescents com a òrgan consultiu davant qualsevol acció del
Govern que afecti aquest grup social, té en compte les seves recomanacions i
ofereix una resposta motivada a les seves propostes." I, a continuació, concreta les
accions que ha de dur a terme l'administració local per donar suport als consells.

4.- El Pacte per a la Infància a Catalunya, aprovat per tots els grups polítics
parlamentaris el juliol de 2013 i consensuat amb els principals agents i entitats del
sector, assegura que "els consells d'infants i adolescents i altres experiències de
participació infantil són instruments de participació, on les noies i els nois
exerceixen el seu dret a ser escoltats i a assumir les seves responsabilitats com a
ciutadans de ple dret".

Aquest text també afirma que "el Consell d'Infants és un òrgan estable on
desenvolupar els projectes col.lectius propis de l'edat en un aprenentatge de les
bases de la democràcia i de sensibilització, difusió i defensa dels drets dels infants,
especialment del dret a la participació".

El text continua assegurant que haurien de ser-ne membres nois i noies que
representin els alumnes dels centres educatius, els moviments de lleure, els grups
amb necessitats específiques o simplement elegits aleatòriament entre els nois i
noies de la població.

I acabava remarcant que es tracta d'un projecte que incideix en la construcció de
valors, sota l'ampli paraigua de la participació, amb la intencionalitat de disposar
d'un espai ciutadà de participació dels nens i nenes, i en el qual els processos que
se segueixen són tan importants com el resultat final.

Pel que fa als municipis, el Pacte per a la Infància a Catalunya determina que "quan
la institució que acompanya aquesta participació és l'ajuntament, el procés
participatiu s'enriqueix amb una dimensió transformadora de la ciutat o poble.
Quan els infants participen en la construcció del municipi, aquest canvia, es
transforma, es fa més democràtic, humà, accessible, acollidor i amable, i canvia
també la seva ciutadania, ja que com més es coneix un territori, més se sent com a
propi. "

5.- El Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i
nacional dels infants i dels adolescents de Catalunya, fixa que "les administracions
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locals de Catalunya han de crear els consells de participació territorial que preveu
l'article 27.1 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l'adolescència".

El mateix decret determina que "l'organització, la composició, el funcionament i
l'elecció dels consells de participació territorial han de ser establerts per l'ens local
corresponent, garantint, en tot cas, que els seus membres seran escollits
directament pels infants i els adolescents que estiguin domiciliats o que es trobin
eventualment al seu territori".

6.- Per la seva banda, la Diputació de Barcelona disposa des de l'any 1997 d'una
Xarxa de projectes de participació infantil. Es tracta de projectes adreçats a nois i
noies, que mobilitzen a diferents agents de l'entorn municipal: escola, família,
ajuntament, entitats. Per això, han de comptar amb el lideratge de l'ajuntament
per tal d'assegurar les repercussions directes sobre el territori en actuacions que
millorin la qualitat de vida dels infants i de la resta dels ciutadans.

Actualment formen part de la Xarxa de projectes de participació infantil 38
municipis que tenen constituït, majoritàriament, un Consell d'Infants d'àmbit
municipal.

AI web de la Diputació de Barcelona s'explica que el factor més important que
determina la perdurabilitat d'aquests projectes és la determinació política per
liderar-los, aportant els recursos adients per garantir la seva continuïtat en el
temps.

Per tot plegat es proposa:

1.- Crear el Consell d'Infants i Adolescents de Vilafranca del Penedès com a òrgan
de participacióamb l'objectiu de fomentar-ne la participació, millorar-ne la qualitat
de vida i l'exercici dels seus drets tal com reconeix el marc legal actual i, finalment,
que les seves opinions contribueixin a fer de Vilafranca una vila més humana i més
educadora.

2.- Crear i aprovar el reglament de funcionament del Consell d'Infants i Adolescents
de Vilafranca del Penedès d'acord amb el que estableix la normativa catalana al
respecte i en un termini màxim de mig any des de l'aprovació d'aquesta moció.

3.- Destinar els recursos necessaris per tal de d'impulsar el procés de creació del
consell i fer-ho afavorint la participació del propis infants i adolescents

4.-Crear una partida pressupostària, tan aviat com sigui possible, destinada a la
dinamització i desenvolupament del Consell d'Infants i Adolescents, així com a la
difusió de les seves activitats.

5.-Establir canals de comunicació i difusió amb l'objectiu que tots els infants i
adolescents de Vilafranca del Penedès coneguin l'existència del consell, les funcions
que té i les accions que desenvolupa.

6.- Traslladar aquests acords al Consell Escolar Municipal i a tots els centres
escolars, les AMPA i les entitats de lleure infantil i juvenil de Vilafranca del Penedès.

VOTACIÓ: La moció és aprovada per unanimitat.
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INTERVENCIONS:
El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que aquella ciutat que és bona pels infants i
adolescents, és bona per la majoria de la població. Es tracta d'estimular la
participació d'infants i adolescents per tal que es sentin implicats en la vila. Es
tracta de formar ciutadans responsables i crítics amb la nostra vila. És un projecte
que ja es desenvolupa en diverses ciutats. La normativa ja estableix com ha de ser
aquest Consell.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà afirmativament.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que la participació és una eina bàsica. Quan
els joves participen, les ciutats es transformen. Demanen encapçalar la moció.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que votaran favorablement. Infants i
adolescents són present i futur de la societat. Defensen que siguin part activa en
tots els àmbits.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que li hagués agradat parlar-ne abans, però
l'Àrea que ha de tractar el tema, en aquests moments no té prous recursos humans
per tirar endavant la moció. Per aquest motiu els emplaça a parlar-ne quan es parli
de pressupostos.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) demana que no se'n faci una aprovació frívola. Estan
disposats a flexibilitzar els terminis, però la moció s'hauria d'aprovar avui.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) exposa que si no s'és estricte en la calendarització que
hi ha a la moció, la cosa canvia.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que estan d'acord a endarrerir la posada en
marxa de la moció fins al mes de setembre.

20.Precs i preguntes.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) demana que es va demanar diversa informació referent al
Tanatori, com els costos dels terrenys, costos de l'edificació, memòria econòmica
de l'activitat, que se'ls ha fet arribar parcialment i que per això tornen a demanar la
documentació.

També reiteren la sol. licitud d'informació sobre les dades d'intervenció de la brigada
municipal a la via pública que siguin significatives, fent una comparativa dels
darrers anys i com està la partida enguany.

Així mateix, exposa que durant la jornada de portes obertes que van fer els
instituts, els horaris es van solapar. Demana la mediació de la Regidoria de
Joventut per tal d'evitar aquestes interferències entre els diferents horaris.
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~ AJUNTAMENT
•IIU. VILAFRANCA~nJJ _

DEL PENEDES

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que va comprovar com el l'empresa que
explota el Servei de tanatori no ofereix ni publicita el servei bàsic de preu tancat als
usuaris.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana còpia de l'informe elaborat per la Diputació
que desaconsella la creació de la segona biblioteca municipal.

Així mateix, demana si s'ha pogut esbrinar el responsable de l'abocament de runes
als terrenys municipals que hi ha darrera del cementiri.

L'alcal e aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aq esta cta.
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