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ACTA DE SESSIO DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificacio de la sessio:

Num. : 01/2020
Caracter: ordinari
Data: 21 de gener de 2020
Horari: de 19:05 a 21:25 hores
Lloc: salo de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull I Riba (JxV)

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabetic):

Ramon Arnabat i Mata (VeC)
Montserrat Arroyo I Ferrando (PSC)
Salvador Campama I Romeu (ERC)
Anna Ddblas i Ruiz (JxV)
Montse Espinosa i Sospedra (ERC)
Eladio Garcia i .Lodelro (C's)
Monica Hill i Gimenez (ERC)
Miguel Medialdea I Guijo (PSC) s'lncorpora en el tercer punt de I'ordre del dia 
Joan Manel Montfort I Guasch (JxV)
Meritxell Montserrat I Mestres (JxV)
Ricard Rafecas i Ruiz (JxV)
Maria Ramon i Martinez (CUP)
Dolors Rius i Marrugat (JxV)
Francisco Romero i Gamarra (PSC)
Aureli Ruiz i Mila (JxV)
Pere Sabat i Lluverol (ERC)
Lourdes Sanchez i Lopez (PSC)
Gemma Urgell i Rocias (ERC)
Noel Vihas i Serrano (CUP)
Ramon I. Zaballa i Serra (PSC)

Excusa la seva absencia:

Cap

Es present el secretari de I'Ajuntament, Eduard Marco i Alberti, i tambe la 
interventora general Lidia Ruiz Ortiz.

Desenvolupament de la sessio
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1. ACTA RLE. Aprovacio si s'escau, de les actes de la sessio plenaria de 
17/12/2019.

La Sra. Monica Hill (ERC) fa notar que I'acta del Pie anterior no ha estat lliurada i, 
per tant no es precedent la seva aprovacio.

L'alcalde deixa sobre la taula el present punt i es sotmetra a aprovacio en la 
propera sessio plenaria.

ALCALDIA

2. CALENDARI PLENS 2020. Proposta d'acord d'aprovacio, si escau, del 
calendar! de Plens ordinaris i de comissions informatives per I'exercici 2020

Ates que per acord del Pie de data 25 de juny de 2019, es van fixar les regies de 
calcul de les dates de celebracio dels Plens ordinaris de I'Ajuntament.

Ates que es considera pertinent establir una previsio anual de les dates de 
celebracio dels Plens ordinaris i les seves corresponents comissions informatives 
per a la millor planificacio de les tasques dels servis administratius i dels regidors i 
regidores

Per tot aixo es sotmet al Pie I'adopcio del seguent

ACORD:

Primer. Aprovar el calendar! de sessions ordinaries del Pie i de les Comissions 
Informatives d'aquesta corporacio, per al proper any 2020.

Mes Comissions
informatives

Pie

Gener 14 21
Febrer 11 18
Marg 17 24
Abril 14 21
Maig 12 19
Juny 9 16
Juliol 14 21
Agost
Setembre 15 22
Octubre 13 20
Novembre 10 17
Desembre 9 15

Segon. Facultar a ('alcalde, previa consulta als portaveus dels grups municipals, 
modificar la data preestablerta, quan ho aconsellin raons objectives, com per exemple 
les necessitats de tramitacio dels expedients que s’hagin de sotmetre al Pie
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Tercer. Facultar als regidors delegats d'Area a modificar la data preestablerta de les 
corresponents Comissions informatives quan sigui aconsellable per raons objectives

Quart.- Publicar aquest acord al Butlietf Oficial de la Provincia i a I'e-Tauler als 
efectes del seu general coneixement.

Cinque. Comunicar aquest acord a tots els diferents departaments de I'Ajuntament 
per a la seva constancia.

VOTACIO:

La proposta es aprovada per unanimitat dels regidors presents 20 de 21.

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (JxV) manifesta que la intencio es que el calendari de Plens anuals 
sigui aprovat cada principi d'any per tal de tenir una previsio dels dies que toca fer 
el Pie i sigui de general coneixement.

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIO SOCIAL

3. 2/2018/EG_ABD VENDA DIRECTA ALLOTJAMENTS CARRER 
MIGDIA 22. Proposta al Pie, si escau, d'aprovacio venda directa de be 
patrimonial de I'Ajuntament de Vilafranca del Penedes (entitat carrer Migdia 
num. 22, destinada a allotjaments protegits).

La Comissio Informative de Serveis a les Persones i Promocio Social proposa que se 
sotmeti al Pie municipal, per a la seva consideracio i votacio, el dictamen sequent:

1. Aquest Ajuntament de Vilafranca del Penedes es proposa alienar per 
■ compravenda, a favor de la Fundacio Amalia Soler, un be patrimonial. Es tracta 

d'una entitat registral (la num. 2) situada al carrer Migdia num. 22 (cantonada 
passatge Alcover num. 6) de Vilafranca. L'entitat consisteix en 12 allotjaments 
protegits, que la Fundacio compradora gestionara i llogara a preu moderat a 
coMectius especialment vulnerables (gent gran). L'entitat num. 2 que es preten 
vendre es troba inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca (volum 2276, 
llibre 883, foli 193, finca num. 35293).

L'entitat objecte de compravenda es fruit de la declaracio d'obra nova i divisio en 
propietat horitzontal contractada i impulsada per I'Ajuntament de Vilafranca sobre 
un sol d'equipaments de 377,5 m2 adquirit de I'associacio “Centre Artistic del 
Penedes, I'Agncol", mitjangant escriptura publica de 23 de desembre de 2015 
(num. 2132 del protocol del notari Cesar Martin)
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2. La finca te la qualificacio urbanistica d'equipament prlvat preexistent (clau 5/PP 
del POUM), nomes s'hi admeten usos d'equipament, es troba situada en un indret 
centric especialment apte per a la gent gran i, Tentitat compradora, es una 
Fundacio fortament relacionada amb I'Ajuntament, de manera que I'alcalde 
presideix el seu Patronat i diferents regidors en formen part.

Efectivament, els estatuts de la Fundacio acrediten:

a) Que la fundacio no te anim de lucre (art. 1), i es troba dedicada a tasques 
d'assistencia social en sentit ampli (article 2). Per tant, gestionar un 
equipament privat d'allotjaments, que es llogarien a preu moderat a 
col-lectius especialment vulnerables com la gent gran, forma part de les 
seves finalitats.

b) L'alcalde de Vilafranca es president nat del Patronat de la Fundacio, i formen 
part d'aquest dos regidors mes de I'Ajuntament (article 17).

c) La Fundacio es troba vinculada a I'Ajuntament de Vilafranca, i coMabora en 
diversos programes socials del municipi.

3. L'edificacio en la qual hi ha els allotjaments protegits objecte de compravenda 
ha estat recentment impulsada, licitada i contractada per I'Ajuntament de 
Vilafranca, i se situa en un solar qualificat com d'equipament privat adquirit de 
I'entitat "Centre Artistic del Penedes, I'Agncol", ubicat en el carrer Migdia num. 22 
(cantonada passatge Alcover num. 6) de Vilafranca. El 23-12-2015 es va signar un 
conveni entre I'Ajuntament de Vilafranca del Penedes i ia Fundacio Amalia Soler, 
incorporat a I'expedient, conveni que preveu la construccio de I'edifici i la posterior 
compra per la Fundacio de I'entitat num. 2 (allotjaments protegits) pel sistema de 
compra directa i per preu determinat pactat.

Cal indicar que el conveni preveia tambe la transmissio a la Fundacio del dret 
d'usdefruit temporal sobre la planta baixa de la finca (entitat num. 1 de la divisio 
en propietat horitzontal), per be que posteriorment la transmissio d'aquest 
usdefruit s'ha desestimat de cornu acord, de manera que I'usdefruit de la planta 
baixa el mantindra I'Ajuntament de Vilafranca.

4. Es fa constar que d'acord amb el conveni de 23 de desembre de 2015 entre 
Ajuntament de Vilafranca t la Fundacio Amalia Soler, aquesta ha fet pagaments a 
compte per a I'Ajuntament, necessaris per a finangar la construccio de la nova 
edificacio. En concret, I'Ajuntament ha percebut fins ara de la Fundacio 697.477,46 
euros, mes 69.747,74 en concepte d'lVA al tipus del 10%.

5. La valoracio pericial de I'entitat num. 2, emesa pels serveis urbam'stics 
municipals, coincideix amb el preu de venda pactat amb la Fundacio Amalia Soler. 
Es van pactar 960.766,33 euros mes IVA per al conjunt inicialment previst 
(transmissio de domini de I'entitat num. 2 i transmissio d'usdefruit sobre I'entitat 
num. 1), per be que el preu de compravenda s'ha vist reduTt segons I'informe, per 
I'exclusio de la transmissio de I'usdefruit sobre la planta baixa de la finca, valorat 
en escriptura publica en 23.333 euros. El preu de venda total es per tant de 
937.433,33 euros, mes IVA del 10%.
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6. D'acord amb I'artide 209 del Text refos de la Llei municipal i de regim local de 
Catalunya (Decret legislatiu 2/2003), I'alienacio de bens i drets patrimonials a titol 
oneros requereix el compliment de les normes sobre contractacio de bens i drets de 
patrimoni local. S'admeten les modalitats de concurs, subhasta publica o 
adjudicacio directa, malgrat que el procediment ordinari per alienar immobles es el 
concurs public.

L'article 209.2 c) accepta Tadjudicacio directa de la venda si ho requereixen les 
particularitats dels bens, les necessitats que es volen satisfer o les limitacions del 
mercat immobiliari, per be que excedint el preu de 100.000 euros cal I'emissio 
d'informe previ per part de la Direccio General d'Administracio Local de la 
Generalitat.

La Generalitat de Catalunya ha ernes informe desfavorable a la venda directa del be 
a la fundacio. L'esmentat informe de la Generalitat no es legalment vinculant, i 
d'acord amb la Llei en aquest suposit d'informe desfavorable I'acord de venda 
directa I'ha d'adoptar el Pie municipal, amb el vot favorable de la majoria absoluta 
legal de membres de la corporacio.

Cal dir que I'informe de la Generalitat, malgrat la seva extensio, no questiona la 
venda de I'immoble ni la seva valoracio tecnica, sino que substancialment es limita 
a dir que el procediment habitual de venda es el concurs, i que no s'haurien 
acreditat prou ampliament les circumstancies excepcionals que justifiquen la venda 
di recta.

7. Cal entendre que en I'expedient consten elements mes que suficients que 
justifiquen la venda directa de I'entitat num. 2 de la finca (allotjaments protegits) a 
la Fundacio Amalia Soler pel preu previst en la valoracio pericial, tal com es recull 
en I'informe ernes pel Cap dels Serveis Juridics, al qual es va adherir expressament 
el secretari general de la corporacio. Entre altres elements justificatius:

La finca te la qualificacio d'equipament privat preexistent. S'ha de destinar 
necessariament a equipaments, i no hi ha al centre de Vilafranca altres sols 
aptes per aquesta finalitat. La limitacio de "mercat" es evident.
La Fundacio Amalia Soler no te afany de lucre, te la seva seu a Vilafranca i es 
dedica a la finalitat esmentada (assistencia social, que inclou allotjaments 
tutelats per a gent gran).
La Fundacio compradora es troba fortament relacionada amb I'Ajuntament de 
Vilafranca i coMabora en diferents programes socials del municipi.
La compra de I'equipament per part de la Fundacio ja va ser objecte de 

conveni I'any 2015, i de fet la Fundacio ha fet ja els pagaments necessaris 
per a finangar la major part de I'execucio de les obres.

Per aixo, a la vista dels informes teenies i juridics i dels documents que consten a 
I'expedient, i vist que el Patronat de la Fundacio Amalia Soler ha aprovat el negoci 
jundic de compravenda, s'ACORDA:

A) Vendre de manera directa a la Fundacio Amalia Soler, de Vilafranca del Penedes, 
una entitat registral (la num. 2) situada al carrer Migdia num. 22 (cantonada 
passatge Alcover num. 6) de Vilafranca. L'entitat consisteix en 12 allotjaments
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protegits, que la Fundacio compradora llogara a preu moderat a coMectius 
especialment vuinerables (gent gran). L'entitat num. 2 que es preten vendre es 
troba inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca (volum 2276, llibre 883, 
foil 193, finca num. 35293).

El preu de la compravenda es de 937.433,33 euros, mes I'lVA al tlpus del 10 per 
100. Es fa constar que d'acord amb el conveni entre les parts de 23 de desembre 
de 2015, la Fundacio ha fet pagaments a compte per a I'Ajuntament, necessaris 
per a finangar la construccio de la nova edificacio. En concret, I'Ajuntament ha 
percebut fins ara de la Fundacio 697.477,46 euros, mes 69.747,74 en concepte 
d'lVA al tipus del 10%. En el moment de I'escriptura publica la Fundacio Amalia 
Soler pagara a I'Ajuntament de Vilafranca la quantitat diferencial (239.955,87 euros 
de preu, mes 25.995,59 euros d'lVA repercutit), i l'entitat compradora es fara 
carrec de les altres despeses notarials, registrals i fiscals inherents a la 
compravenda.

B) Es fa constar que, en els termes previstos en I'escriptura publica de 23 de 
desembre de 2015 (notari Cesar Martin, num. 2132 de protocol), s'atorgara 
escriptura de lliurament a I'associacio "Centre Artistic del Penedes, I'Agncol" de la 
nua propietat de l'entitat num. 1 de I'immoble (local en planta baixa, amb un 
coeficient del 33,33% sobre el total de la propietat), local sobre el qual 
I'Ajuntament de Vilafranca te I'usdefruit durant 53 anys a partir de I'escriptura de 
23 de desembre de 2015.

C) Tambe s'atorgaran les actes i documents que acreditin, a I'efecte de la seva 
inscripcio, I'acabament d'acord amb els projectes aprovats de les obres declarades 
en construccio mitjangant escriptura publica de 23 de desembre de 2015.

D) Es faculta ('alcalde per atorgar els documents publics i privats necessaris per a 
I'efectivitat i execucio dels anteriors acords.

VOTACIO:

El Dictamen es aprovat per 12 vots favorables (7 JxV, 5 PSC) i 9 de negatius (5 
ERC, 2 CUP, 1 VeC, 1 C's).

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (JxV) manifesta que es tracta de la venda d'uns allotjaments 
construits al carrer Migdia a la fundacio Amalia Soler. Aquesta fundacio, un dels 
seus objectius es treballar per la gent gran. Actualment ja gestiona un serie 
d'habitatges per a la gent gran.

Fa uns anys, es va arribar a un acord mitjangant el qual, I'ajuntament construiria 
els allotjaments i la fundacio els compraria per tal de destinar-los a la seva finalitat 
fundacional. D'acord amb els estatuts de la Fundacio aquesta es considera un mitja 
propi de I'ajuntament i treballa amb I'ajuntament executant activitat assistencia! 
que li es encomanada.
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El problema rau que la Generalitat desconeix la relacio directa entre la Fundacio i 
I'Ajuntament i el seu informe preceptiu i no vinculant acaba dient que no te prous 
elements de judici per autoritzar la venda directa. Aixo comporta que el pie hagi 
d'autoritzar aquesta compravenda.

El Sr. Eladio Garcia (C's) manifesta que votara afirmativament. Entenen les 
consideracions que consten en Texpedient. La fundacio no te anim de lucre i la seva 
finalitat es activitat de caire social i assistencial. L'informe desfavorable de la 
Generalitat no es vinculant.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que la questio no s'ha gestionat be des del 
comengament. Hi va haver bona voluntat de totes les parts, pero I'ajuntament no 
va prendre totes les mesures de precaucio entre una entitat publica i una altra 
entitat.

Recorda que s'esta gestionant un patrimoni, no un servei municipal. I'ajuntament 
ha tractat el tema com si fos un acord entre particulars.

La fundacio Amalia Soler es un mitja propi per algunes finalitats. L'informe de la 
Generalitat diu que la manera de gestionar aquest cas concret es mitjangant un 
concurs public. La millor solucio hagues estat parlar amb la generalitat per fer-li 
veure les coses.

El problema fonamental es la consideracio de la Fundacio Amalia Soler com a mitja 
propi. Per a considerar que es mitja propi, I'ajuntament n'ha de tenir el control 
directe o analeg al que s'exerceix als propis serveis. L'ens que es considera mitja 
propi, ha de fer una activitat per a Tens matriu que represent! el 80% de la mateixa 
i el capital de Tens ha de ser public, cosa que no succeeix.

Pensa que cal tenir en compte l'informe negatiu de la Generalitat i anuncia que 
s'abstindra.

El Sr. Noel Vihas (CUP) manifesta que aquest assumpte no s'ha gestionat 
correctament. Al 2013 ja no veien clar el conveni entre I'ajuntament i I'Agncol per 
la compra del terreny. L'any 2015, la seva representant a la Fundacio no va aprovar 
el conveni amb I'Agricol. L'any 2018 van posar en coneixement de I'Oficina Antifrau 
la venda directa a la Fundacio. A l'any 2019 es va ordenar la investigacio i 
actualment esta en tramit d'analisi per elaborar unes conclusions.

La CUP va arribar a unes conclusions d'indole economica, que es va posar en rise la 
capitalitzacio de la Fundacio Amalia Soler. Aixi mateix, el fet incorpora 
problematiques en la gestio del patrimoni municipal, ja que es perd el control sobre 
els allotjaments.

En data 2 d'agost de 2018 es va emetre un informe tecnic sobre greus 
incompliments de I'empresa constructora i I'ajuntament no ha obert cap 
sancionador.

Tambe es questiona que, si I'obra ha costat uns 890.000C, per que se li ven a la 
Fundacio per 933.000C. Tambe demana qui assumeix el cost dels 14.000C que va 
costar el projecte arquitectonic que ampliava a la planta baixa els allotjaments i
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que finalment no es va executar. Finalment manifesta que es reserven el dret a dur 
les accions que considerin oportunes en funcio de I'informe que finalment ealitzi 
Antifrau.

La Sra. Monica Hill (ERC) aporta copia en format word de la seva intervencio que 
s'incorpora Integra en la present acta:

"Abans de procedir a la valoracio sobre la venda de pisos a la FAS, volem fer 
algunes reflexions respecte a la situacio que tenim al davant, un tema de diffcil 
resolucio al que hem de donar una sortida juridica segura i d'acord amb la llei 
vigent. Una situacio complicada que s'ha creat a partir d'un seguit de situacions.

Per una banda, sempre se'ns ha dit que la FAS en el seu dia no va voler ser la 
promotora de les obres de construccio dels pisos (pel volum i dificultat del projecte) 
i per tant, aquesta tasca de promotor la va assumir I'Ajuntament, per tal de facilitar 
la creacio dels pisos per a la gent gran, posant la Fundacio els recursos economics 
per a tirar endavant els pisos, pero sent I'Ajuntament qui va assumir i executar les 
obres. I per una altra banda, tenim un acord fet pel govern, que jundicament te 
deficiencies importants, i que dificulta una resolucio adequada del tema.

Es important i es necessari dir, que les dues parts (FAS i govern) han tingut sempre 
la voluntat de sumar esforgos i recursos cap a un coi-lectiu de la Vila, amb moltes 
necessitats, la gent gran. I que la bona voluntat de les dues parts per tirar 
endavant aquests recursos ha estat sempre al davant de tota accio. I aixo ho volem 
destacar.

Pero tambe es cert que el procediment seguit no ha estat el millor. I que tot el 
proces pateix d'un mal enfocament juridic important, des del 2015, i aixo es 
responsabilitat de qui ha estat governant.

Avui, ens trobem davant I'aprovacio d'una venda directa de pisos per part de 
I'Ajuntament cap a la FAS que posa sobre la taula una situacio molt rocambolesca, 
donat que es la Fundacio qui ha pagat la construccio dels pisos i en canvi no en te 
la titularitat, titularitat que esta a mans de I'Ajuntament. I tenim a mes al davant 
un informe de la Generalitat que es desfavorable a la cessio directa dels pisos cap a 
fa Fundacio.

L'informe de la Generalitat es desfavorable perque no s'han justificat davant la 
Generalitat les causes per les quals s'opta per I'alienacio directa en favor de la 
Fundacio Amalia Soler, en Hoc del procediment ordinari de concurs public. 
I'Ajuntament no li ha pogut expllcar perque no existeixen aquestes causes.

La Generalitat diu que si es la Fundacio es un "mitja propi" (com diu el govern) no 
pot particlpar en un procediment de licitacio publica per estar vinculada amb 
I'Ajuntament. Es a dir, que si es fes un concurs public, la Fundacio que es qui ha 
pagat els pisos, no podria concursar-hi.

I que per a la venda directa, son d'aplicacio les disposicions que la regulen 
conforme la Llei d'urbanisme i la Llei del dret a I'habitatge, de les quals esmenta 
I'articulat.
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Segons la llei, anem a veure quins organismes o entitats poden ser preceptors de la 
venda directa.

En primer Hoc, cal assumir que I'immoble pertany al patrimoni public de sol i 
d'habitatge, la qual cosa I'obliga a respectar el regim i la destinacio d'aquesta ciasse 
de bens que formen un patrimoni separat de la resta de bens municipals.

Des del punt de vista legal, aquest immoble es un equipament dotacional destinat a 
allotjament. iPer que se'l ven, doncs, I'Ajuntament? La Fundacio es una bona 
gestora de I'assistencia social, pero aixo no implica que haguem de forgar la venda 
al seu favor perque tambe sigui propietaria de Tedifici.

La justificacio que diu que la Fundacio ha fet pagaments a compte per a finangar la 
construccio de la nova edificacio, per valor de 697.477,46 euros, que amb el 10% 
d'lVA suma un total de 767.225,20 euros, dona un dret de credit en favor de la 
Fundacio per a recuperar-los I retornar aquests diners, pero no un dret a la venda 
directa que la Lie! —com diem— no II atorga.

Podem vendre directament:

1) Segons la Lie! d'urbanisme (art. 168):- En favor d'una aitra administracio, o 
d'entitats urbanfstiques especlals, o en favor de qualsevol persona despres d'una 
licitacio deserta o fallida. Que no es aquest cas.

2) Segons la Lie! del dret a I'habitatge (art. 17 i art. 51.2):

-En favor de I'lnstitut Catala del Sol, de societats I patronats municipals d'habitatge 
I de cooperatives d'habitatge, I d'entitats urbanfstiques especlals. Que tampoc es el 
cas.

-En favor dels promoters privats d’habitatges I de les entitats sense anlm de lucre 
dedicades a la promocio d'habitatges amb protecclo oficial, de lloguer o venda als 
beneficiaris amb ingressos mes baixos. Que tampoc es el cas.

Per tant, no complim cap dels requisits dictats segons la llei, I per tant, la venda 
directa dels pisos a la Fundacio, no es possible, perque no compleix cap dels 
suposits que marca la llei. En canvi, el dictamen de la Comissio Informative de 
Serveis a les Persones i Promocio social que avui se sotmet a I'aprovaclo del pie 
justiflca la venda directa en favor de la Fundacio Amalia Soler, dient:

a) Que la Fundacio no te anlm de lucre.
b) Que es dedica a tasques d'assistencia social I lloguer a preu assequible (gent 
gran).
c) Que ('alcalde es president nat del Patronat de la Fundacio, juntament amb dos 
regidors mes de I'ajuntament.
d) Que esta vinculada a I'Ajuntament.

Pero cap d'aquestes raons justifiquen la venda directa, perque la Fundacio no es un 
organisme public ni promotor d'habitatges de protecclo publica.
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Que hi hagi Talcaide actuant de president i dos regidors dins el Patronat no vol dir 
que I'Ajuntament exerceixi el control i el domini de la Fundacio privada, ni que el 
patrimoni sigui public. No actuen com a Ajuntament sino com a persones 
significatives per rao del carrec o de la procedencia, com tambe hi actuen els altres 
sis patrons (rector de la parrdquia, Caritas, patronat de I'antic hospital, un/a 
representant dels partits de I'oposicio, un/a representant de les associacions de 
veins i dues persones de prestigi).

I no ho podem vestir dient que com a consequencia del conveni de 23 de desembre 
de 2015 entre I'Ajuntament i la Fundacio, aquesta ha fet pagaments a compte per 
finangar la construccio del nou edifici. Aixo no legitima la venda.

Ans al contrari, confirma una operacio irregular des del conveni de 2015, precursor 
de la futura adjudicacio dels pisos en la qual ens trobem, i que ara obliga a 
incomplir la Llei i a desoir I'informe desfavorable de la Generalitat. Tot plegat, es 
una situacio forga anormal fruit d'un desgaveli jundic, fet sense cap rigor per part 
del govern.

Una altra mostra evident d'aixo que diem, es que la proposta que avui discutim 
prove de Serveis socials i no del responsable de bens patrimonials o d'habitatge de 
I'Ajuntament. I aixo es perque hi ha una confusio de conceptes des de I'origen, 
entre la gestio de I'equipament i la propietat de I'edifici.

D'altra banda, que I'informe de la Direccio General d'Administracio Local no sigui 
vinculant no vol dir que si la venda directa s'aprova per majoria absoluta del Pie el 
mal queda esmenat. Si s'acaba fent I'operacio, sera una venda directa nul-la de pie 
dret. I aixo no es pot permetre per la fragilitat i inseguretat jundica que tindra 
aquest negoci jundic ni per les consequencies davant de tercers. Tenim I'informe 
desfavorable de la Generalitat. Tenim les lleis en contra. Els arguments de I'equip 
de govern son una fugida endavant per tancar la carpeta i resoidre rapid aquesta 
situacio. Pero la carpeta queda molt mal tancada.

Per aixo proposem deixar sobre la taula I'acord de venda directa; seure i buscar 
alternatives que facin segura I'operacio. Per exemple, una mesura pot ser constituir 
un dret de superficie en que la Fundacio gestioni els allotjaments pels anys que es 
creguin economicament suficients i necessaris per a cobrir la inverslo, i passat 
aquest temps revertir a I'Ajuntament.

I'Ajuntament mantindria I'edifici dins el seu patrimoni public de sol i d'habitatge i 
n'asseguraria I'us social com a equipament public d'habltatges. En tot cas, sospesar 
altres possibles solucions. Des d'ERC sempre hem demanat que es treballes una 
solucio que fes canviar I'informe desfavorable de la Generalitat, per un informe 
favorable. Per aixo I'any passat ja vam demanar que aquest procediment no passes 
pel plenari i que es treballes una solucio millor des dels serveis jundics de 
I'Ajuntament, que comptes amb el vistiplau de la Generalitat. Pero finalment aixo 
no ha estat aixf. Ens hem trobat amb la mateixa proposta sobre la taula, de manera 
unilateral.

Des d'ERC, si es mante I'aprovacio d'aquest punt al Pie, hi votarem en contra. 
Perque entenem que des de I'amblt jundic no es pot realitzar la venda directe dels
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pisos a la Fundacio. Un mal conveni no es tapa amb un mal acord que implica la 
participacio i el pronunciament del plenari municipal. Fem-ho be. Hi som a temps. 
Per aixo demanem que es retiri el punt i que es treballi amb tots els grups 
municipals i obviament amb la Fundacio, altres opcions, com la que acabem de 
proposar en aquest plenari.

El Sr. Aureli Ruiz (JxV) manifesta que el tema respon a qui en te la competencia. Si 
I'informe de la Generalitat hagues estat favorable, la competencia seria de ^alcalde. 
Com que I'informe no es favorable, la competencia es del Pie. Per tant, es pot fer. I 
mes encara si hi ha I'informe juridic i el del secretari, que ho avalen.

Tambe manifesta que li ha sorpres que el Sr. Noel Vihas, que es patro de la 
Fundacio, no faci les preguntes a la fundacio. L'ajuntament esta seguint el 
procediment establert.

El sr. Eladio Garcia (C's) manifesta que havia donat per bo ('expedient i les 
explicacions donades en la Comissio informativa. No tenia coneixement que 
s'estava a I'espera de I'informe d'Antifrau. Si I'espera no perjudica a la Fundacio, 
demana que es deixi el tema sobre la taula.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que no es una questio de competencia i es 
suma a la peticio de deixar el tema sobre la taula.

El Sr. Noel Vihas (CUP) manifesta que no han donat resposta a les preguntes de 
caire economic que han fet. Que les preguntes les ha de respondre l'ajuntament 
perque es qui ha fet els numeros. Finalment puntualitza que el punt 5e de I'informe 
de la generalitat diu que ['alcalde es competent si e valor es inferior al 10 % dels 
recursos ordinaris.

L'alcalde Pere Regull (JxV) manifesta que l'ajuntament sempre ha seguit les 
indicacions dels serveis juridics de l'ajuntament, que son totalment independents.

En el seu dia, la Fundacio tenia un capital important per destinar-lo a habitatge per 
a la gent gran, pero no tenien capacitat per fer de promoters d'obra. Per I'altre 
costa, l'ajuntament tenia capacitat per gestionar aquesta obra. Llavors s'acorda que 
l'ajuntament executaria I'obra i ells posarien el capital. S'ha executat I'obra i ara cal 
que qui ha pagat I'obra, en tingui la titularitat registral.

L'ajuntament demana I'informe preceptiu a la Generalitat i ells informen.

Per altra banda, li es poc comprensible que Antifrau, amb el temps que fa que te les 
dades, no hagi ernes les conclusions. Si esperem que Antifrau dictamini, no sabem 
quan passara, aixo.

Finalment proposa aprovar I'acord condicionant-lo de manera suspensiva al 
dictamen de I'oficina Antifrau.

El Sr. Noel Vihas (CUP) manifesta que la seva posicio es deixar el punt sobre la 
taula i que no estan a que es condicioni el tema.
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La Sra. Monica Hill (ERC) manifesta que els seus serveis jundics ban determinat 
que aquesta proposta es nul-la de pie dret I demana al Govern que es replantegi la 
proposta.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que vista la posicio del Govern, variara la 
seva posicio en la votacio.

4. l/2020/EG_RN - PROTOCOL ABORDATGE AGRESSIONS SEXISTES
Proposta al Pie, si escau, d'aprovar el Protocol per a I'abordatge degressions 
sexistes i Igtbifobiques en espais publics I festius.

La Comissio Informative de Serveis a les Persones I Promocio Social proposa que se 
sotmeti al Pie municipal, per a la seva consideracio I votacio, el dictamen sequent:

Ates que les politiques publiques son un element clau per tal d'afavorir canvis I 
transformacions socials en materia d'igualtat, amb la finalitat d'aconseguir ciutats 
mes equitatives I eficaces. De manera progressiva, els ultims anys ban estat 
marcats per importants canvis politics I socials en aquest ambit, on les politiques 
publiques ban passat de la inexistencla de mesures per I'assoliment d'una igualtat 
efectiva I real, a la implementacio i articulacio de diferents mesures regulades 
legalment.

Ates que Telaboracio d'un Protocol per I'abordatge de les violences masclistes I 
Igtbifobiques en espais publics I festius de Vilafranca es una iniciativa que es 
concrete dins del III Pla d'igualtat 2019-2023, on es planteja generar mesures 
d'accio contra la vlolencia masclista que vagin mes enlla de 1'amblt de parella: 
mesures que puguln prevenir, detectar I abordar les violences masclistes en espais 
publics I d'oci durant tot el any.

Aixi mateix, d'acord amb el Pla Local LGTBI 2018, aquestes mesures.s'adrecen a la 
lluita contra qualsevol tipus de discriminacio per rao d'orientacio sexual, identitat o 
expressio de genere.

Ates que el III Pla d'igualtat, dins de la Imia estrategica 2 "Accions contra la 
vlolencia masclista" s'especlflca la creacio d'un Protocol contra les agressions 
sexistes als espais publics i espais d'oci i Festa Major en el periode 2019- 2023. 
Aquesta accio es descriu com:

• Aprovar un Protocol contra les agressions sexistes i Igtbifdbiques als 
espais publics i espais d'oci i Festa Major

• Dissenyar el protocol tenint en compte els serveis implicats
• Generar la continuTtat dels Punts Lila a la Festa Major de Vilafranca I 

ampliar-los als espais d'oci importants de la ciutat.

El Protocol, doncs, s'adrega contra qualsevol agressio sexista i LGTBIfobica. 
L'objectiu principal d'aquest document es proveir d'eines a I'Ajuntament I als 
diferents agents socials de la ciutat per tal d'abordar de les violences masclistes a 
esdeveniments ludico-festius publics des de la prevencio, la deteccio, I'atencio I la
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recuperacio. En aquest sentit cal remarcar certs aspectes que caracteritzen aquest 
document, li donen origen i son la base del seu ADN:

o El Protocol sorgeix com a mesura de lluita contra les agressions 
heteropatriarcals, es a dir, apunta directament a les situacions on les 
agressions s'exerceixen contra les persones discriminades por rao de sexe, 
genere o una orientacio sexual diferent a la heteronormativa. Aquest abus es 
el que constitueixen les violencies estructurals, culturals, simboliques o 
directes.

o El context de festa es un Hoc on es poden produir un determinat tipus 
degressions masclistes i cal detectar-les i actuar-hi. Tot i aixf, tambe es un 
espai que ha de permetre una presa de consciencia individual i comunitaria 
contra aquestes situacions.

o La iniciativa d'aquesta accio prove de LAjuntament de Vilafranca, no obstant, 
Tesperit de la intervencio es comunitaria. Es demana a les persones de les 
entitats participants que assumeixin la implicacio i la participacio activa en 
una tasca que es responsabilitat de tothom, per tal de visibilitzar i acabar 
amb les agressions masclistes, en aquest cas, en el context de festes 
populars.

o Les intervencions plantejades parteixen del dialeg i de la solucio pacifica de 
les situacions a afrontar. L'actitud i el llenguatge utilitzat per les persones 
participants es important per evitar i trencar I'escalada de la violencia, aixf 
com tambe ser conscients dels limits legals i personals que cada individu te.

o Aquest Protocol es un element viu, per tant, esta subjecte a revisions i 
modificacions periodiques que Tadaptin a la realitat social existent.

Ates que I'objectiu final del Protocol de I'abordatge contra les agressions sexistes 
als espais publics i festius de la Vila es aconseguir uns espais d'oci lliures de 
violencies masclistes. Es tracta d'un proces que ha de contribuir a eradicar 
assetjaments, agressions verbals i qualsevol tipus de violencies sexuals en 
contextos d'oci i aconseguir que els espais publics de socialitzacio no estiguin 
condicionats per rao de sexe, orientacio o identitat de genere. Per aquest proces, es 
important aconseguir desnaturalitzar els comportaments mes arrelats socialment 
que fonamenten el circuit de les violencies masclistes.

Aquest document ha de servir a I'Ajuntament de Vilafranca per implementar la seva 
estrategia en la lluita contra les violencies masclistes, des dels ambits de la 
prevencio, la deteccio, I'atencio i la recuperacio per tal de millorar la intervencio 
dels diferents agents del territori.

Ates que el Serve! dTgualtat de I'Ajuntament de Vilafranca ja ha finalitzat el seu 
treball en I'elaboracio del Protocol per a I'abordatge de les agressions sexistes en 
espais d'oci i festius de Vilafranca del Penedes, sent un document viu i per tant, 
subjecte a revisions i modificacions periodiques que I'adaptin a la realitat social 
existent,

S'ACORDA:

Aprovar el Protocol per a I'abordatge degressions sexistes i Igtbifobiques en espais 
publics i festius, per tal que aquest Ajuntament pugui implementar la seva 
estrategia en la lluita contra les violencies masclistes, des dels ambits de la
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prevencio, la deteccio, Tatencio i la recuperaclo, i aixi millorar la intervencio dels 
diferents agents del territori.

VOTACIO:

El Dictamen es aprovat per 20 vots favorables (7 JxV, 5 ERC, 5 PSC, 2 CUP, 1 C's) i 
1 abstencio (1 VeC).

INTERVENCIONS:

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que el Protocol que es sotmet a debat i 
votaclo va ser presentat en les Comissions informatives del mes de desembre.

L'any 2017 ja es va fer una campanya anomenada: Les regies de joc les poses tu. I 
a partir d'aqin es va comengar amb I'elaboracio d'aquest protocol. De fet, el 
protocol ja s'ha posat en funcionament durant la festa major passada

El Protocol es fruit d'una subvencio de la Diputacio de Barcelona, que ens va 
permetre poder disposar d'una consultoria experta en I'elaboracio d'aquests plans. 
El 25 de gener de 2018 hi va haver la primera reunio. Inicialment van ser reunions 
majoritariament tecniques i despres amb participacio de la ciutadania.

El Protocol dota d'eines per abordar les violencies masclistes en espais d'oci 
nocturn. Consta d'una presentacio, una diagnosi, un marc teoric, una identificacio 
dels punts negres de la Vila i unes conclusions.

Es dona un pas mes en el compliment dels Plans d'igualtat 2019-2023 i esdeve una 
eina estrategica. Volen anar mes enlla de la festa major, volen implantar-lo en tots 
els espais d'oci i seguir treballant voluntat per a que la iniciativa privada s'hi sumi i 
es pugui crear una xarxa per la lluita conta la violencia masclista.

El Sr. Eladio Garcia (C's) anuncia que votara favorablement i que recolzen totes les 
mesures que es duguin a terme. Vilafranca es un Hoc raonablement segur per 
gaudir de I'oci a la via publica, es positiu tenir una eina per tal de poder eradicar 
totalment les actituds masclistes.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que es una avang important i que s'esta en 
la linia del Pla d'igualtat. El dossier te dues parts. Una es una reflexio mes global 
sobre com s'ha d'abordar aquesta tematica i una segona part que es propiament el 
protocol i que esta molt orientada a I'oci nocturn i a la festa major.

Es un primer pas important i els sorpren que el Servei de Cultura no anes a les 
reunions i que no s'hagues convocat al Servei d'Esports, ates que donada la 
ubicacio de la majoria de les instaMacions esportives.

No hi ha un calendar! ni un cert compromis pressupostari. Es positiu que es faci 
referencia a I'urbanisme de genere, pero cal fer una mirada mes ampla.
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Es parla de fer una marxa i consideren que caldria comptar amb les associacions de 
veins per treballar en cada barri, per veure quin problema hi ha en aquestes 
questions.

Es un avang important, pero insuficient. Anuncia ia seva abstencio.

La Sra. Maria Ramon (CUP) celebren que despres de tres anys de la presentacio 
d'una mocio per part de la CUP demanant la realitzacio d'un Protocol contra les 
violencies sexistes, es porti a aprovacio aquest protocol que s'ha fet amb la 
partlcipacio d'entitats de la Vila tot I que n'ha pogut mancar alguna.

El Protocol ha de servir per sensibilitzar la poblacio I prevenlr I reaccionar sobre 
qualsevol agressio masclista o Igtbifobica.

Esperen que durant les festes de Sant Raimon I les que les envolten aixf com a les 
festes on esta implicat I'ajuntament, com el Carnaval o Vijazz, es tingul en compte 
la ubicacio de Punts Liles I I'aplicacio d'aquest protocol.

Finalment demana saber amb quin pressupost es compta per aplicar aquest 
protocol.

La Sra. Montse Espinosa (ERC) manifesta que s'alegren que s porti a aprovacio 
aquest protocol. Cal que I'equip de Govern es cregui que les agressions masclistes I 
Igtbifobiques s'han de combatre d'una vegada per totes a Vilafranca.

No volen sentir mes de I'equip de Govern desqualiflcaclons a segons quines entitats 
o persones que posen sobre la taula aquesta problematica.

En el protocol es parla positivament de la feina feta per La Barraca en materia de 
sensibilitzacio.

En el mateix protocol, quan es parla de mesures extraordinaries a I'hora de 
programar activitats que es puguin considerar d'alt rise degressions, es posa com 
exemple la process© de Sant Felix quan passa pel carrer de La Palma. Recomana 
I'existencia de parelles itinerants de punts liles I la construed© d'un cordo de 
seguretat.

Quan el Protocol parla de la programacio d'espectacles I s'estableixen els requisits 
d'obligada implementacio, diu que en el moment de la contractacio, en el contracte, 
s'haura d'incloure una clausula de compromis de no manifestar cap tipus de 
conducta o missatge masclista.

Per a I'equip de Govern, penalitzar o impedir la reproduccio de musiques masclistes 
als nostres carrers es atemptar contra la lllbertat d'expressio, prop! d'un govern 
patriarcal. Demanen que I'equip de Govern es posi les piles.

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que el pressupost preveu una partida 
ampliable per a executar el protocol i posa en valor la tasca que es fa a 
I'ajuntament per vetllar contra les agressions sexistes.
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Aixi mateix, manifesta que la Regidoria ja esta treballant per I'abordatge d-aquests 
temes en el Carnestoltes, els Raimons i el Vijaz

ALCALDIA

5. 01/2020/SEC_MP. 02/2020/SEC_MP MOCIO. MOCIO SOBRE LA 
RESOLUCIO DE LA JEC I DEL TS RESPECTE EL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT, JOAQUIM TORRA I L'EURODIPUTAT ORIOL 
JUNQUERAS Mocio presentada pels grups municipals de JxV, ERC, CUP i 
tambe VeC de rebuig a la resolucio de la Junta Electoral Central i el Tribunal 
Suprem respecte el M.H: president de la Generalitat Quim Torra i 
I'eurodiputat Oriol Junqueras;

El passat divendres dia 3 de gener de 2020, la Junta Electoral Central va acordar 
que Teurodiputat Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condicio, malgrat la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unio Europea que va dictaminar en data 19 
de desembre de 2019 que hauria d'haver pogut recollir Tacta d'eurodiputat i que 
tenia immunitat per aquesta rao. El dia 9, el Tribunal Suprem ha decidit fer cas 
omis a la sentencia del TJUE, i dictamina que Oriol Junqueras no te immunitat i que 
per tant no pot ser eurodiputat.

La Junta Electoral Central, en una decisio ratificada el dia 10 de gener pel Tribunal 
Suprem, preten tambe executar la inhabilitacio del M.H. President de la Generalitat 
Quim Torra, malgrat no haver-hi sentencia ferma, i deixar sense efecte la seva 
credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya.

Aquesta decisio d'un organ administratiu, no judicial, es clarament contraria al que 
determina tant I'Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de 
Catalunya respecte els motius de cessament del President del nostre pais.

Aquestes resolucions s'afegeixen a la llarga llista d'electes i institucions del nostre 
pais que pateixen persecucio per part d'instancies administratives i judicials de 
I'Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret d'autodeterminacio de Catalunya.

Els Ajuntaments Catalans i els seus electes tambe patim aquesta persecucio i hem 
estat al costat de les nostres institucions en la denuncia de la persecucio judicial i 
per trobar una solucio politica al proces.

Es per aixo, que el Pie del nostre Ajuntament pren els seguents ACORDS:

PRIMER.- Considerar que la Junta Electoral s'ha extralimitat n les seves funcions. La 
JEC es un organ que pel seu caracter administratiu i no jurisdiccional no pot 
adoptar la resolucio d'inhabilitacio del President Torra i d’Oriol Junqueras. I afirmar 
que la resolucio de la JEC i del Tribunal Suprem vulneren el dret al sufragi i I'eleccio 
de la ciutadanla

SEGON.- Rebutjar la resolucio de la mateixa Junta Electoral Central i del Tribunal 
suprem, que fent cas omis al TJUE, nega la condicio d'eurodiputat a Oriol
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Junqueras, malgrat que la recent sentencia del TJUE dictamina que hauria d'haver 
recollit Tacta d'eurodiputat i, per tant, tlndrla immunitat parlamentaria.

TERCER.- Rebutjar la resolucio de la Junta Electoral Central i del Tribunal Suprem 
per la qual s'intenta executar la inhabilitacio del M.H. President de la Generalitat 
Quim Torra i s'ordena la retirada de la seva credencial de diputat. L'esmentada 
resolucio vulnera tant I'Estatut d'Autonomia de Catalunya com el Reglament del 
Parlament de Catalunya.

QUART.- Donar suport a les propostes de resolucio aprovades pel Parlament de 
Catalunya el proppassat dia 4 de gener, aixi com les actuacions que des del 
Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com 
dels eurodiputats que son a la preso o a I'exili.

CINQUE.- Instar TEstat espanyol a trobar una solucio politica al proces que viu el 
nostre pais. S'ha de posar fi a la repressio, la judicialitzacio i la persecucio 
d'electes, representants de la societat civil i institucions que, a mes de no aportar 
solucions, allunyen I'acord politic.

SISE.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses politics, el lliure retorn 
dels exiliats i exiliades i la plena garantia en I'exercici i defensa dels drets civils i 
politics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

SETE.- Mantenir el compromis com a electes locals a seguir defensant el dret a 
Tautodeterminacio de Catalunya, el dret a que siguem els Catalans els qui decidim 
el nostre futur per mitjans politics pacifies i democratics.

VUITE.- Demanar al Parlament Europeu que respecti els drets politics d'Oriol 
Junqueras i faci complir la sentencia del TSJUE.

NOVE.- Comunicar els presents acords a la Presidencia del Parlament de Catalunya, 
a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, a la Presidencia del Congres dels 
Diputats, a la Presidencia del Govern de I'Estat, a la Presidencia del Parlament 
Europeu, als municipis agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I 
donar a coneixer el contingut d'aquesta mocio a la ciutadania del nostre municipi 
per aquells mitjans que es creguin oportuns.

El text de la mocio recollida en aquesta acta reflecteix el redactat final que recull les 
diferents esmenes aprovades respecte a la versio original que es va sotmetre a 
consideracio del Pie.

VOTACIO:

La mocio es aprovada per 15 vots favorables (7 JxV, 5 ERC, 2 CUP, 1 VeC) i 1 en 
contra (1 C's). El grup municipal del PSC no manifesta el sentit del seu vot 
renunciant a I'exercici del seu dret a vot.

INTERVENCIONS.:
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El Sr. Ramon Arnabat (VeC) celebra que els diferents hagln pogut coincidir en la 
mocio.

La decisio de la JEC que va provocar la mocio es una decisio des del punt de vista 
politic i jundic una aberracio i un disbarat . La JEC no pot passar per davant dels 
drets dels ciutadans d'exercir el dret a vot. Defensen els drets que te com a diputat 
i com a president que te el Sr. Torra, tot i la distancia ideoiogica I politica.

En la judicature, hi ha un sector de la dreta espanyola que intenta posar pals a les 
rodes a Texercici dels drets de la ciutadania.

Volen que el mes aviat possible els exiliats puguin retornar al seu pais.

La Sra. Maria Ramon (CUP) manifesta que no es pot permetre que la JEC 
antidemocraticament dicti qui es o es diputat del Parlament o president i deixi 
sense efecte alio que el poble de Catalunya va decidir democraticament.

Cal una accio mobilitzadora que impedeixi que e! poder judicial i Taparell repressiu 
de Testat s'imposi a la sobirania popular.

El Sr. Pere Sabat (ERC) manifesta que la mocio posa de manifest respectacle 
dantesc que s'esta donant a Testat espanyol, la causa general contra 
Tindependentisme que han empes els poders de Testat. Es un absolut escandol fruit 
del fanatisme dels poders de Testat, que per Tunitat del reino es salten els 
pronunciaments judicials europeus. Recorda que la partida es llarga i que sempre 
guanya la democracia. Entrar a valorar Tintent d'inhabilitacio del molt honorable 
president per part d'un organ administratiu, frega el ridicul.

Es molt important que una amplissima majoria d'aquest plenari doni suport a la 
institucio de la Presidencia de Catalunya

Els poders de Testat son diferents del Govern. Els poders de Testat pretenen no 
deixar cap tipus de marge per trobar una solucio politica. Cal que el Govern faci de 
la necessitat virtut i que guanyi el poder a les estructures de Testat, que guanyi als 
oligopolis energetics, a la banca extractive i, sobre tot conta aquest poder judicial 
fanatic que ha governat tot ja fa massa anys.

Reitera el total suport al Molt Honorable Joaquim Terras i a Teurodiputat Oriol 
Junqueras.

El Sr. Ricard Rafecas (JxV) manifesta que assumeixen tots els arguments exposats. 
Condemnen sense paMiatius les consideracions de la JEC. El que ha fet es una 
aberrracio. La JEC es un organ administratiu que no te competencia per dir el que 
diu. La mocio tambe defensa la llibertat dels presos politics i el retorn dels exiliats i 
hi estan d'acord.

El Sr. Eladio Garcia (Cs) manifesta que la part dispositiva diu que les institucions 
sofreixen persecucio pel fet de defensar Tautodeterminacio. Recorda que ningu esta 
perseguit per ser independentista. Els politics presos ho estan per saltar-se les lleis. 
Com electe, ell no es considera perseguit per la justicia.
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En el punt primer de la part dispositiva es demana que es rebutgi el pronunciament 
de la JEC i del IS. Esta totalment en contra.

A I'ajuntament s'hi esta per aprovar ordenances, reglaments i perque aquestes es 
compleixin. El Sr. Torra va per lliure a I'hora de complir les lleis i I'estat de dret ha 
de fer servir les seves eines per fer-les complir.

Quan la sentencia sigui ferma, la JEC es la competent per retirar-ll I'acta. Caldria 
estar agraits a la Justicia perque aquest president no fara res.

Respecte al Sr. Junqueres, aquest va ser condemnat per sedicio i malversacio de 
cabals publics i el Tribunal Suprem ja va determinar que no procedia posar en 
llibertat el Sr. Junqueres.

En quant a la solucio politica, aquesta ha de ser primer adoptada entre els Catalans. 
La judicialitzacio de la politica comenga quan els politics decideixen saltar-se les 
lleis.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que en aquests mateixos moments s'esta 
fent un debat en el Parlament i el president hi es. El partit socialista esta a favor 
d'aixo perque la JEC es un organ administratiu.

Dit aixd, la mocio tambe porta una altra part sobre com s'ha arribat fins aquf i 
remarca que en les darreres setmanes s7ha comengat a actuar per tal de tornar a 
les solucions polftiques.

El punt que fa referenda a I'autodeterminacio, no el comparteixen. Per aquest 
motiu, no votaran mocions que duen aquests temes i aixi no alimentaran altres 
posicions com si que fan altres formacions polftiques.

El Sr. Eladio Garcia (C's) manifesta que la condemna del Sr. Torra, alii esta. La 
sentencia esta i la JEC ha d'executar la sentencia. El Sr. Torra actualment esta 
pendent del TS per saber si es diputat.

L'alcalde Pere Regull (JxV) manifesta que el Sr. Eladio mateix ha manifestat que 
s7esta pendent de la resolucio del recurs. Es exagerat destituir el president d7un 
pais triat pels electors per una pancarta que posa: "llibertat presos politics".

Aixi mateix recorda que al Sr. Junqueras se7! va jutjar sense haver obtingut el 
suplicatori del Parlament europeu.

6. PROPOSTA D'ACORD VIA URGENCIA SOBRE APROVACIO DEFINITIVA 
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER 2020

El Sr. Aureli Ruiz manifesta que la urgencia ve donada perque a darrera hora de la 
informacio publica, es va presenter una al-legacio al pressupost. Per tal de poder 
aprovar-lo definitivament sense la necessitat de convocar un nou Pie, es demana la 
seva inclusio en I'ordre del dia. Es sotmet a votacio la seva inclusio en I'ordre del 
dia, la qual resulta de la sequent manera:
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Vots favorables a la inclusio: 18 ( 7 JxV, 5 ERC, 5 PSC, 1 VeC) 
Abstencions a la inclusio: 3 ( 2 CUP, 1 C's).

2/2019/HIS_PG PRESSUPOST MUNICIPAL 2020 Proposta d acord d'aprovacio 
definitiva del pressupost municipal per Tany 2020

I. FETS

1. El Pie, en sessio ordinaria de data 17 de desembre de 2019, va aprovar 
inicialment el pressupost general de la corporacio per a rexercici 2020.

2. L’acord s’ha sotmes a informacio publica per un periode de 15 dies habils 
mitjangant anuncis en el Butlleti Oficial de la Provincia i en el Tauler d'anuncis.

3. L'anunci d’exposicio publica de I'acord es va publicar en el BOP de Barcelona 
num. CVE2019044073 de data 20 de desembre de 2019 i en el tauler d'anuncis 
municipal.

3. Dins del termini d'exposicio publica s'han presentat les reclamacions seguents:

• Reclamacio 1 i unica num. de registre d'entrada 2020001549 de data 16 de 
gener de 2020, formulada pel Sr. Jose Ramon Sogas, amb DNI 77.106.642W 
actuant com a vei de Vilafranca del Penedes i com a President de la Junta 
Local de Vilafranca del Penedes del Partit Popular, amb domicili a Vilafranca 
del Penedes, Rambla de Sant Francesc, 21 3° C.

4. Les reclamacions ban estat informades per la intervencio mitjangant informe intern 
el qual literalment transcrit diu:

"INFORME D'INTERVENCIO NUM. 1-2020

Tftol: Informe d'interzencio en relacio a les reclamacions presentades sobre I'acord 
d'aprovacio inicial del pressupost 2020

Expedien num.:

Ateses les al-legacions formulades al pressupost per a I'exercici 2020 i de 
conformitat amb les atribucions conferides per l'art.4 del RD 128/2018, de 16 de 
marg pel qual es regula el Regim Juridic dels Funcionaris d'Administracio Local amb 
Habilitacio de Caracter Nacional emeto el seguent:

INFORME:
FETS

1. E! Pie, en sessio ordinaria de data 17 de desembre de 2019, va aprovar 
inicialment el pressupost general de la corporacio per a I'exercici 2020.
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2. L'acord s'ha sotmes a informacio publica per un periode de 15 dies habils 
mitjangant anuncis en el Butlletf Oficial de la Provmcia I en el Tauler d'anuncis.

3. L'anunci d'exposicio publica de l'acord es va publicar en el BOP de Barcelona 
num. CVE2019044073 de data 20 de desembre de 2019 i en el tauler d'anuncis 
municipal.

3. Dins del termini d'exposicio publica s'han presentat les reclamacions seguents:

• Recfamacio 1 i unica num. de registre d'entrada 2020001549 de data 16 de 
gener de 2020, formulada pel Sr. Jose Ramon Sogas, amb DNI 77.106.642W 
actuant com a vef de VUafranca de! Penedes i com a President de la Junta 
Local de VUafranca del Penedes del Partit Popular, amb domicili a VUafranca 
del Penedes, Rambla de Sant Francesc, 21 3° C

FONAMENTS JURIDICS

PRIMER. El regim d'aprovacio del pressupost es regeix pel que es disposa en 
I'article 169 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qua! s'aprova el 
Text Refos de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en I'article 20 del Reial 
decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qua! es desenvolupa la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, segons els quals s'ha de seguir el seguent procediment:

Ir. Aprovacio inicial pel Pie de la Corporacio.
2n. Exposicio publica a Tefecte de presentacio d'ahlegacions durant el termini de 15 
dies habils.
3r. Aprovacio definitiva del pressupost que, en el cas que no s'hagin produit 
aMegacions, el pressupost inicial es considerara definitivament aprovat sense 
necessitat de realitzar cap tramit especial. En el cas de que s’hagin produit 
al-legacions, aquestes hauran de resoldre's en un termini de 30 dies pel Pie de la 
Corporacio, aprovant definitivament el pressupost amb I'acceptacio o desestimacio 
de les al-legacions presentades.
4t. PubUcacio del pressupost aprovat definitivament en el Butlletf Oficial de la 
Corporacio, si ho tingues i un resum per capftols en el Butlletf Oficial de la Provfncia 
o de la Comunitat Autdnoma Uniprovincial.
5e. Simultaniament a la seva remissid al BOP ha de remetre's copia del pressupost 
aprovat definitivament a TAdministracio de I'Estat i a la de la Comunitat Autdnoma. 
6e. El pressupost no entrara en vigor fins que s'hagi publicat en el BOP.

S'ha d'assenyalar que tan sols existeix legitimacio per a presentarSEGON.
reclamacions contra el pressupost municipal conforme el disposat a Tart. 170.1 del 
Text Refos de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aquells que tinguin la 
consideracio d'interessats i que son:

a) Els habitants en el territori de la respectiva entitat local.
b) Els que resultin directament afectats, encara que no habitin en el territori de 

Tentitat local
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c) Els coblegis oficials, cameras oficials, sindicats, associacions i la resta 
d'entitats legalment constltuides per vetllar pels interessos professionals o 
economics i veinals, quan actuin en defense dels que li son propis.

A tal efecte es tindra que acreditar la condicio d'interessat en els termes recollits 
per I'art. 4 de la Llei 39/015, de 1 d'octubre, que regula el Regim Jundic de les 
Administracions Publiques I del Procediment administratiu Cornu.

El PP no te legitimacio legal per a formular la reclamacio, i aquesta legitimacio la te 
en tot cas Josi Ramon Sogas com a vet de Vilafranca que es.

TERCER. Les causes per les quals es pot al-legar el pressupost estan taxades, i per 
tant unicament es pot al-legar els motius que apareixen expressament regulats a 
I'apartat 2 de Particle 170.2 del TRLRHL i 22.2 de el RD 500/1990, i que son:

a) Per no haver-se ajustat la seva elaboracio i I’aprovacio als tramits legals.
b) Per ometre el credit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a 
I'Entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre titol legitim.
c) Per ser de manifesta insuficiencia els ingressos en relacio amb les despeses 
pressupostades o be d'aquests.

Qualsevol altre motiu no pot admetre's com a reclamacio contra el pressupost, 
havent d'inadmetre's , ja que un vef no pot al-legar que s'incorporin determinades 
despeses, doncs s'enten que aquestes reclamacions es basen en uns criteris 
d'oportunitat polftica (una decisid que depen exclusivament de la voluntat del politic 
a I'hora d'elaborar el pressupost) i no d'una obligacio taxada legalment Els motius 
que preveu la llei son reclamacions i estan taxats legalment a I'apartat 2 de Particle 
170 , per tant sdn un numerus clausus, la qua! cosa ens indica que qualsevol altre 
motiu que no encaixi en els supdsits taxats legalment responen mes a un criteri 
d'oportunitat polftica i no de legalitat, per la qua! cosa no cal admetre'ls.

Per tant, s’ha d'inadmetre aquesta reclamacio doncs no es troba regulada dins de 
els supdsits compresos a I'apartat segon de Particle 170.2 del TRLRHL.

QUART. El pie ha d'aprovar amb majoria absoluta (minim 11 vots) i declarar 
d'urgencia el tractament i votacio de la proposta d'acord.

CONCLUSIONS

D'acord amb els antecedents procedeix desestimar la reclamacio presentada pel Sr 
Jose Ramon Sogas, ates que no al-lega cap dels motius de reclamacio admissibles 
segons Particle 170 del Text refds de la Llei d'Hisendes Locals".

II. FONAMENTS JUFUDICS

1. L'article 170 del TRLRHL estableix la legitimacio activa i les causes de reclamacio 
contra el pressupost

2. L'art. 169.3 del TRLRHL recull que definitivament aprovat el pressupost i els seus 
annexes es publicara al butlleti oficial de la provincia resumit per capftols i
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simultaniament se'n trametra copia a I'administracio de Testat i la comunitat 
autonoma.

El pressupost entrara en vigor a I'exercici corresponent una vegada publicat al BOP.

3. De conformitat amb Tart. 11.1.a) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparencia, acces a la informacio i bon govern es publicara en el portal de 
transparencia el pressupost.

Per tot Texposat es proposa al Pie I'adopcio dels seguents:

ACORDS:

PRIMER. Desestimar les reclamacions presentades ates que no aMega cap dels 
motius de reclamacio admissibles segons Tarticle 170 del Text refos de la Llei 
d'Hisendes Locals.

SEGON.- Aprovar definitivament el pressupost general per a Texercici 2020 el qual, 
resumit per capftols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses 
que I'integren.

PRESSUPOST
DTNGRESSOS

PRESSUPOST DE 
DESPESESENTITAT

CAP. 1 18.872.000,00 CAP. 1 18.757.228,00
CAP. 2 920.000,00 CAP. 2 13.218.155,00
CAP. 3 8.989.710,00 CAP. 3 81.506,00
CAP. 4 14.068.135,00 CAP. 4 8.923.851,00
CAP. 5 849.015,00 CAP. 5 60.000,00
CAP. 6 CAP. 6 4,313.591,00
CAP. 7 1.814.519,00 CAP. 7 141.500,00
CAP. 8 30.020,00 CAP. 8 30.000,00
CAP. 9 2.625.100,00 CAP. 9 2.642.668,00
TOTAL 48.168.499,00 TOTAL 48.168.499,00

PRESSUPOST
DTNGRESSOS

PRESSUPOST DE 
DESPESESSERCOM, S.L.

CAP. 1 CAP. 1 756.660,00
CAP. 2 CAP. 2 198.000,00
CAP. 3 280.660,00 CAP. 3
CAP. 4 674.000,00 CAP. 4
CAP. 5 CAP. 5
CAP. 6 CAP. 6 60.000,00
CAP. 7 60.000,00 CAP. 7
CAP. 8 CAP. 8
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CAP. 9 CAP. 9
TOTAL 1.014.660,00 TOTAL 1.014.660,00

PRESSUPOST
DTNGRESSOS

PRESSUPOST DE 
DESPESESEMAV, SA

CAP. 1 CAP. 1 909.948,00
CAP. 2 CAP. 2 2.513.753,00
CAP. 3 6.569.453,00 CAP. 3 7.138,00
CAP. 4 CAP. 4
CAP. 5 CAP. 5
CAP. 6 CAP. 6 2.918.233,00
CAP. 7 149.122,00 CAP. 7
CAP. 8 CAP. 8 369.503,00
CAP. 9 CAP. 9
TOTAL 6.718.575,00 TOTAL 6.718.575,00

PRESSUPOST
DTNGRESSOS

PRESSUPOST DE 
DESPESESEPEL IMF

CAP. 1 CAP. 1 1.571.897,00
CAP. 2 CAP. 2 388.040,00
CAP. 3 764.500,00 CAP. 3
CAP. 4 1.202.487,00 CAP: 4 7.050,00
CAP. 5 CAP. 5
CAP. 6 CAP. 6 31.500,00
CAP. 7 31.500,00 CAP. 7
CAP. 8 CAP. 8
CAP. 9 CAP. 9
TOTAL 1.998.487,00 TOTAL 1.998.487,00

F. FESTA PRESSUPOST
DTNGRESSOS

PRESSUPOST DE 
DESPESESMAJOR

CAP. 1 CAP. 1
CAP. 2 CAP. 2 399.500,00
CAP. 3 166.000,00 CAP. 3
CAP. 4 339.500,00 CAP. 4 106.000,00
CAP. 5 CAP. 5
CAP. 6 CAP. 6
CAP. 7 CAP. 7
CAP. 8 CAP. 8
CAP. 9 CAP. 9
TOTAL 505.500,00 TOTAL 505.500,00
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PRESSUPOST
D’INGRESSOS

PRESSUPOST DE 
DESPESESF. VINSEUM

CAP. 1 CAP. 1 523.286,00
CAP. 2 CAP. 2 460.660,00
CAP. 3 76.729,00 CAP. 3 1.000,00
CAP. 4 915.597,00 CAP. 4 1.880,00
CAP. 5 16.500,00 CAP. 5
CAP. 6 CAP. 6 22.000,00
CAP. 7 CAP. 7
CAP. 8 CAP. 8
CAP. 9 CAP. 9
TOTAL 1.008.826,00 TOTAL 1.008.826,00

PRESSUPOST
DTNGRESSOS

PRESSUPOST DE 
DESPESESCONSOLIDAT

CAP. 1 18.872.000,00 CAP. 1 22.519.019,00
CAP. 2 920.000,00 CAP. 2 17.034.408,00
CAP. 3 16.847.052,00 CAP. 3 89.644,00
CAP. 4 14.376.232,00 CAP. 4 6.215.294,00
CAP. 5 604.415,00 CAP. 5 60.000,00
CAP. 6 CAP. 6 7,345.324,00
CAP. 7 1.963.641,00 CAP. 7 50.000,00
CAP. 8 30.020,00 CAP. 8 282.103,00
CAP. 9 2.625.100,00 CAP. 9 2.642.668,00
TOTAL 56.238.460,00 TOTAL 56.238.460,00

TERCER. Aprovar el sostre de la despesa no financera per TAjuntament, per import 
de 41.105.808,86€.

QUART. Exposar al public el pressupost definitiu resumit per capitols mitjangant la 
insercio de I'anunci al Butlleti Oficial de la Provlncia i al Butlletf oflcial de la 
Corporacio I al portal de transparencia de Tens.

CINQUE. Trametre copia del pressupost a I'Administracio General de I'Estat i a la 
Generalitat de Catalunya.

SISE. Aquesta aprovacio esdeve definitiva en via administrativa i contra ella pot 
interposar-se recurs contencios administrate davant del Tribunal Superior de 
Justlcia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de Tendema de 
la data de la seva publicacio, de conformltat amb el que disposa Tartlcle 171 del 
Text refos de la Lie! reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de marg, I els articles 10, 25 i 46 de la Lie! 29/1998, de 13 
de juliol, de la jurisdiccio contenciosa administrativa

VOTACIO:
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La proposta d'acord es aprovada per 12 vots favorables (7 JxV, 5 PSC), 5 
abstencions (5 ERC) i 4 de negatius (2 CUP, 1 VeC, 1 Cs).

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (JxV) manifesta que TaMegacio presentada pel Sr. Josep Ramon 
demana canvis en partides i aixo no es cap dels suposits sobre el que es pot 
al-legar d'acord amb el que contempla ('article 170.2 del TRLRHL. L'aMegacio es 
rebat jundicament i es el que es proposa d'acord amb I'informe de la Intervencio.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que el proper any poder es podria agafar 
una mica mes de marge entre la finalitzacio de I'exposicio publica de I'expedient i 
I'aprovacio definitiva.

El Sr. Noel Vinas (CUP) manifesta que saben que s'ha fet amb presses, pero 
demanen que se'ls faciliti ies coses amb mes temps. Anuncia que votaran en 
contra.

La Sra. Monica Hill (ERC) manifesta que han votat a favor de la urgencia i tambe 
demana que I'equip de Govern sigui igual d'escrupulos quan es demana la inclusio 
de coses urgents en el pie. Anuncia I'abstencio del seu grup.

El Sr. Aureli Ruiz (JxV) manifesta que els teenies han fet els informes en el poc 
temps que tenien entre I'arribada de les al-legacions i la celebracio del Pie.

7. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Eladio Garcia (C's) demana quines mesures es prendran per eliminar els 
plastics que hi ha penjats per la via publica.

Felicita a la Regidoria de via publica per la recuperacio de la placa indicativa de la 
Plaga Constitucio.

Posa de relleu que s'esta incomplint el punt 5.b) del Conveni amb el Bisbat de Sant 
Feliu amb la pancarta que tapa el roseto de la capella Sant Joan.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que els agradaria coneixer el cost de la 
iMuminacio de Nadal a la plaga de la Vila.

Respecte al local de I'associacio de veins de Sant Julia, fa temps que demana una 
serie de millores. Demana saber quina es la posicio de I'equip de govern sobre les 
millores que hi ha d'haver en aquest espai.

Per tal de coneixer els ajuts a I'escolaritzacio de 2013 a 2018 van haver d'acudir a 
la Comissio de garanties d'acces a la informacio publica i llavors els Than facilitat. 
Ara han demanat tes dades del curs 2017-2018 i espera no haver d'haver de fer el 
mateix recorregut.
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L'alcalde Pere Regull (JxV) respon que quan demanen aquestes dades, son dades 
que el Serve! d'Ensenyament ha d'elaborar I per aixo no son facils de lliurar.

Respecte a les Associacions de Veins, I'ajuntament te la maxima predisposicio amb 
totes i amb el pressupost que hi ha, es fa el que es pot.

La Sra. Mara Ramon (CUP) esmenta que la pregunta es formula conjuntament amb 
el grup municipal de VeC i demana saber com es gestiona La Nau i tambe volen 
saber on s'ha de dirigir I'entitat Gent de TEspirall per disposer d'un espais per a ells, 
ja que no se'ls facilita.

L'alcalde Pere Regull (JxV) manifesta que moltes entitats demanen tenir local propi 
a la seva disposicio i de manera fixa.

La Sra. Montse Espinosa (ERC) demana si es dispose d'un mapa de punts perillosos 
de la vila perque s'hi detect! conduccio amb velocitat inadequada.

L'alcalde Pere Regull (JxV) respon que no hi ha mapa. Son els teenies qui en te 
coneixement. Si al grup municipal li interessa poden concertar una reunio amb el 
regidor i els teenies de la via publica.

La Sra. Montse Espinosa (ERC) demana quina es la previsio de canviar I'enllumenat 
public a LED.

L'alcalde Pere Regull (JxV) respon que la previsio es acabar canviant tot 
I'enllumenat a LED.

El Sr. Salvador Campama (ERC) exposa que al juliol de 2014, ERC va proposar la 
creacio de pares tancats de gossos on podessin moure's lliurement. Dels constants, 
uns tenen doble porta i altres no. Els usuaris els comenten que els es util que hi 
hagi la doble porta. Aixi mateix tambe es demana que es senyalitzin la seva 
ubicacio.

L'alcalde Pere Regull (JxV) respon que si cal, es pdsara doble porta. En quant a la 
senyalitzacio, cal tenir en compte que de vegades, el que es fa es saturar 
d'informacio i llavors deixa de ser efectiva.

El Sr. Salvador Campama (ERC) manifesta que avui fa 81 anys que les tropes 
franquistes van entrar a Vilafranca i no s'ha fet cap acte de memoria historica. 
Demana si el Govern fara algun acte.

L'alcalde Pere Regull (JxV) manifesta que tenen molt de respecte a les activitats de 
les entitats privades. Actes de memoria historica, se'n poden fer, pero ra mateix no 
esta sobre la taula.

La Sra. Monica Hill (ERC) demana saber la planificacio d'obres a la via publica pel 
2020.
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Respecte a la soMicitud formulada per Tassociacio Gent del barri, s'afegeixen a la 
sol-licitud d'aclariment formulada per VeC i CUP. Cal que I'equip de Govern els doni 
la resposta que pertoqui.

L'alcalde Pere Regull (JxV) respon que ja se'ls va contestar. Ells fan un us de I'espai 
public de manera regular sense mes problema. El que ells volen es un espai public 
nomes per a ells I aixo ja se'ls va contestar que no pot ser perque no hi ha espai 
per tothom que ho demana.

El Sr. Pere Sabat (ERC) demana, respecte el Parc de I'l d'octubre, si es preten fer 
algun acte institucional d'inauguracio, perque en el seu dia van dir que el farien.

L'alcalde Pere Regull (JxV) manifesta que no son aire amants de les inauguracions i 
confien que si hi ha entitats interessades tirin endavant la iniciativa.

El Sr. Pere Sabat (ERC) manifesta que la senyaietica del Parc de I'l d'octubre esta 
molt baixa i seria convenient arranjar-ho.

L'alcalde Pere Regull (JxV) manifesta que ho traslladaran als teenies i miraran de 
millorar-ho

La Sra. Gemma Urgell (ERC) insisteix en la necessitat de que tots els regidors 
haurien de tenir una taula en la Sala de Plens per tal de poder realitzar la seva 
tasca en bones condicions. -

Seguidament l'alcalde aixeca la sessio, de la qual, com aysecretari, eStenc aquesta 
acta. / /

El sedretari, u
^ITAMENT
BRANCA
psnedes
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Secrbtaria
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