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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : OS/2013
Caràcter: ordinari
Data: 21 de maig de 2013
Horari: de 20,08 h. del 21-5-2013 a 00,25 h. del 22-5-2013
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Montse Arroyo i Ferrando
- Montserrat Blasco - Pozzan
- Llorenç Casanova i Fernàndez
- Anna Doblas i Ruiz
- Carme Garrido i Garrido
- Raimon Gusi i Amigó
- Josep Maria Martí i Ràfols
- Joan Manel Montfort i Guasch
- Xavier Navarro i Domènech
- Pep Quelart i Bou
- Josep Ramon i Sogas
- Maria Dolors Rius i Marrugat
- Francisco Romera i Gamarra
- Aureli Ruiz i Milà
- Jordi Solà i Sebastià
- Joan Tarrida i Busquet
- Emília Torres i Miralles
- Maria Josep Tuyà i Manzanera
- Bernat Villarroya i Garcia
- Ramon Zaballa i Serra

Assisteixen per tant a la sessió tots els / les membres de la corporació.

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

Desenvolupament de la sessió

Amb caràcter previ, l'alcalde Pere Reguli dóna una benvinguda especial a diversos
Síndics de Greuges de municipis de Catalunya que es troben presents en el saló de
sessions, per tal d'acompanyar la Síndica de Greuges de Vilafranca Glòria Valeri en
la presentació avui del seu informe anual.
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ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sesslo plenària
ordinària de data 16 d'abril de 2013, la qual és aprovada per assentiment.

I. INFORME SíNDICA DE GREUGES

La Síndica de Greuges de l'Ajuntament, Glòria Valeri, de conformitat amb el
Reglament orgànic de l'entitat, informa al ple municipal de les actuacions portades
a terme per la Sindicatura durant l'any 2012. Dóna les gràcies als diferents Síndics
d'altres municipis de Catalunya que són avui presents en el ple i que l'acompanyen,
per la qual cosa se sent honorada. Valeri recorda que l'informe o memòria ja s'ha
lliurat amb antelació per escrit, i que tothom que desitgi informació més detallada
pot consultar-la a l'espai web.

Glòria Valeri manifesta que la seva tasca implica entre altres funcions fer-se càrrec
de les queixes dels ciutadans pel funcionament de l'Administració municipal, i
alhora avaluar el funcionament dels serveis i del govern municipal. Durant l'any
2012, com sempre, s'ha intentat defensar els interessos dels veïns arran de les
seves denúncies, i també s'ha portat a terme alguna actuació d'ofici. Lamenta que
en alguna ocasió (moments puntuals i per sort reconduïts) algun càrrec municipal
hagi insinuat que la Síndica entrava a avaluar alguna matèria sense que li
correspongués de fer-ho, però en realitat ella pensa que, si observa per exemple
que una ordenança municipal conté algun punt que ocasiona greuges als ciutadans,
ho ha de denunciar i ha de demanar l'esmena o correcció adient.

Valeri comenta que la Síndica ha d'actuar amb independència, objectivitat i equitat,
protegint els drets de les persones i de les minories. Sempre mira d'explicar als
ciutadans que en primer terme aquests han d'exhaurir la via administrativa, i acudir
a la Sindicatura quan aquesta via administrativa no hagi estat fructífera.

Si observem la memòria, diu Valeri, sembla que els casos de queixes no són molts,
però tots són importants i mereixen atenció. La majoria de casos s'han solucionat, i
quan no ha estat possible s'ha intentat fer pedagogia i explicar correctament la
situació a les persones interessades. Els afers no resolts per manca d'acord amb
l'Ajuntament són minoria, i en aquesta casos es fa una recomanació de rectificació;
en certes ocasions l'Ajuntament no accepta la recomanació, però el que s'ha de
lamentar és que en diferents supòsits el govern municipal no contesta, o ho fa amb
un retard exagerat.

Subratlla la iniciativa de la Sindicatura que l'equip de govern ha rebutjat, a
diferència d'altres municipis. Es tractava de fer constar, en les notificacions de les
resolucions que s'adrecen als ciutadans, que a banda dels recursos legals
procedents les persones interessades també podien adreçar-se a la Sindicatura de
Greuges. Era senzill i podia ser útil, però el govern municipal ha rebutjat la
indicació.

Durant l'any 2012 el nombre de casos tractats s'ha estancat, si bé s'han
incrementat les consultes, i és remarcable l'augment percentual de les reclamacions
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en matèria de Policia (potser hi té a veure la nova Ordenança de civisme, i fora bo
atendre la seva petició que en el cas d'infracció de trànsit es fes una fotografia del
vehicle per evitar discussions de fet), i Serveis Socials. Els Serveis Socials actuen
correctament, però la crisi econòmica és greu i hi ha situacions desesperades.
Valeri reclama donar la màxima prioritat als problemes socials i a les situacions de
pobresa, de vegades fins i tot amagades per les persones necessitades.

Resumeix Valeri els actes als quals ha assistit durant 2012, molts d'ells relacionats
amb el seu càrrec, fins fa poc, de presidenta de l'entitat que agrupa els diferents
Síndics municipals, remarcant que la seva activitat com a presidenta de l'entitat no
ha ocasionat despeses a l'Ajuntament, ni ha anat en detriment de la seva dedicació
a la Sindicatura de Vilafranca.

La Síndica lamenta que la Sindicatura encara no és prou coneguda, per la qual cosa
calen accions de difusió, i ella continuarà amb les seves xerrades en espais com
instituts i llars de jubilats. Reclama més fluïdesa en la comunicació amb l'equip de
govern, i agraeix a alcalde i regidors i regidores que l'hagin atès i que hagin
respectat la seva independència. Acaba agraint molt especialment la tasca i la
dedicació del seu col.laborador Josep Maria Albertí.

Encetant el torn d'intervencions dels grups municipals, Pep Quelart (ERC) fa un
reconeixement de la tasca de la Síndica i dels Síndics que l'acompanyen presents.
És molt positiu disposar d'una institució com la Sindicatura, a la qual cal facilitar-li
la feina, i respondre-li els requeriments amb agilitat. Els ciutadans se senten lluny
dels regidors, i per això cal més que mai que la Sindicatura actuï, i que el govern
respongui bé i ràpidament els afers plantejats, els quals tenen relació amb queixes
ciutadanes. Encara que la situació fa temps que no es reprodueix, Quelart recorda
que en algunes ocasions s'havia limitat l'accés dels regidors a certa informació en
contra del ROM, i seria bo emetre una circular adreçada als diferents Caps de
Servei recordant el deure d'atendre correctament i ràpidament, d'acord amb la
normativa vigent, tant a la Síndica com als regidors.

Quelart fa referència a la denúncia realitzada per la Síndica sobre les situacions de
pobresa, i recorda que justament per això ERC ha vingut proposat, fins ara sense
èxit, la creació d'un Economat que pogués facilitar béns de primera necessitat, a
baix preu, a persones que no acudeixen potser per pudor o vergonya al banc
d'aliments, fent els lliuraments amb una certa discreció. També afirma que seria
positiu que l'acte d'avui de la presentació de l'informe tingués lloc en el marc d'un
ple extraordinari.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) agraeix a Glòria Valeri la seva tasca i el seu informe, i
diu que ara es referma l'encert de la decisió unànime del ple de nomenar-la
Síndica. La Sindicatura és un mecanisme de control de qualitat de l'Ajuntament, i la
Síndica és damunt dels casos, investiga i insisteix enraonadament en la necessitat
de resoldre'ls. L'informe es fa ressò de la greu crisi que patim, i hem de ser capaços
de donar resposta a la pobresa, malgrat els nostres recursos limitats, i evitar casos
com el d'un menor que no era escolaritzat, malgrat tractar-se d'un fet aïllat. Com a
aspectes negatius, s'ha de denunciar que el govern un any més deixi peticions de la
Síndica sense contestar o que les contesti passat massa temps, o que un càrrec
polític insinués a la Síndica que no s'havia d'ocupar d'algun assumpte determinat.
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Cal atendre prioritàriament les peticions de la Sindicatura, i ICV-EUiA creu en
aquesta figura i encoratja la Síndica a continuar amb empenta la seva tasca.

Josep Ramon (PP) agraeix la tasca i el detallat informe de la Síndica, i remarca que
la Sindicatura és un mecanisme de garantia de drets i d'advertiment de disfuncions.
El govern ha de contestar amb celeritat les recomanacions i promocionar la
institució, i per la resta s'adhereix a les anteriors intervencions dels grups
municipals.

Xavier Navarro (CUP) agraeix la tasca de Glòria Valeri i de Josep Maria Albertí
durant molts anys. La institució garanteix els drets de les persones i ens permet
detectar allò que no es fa prou bé. Navarro demana que l'informe anual es faci en
un ple extraordinari, i afirma que segons l'informe la Síndica no rep suport del
govern, com ho demostra el fet que certes recomanacions es contestin tard o no es
contestin. Regidors i tècnics han de saber que la Síndica mereix una atenció
preferent, i ningú no pot fer indicacions sobre quins assumptes ha de tractar o no la
Sindicatura. També creu que recomanacions d'ofici realitzades, com la d'indicar en
les notificacions municipals l'existència de la Sindicatura, podrien ser ateses
perfectament. Navarro fa referència a un cas concret de liquidació de l'impost sobre
plusvàlua a un deutor hipotecari d'habitatge que va concertar una dació en
pagament, i espera conèixer quin és el criteri del regidor d'Hisenda al respecte.

Francisco Romero (grup Socialista) agraeix la feina feta per Glòria Valeri i Josep
Maria Albertí, recollida en la memòria, i li dóna ple suport. L'Ajuntament de
Vilafranca va ser el segon municipi català en tenir Sindicatura; per tant, creu en la
institució, i per descomptat el grup municipal Socialista es posa a disposició de la
Síndica pel que convingui. La Sindicatura és una garantia de qualitat democràtica i
esdevé del tot necessària, sobretot en èpoques de crisi com l'actual.

L'alcalde Pere Reguli, en nom també de CiU, agraeix la feina feta, i considera lògic
que la Síndica critiqui al govern municipal. Sempre apareixen problemes i
disfuncions, i no sempre tot va bé, i la Síndica ho ha de dir. Quant a rendir
l'informe en ple extraordinari o no, si ella ho demana es farà, però Glòria Valeri li va
expressar en el seu moment que no era necessari i, en tot cas, informar
àmpliament en un ple ordinari no és revelador de cap menyspreu. Els casos de
reclamacions han estat en un any 48, xifra no gaire elevada, i segons l'informe
només hi ha hagut disconformitat entre Sindicatura i govern en 5 casos. S'ha
indicat que les queixes en matèria de Policia i Serveis Socials s'han doblat, però cal
dir que en un dels supòsits s'ha passat de 3 a 6 casos, xifres en tot cas petites i
escassament representatives.

Reguli també destaca que el govern municipal ha estat sempre sensible als
problemes socials, i proporcionalment aporta als serveis socials més diners que la
majoria de municipis. Quant a fer fotografies per a constància d'infraccions, és
discutible, perquè segur que hi ha persones que no volen que se les fotografiï quan
cometen una infracció. És cert que algun cas el govern no l'ha contestat per escrit,
però l'assumpte ha estat abordat verbalment entre la Síndica i l'alcalde, i si no s'ha
contestat no és per menyspreu, sinó perquè era una decisió de govern que podria
comportar destruir llocs de treball, o anar en contra dels interessos municipals
davant d'una probable reclamació judicial. A hores d'ara, totes les peticions han
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estat ja contestades menys una. Reguli manifesta que valora i agraeix la tasca de la
Sindicatura.

Finalment, la Síndica Glòria Valeri afirma que alguns casos han estat parlats, però
tot i amb això el govern podria donar respostes molt més ràpides, i està
convençuda que algun assumpte en què ella ha intervingut el mateix govern no l'ha
valorat prou bé. L'alcalde Pere Reguli li contesta que a vegades per interès
municipal no s'ha pogut donar la resposta que la Síndica volia.

II. MODIFICACIÓ POUM AJUSTOS DE SISTEMES

El text del dictamen és el següent:

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 19 de març de 2013, va verificar
i aprovar el Text refós relatiu exclusivament als aspectes dels espais lliures i
equipaments esportius de la modificació puntal del POUM referida a determinats
ajustos en els sistemes urbanístics (espais lliures, equipaments i comunicacions) de
Vilafranca del Penedès.

Atès que en la mateixa sessió plenària de 19 de març de 2013 es va verificar i
aprovar també el Text refós relatiu exclusivament als aspectes que no comporten
modificacions d'espais lliures i equipament esportius, de la modificació puntal del
POUM, referida a determinats ajustos en els sistemes urbanístics (espais lliures,
equipaments i comunicacions) de Vilafranca del Penedès.

Atès que sotmesos a informació pública els dos Textos refosos, no s'ha presentat
cap al'legació amb referència al Text refós que no comporta modificacions d'espais
lliures i equipaments esportius, per la qual cosa s'entén aprovat provisionalment, i
resta pendent únicament de l'aprovació definitiva per part del director general
d'Ordenació del Territori i Urbanisme (per delegació de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona).

Atès que quant al Text refós de la modificació del POUMrelatiu als espais lliures i
equipaments esportius, ha estat presentada una única al.legació per part de Juan
Piñol Mallofré, en nom de la seva mare Pilar Corretjer Mallofré. L'al.legació s'oposa
a la qualificació d'una finca propietat de la Sra. Coretjer, situada pels voltants de la
zona esportiva municipal, dins la nova clau 5jn-11 relativa a sols reservats
preferentment a equipaments esportius de nova creació i d'interès municipal;
l'al'legació s'oposa al text del nou article 194.4 de les normes urbanístiques del
POUM, el qual permet que el sòl qualificat com a 5jn-11 el pugui adquirir
preferentment l'Ajuntament, i si no ho fa s'habilita la propietat privada per a
construir-hi equipaments esportius de titularitat privada. Segons l'al.legació el
precepte seria contrari a la llei, crearia inseguretat jurídica i suposaria una
vinculació singular que desvaloritzaria l'immoble.

Atès que s'estima adient desestimar l'esmentada al.legació, d'acord amb l'informe
tècnic incorporat a l'expedient.

Per això, S'ACORDA:
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PRIMER.Desestimar l'al.legació presentada per Juan Piñol Corretjer en nom de Pilar
Corretjer Mallofré.

SEGON. Verificar i aprovar provisionalment el Text refós relatiu exclusivament als
aspectes dels espais lliures i equipaments esportius de la modificació puntal del
POUM, referida a determinats ajustos en els sistemes urbanístics, (espais lliures,
equipaments i comunicacions) de Vilafranca del Penedès.

TERCERA.Trametre l'expedient i el text de la modificació puntual a la Generalitat
de Catalunya. L'aprovació definitiva del Text referit a espais lliures i equipaments és
competència del conseller de Territori i Sostenibilitat, d'acord amb l'article 98 de la
Llei d'urbanisme, previ informes de la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Barcelona i de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, pel fet que s'aproven
alteracions d'espais lliures, zones verdes i equipaments esportius.

QUARTA. Notificar aquest acord (acte de tràmit no susceptible de recurs),
juntament amb l'informe tècnic emès a la persona que ha formulat al.legacions.

Aquest acord ha estat adoptat amb 17 vots a favor (CiU, grup Socialista i PP), 1 en
contra (ERC) i 3 abstencions (CUP i ICV-EUiA).

El regidor d'Urbanisme Josep Maria Martí comença la seva intervenció explicant que
el POUMja té deu anys, i que la situació de crisi econòmica i d'esfondrament de la
construcció que patim és sensib.lement diferent a la del moment de la seva
aprovació. És per això que s'han hagut d'anar tramitant modificacions del POUM,
algunes de caràcter tècnic i altres més de fons. La modificació sobre sistemes es va
dividir en dos textos que s'han sotmès a informació pública. Un no ha tingut
al.legacions i l'altre (el que afecta a espais lliures i equipaments esportius) una que
es proposa desestimar d'acord amb l'informe tècnic i jurídic emès. Martí explica
l'al.legació i la contesta. Del que es tracta, d'acord amb la Direcció General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme i en termes similars a les previsions del Pla
General Metropolità, és que en els casos de sòl de la zona esportiva qualificat com
equipament esportiu l'Ajuntament disposi d'un temps per a decidir si li convé o no
adquirir-lo per expropiació; en cas negatiu, el propietari pot construir-hi
equipaments esportius privats, sense que l'Ajuntament hagi d'assumir una
expropiació que assenyadament no pot finançar actualment.

Pep Quelart (ERC) anuncia que votarà en contra tenint en compte el conjunt de la
modificació proposada, ara dividida en dos textos. Si hi ha decreixement, la reacció
des del POUMhauria de ser una altra, i si com en la proposta s'ha d'optar per reduir
la superfície de les zones verdes això hauria d'anar acompanyat d'una reducció,
també, del sòl susceptible de ser edificat per a nous habitatges. Quelart recorda
que ERCva presentar al. legacions; dues van ser acceptades per l'Ajuntament i dues
han prosperat gràcies a la postura de la Generalitat, que els va donar la raó. Però
no s'ha acceptat l'al. legació d'ERC que s'oposa a construir, encara que sigui un
Centre Cívic, en una plaça del barri de l'Espirall. Perdre una plaça al barri és un
error històric, i ERCs'hi oposa amb fermesa.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que s'abstindrà; l'enfocament general de la
modificació de POUMés correcta, però portem un any amb aquest assumpte amb
constants acords i rectificacions, amb poques explicacions, molts canvis i amb1>6
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alguna pretensió (finalment rectificada a instàncies d'ICV) de declarar privat un
important equipament públic de la rambla de Sant Francesc. Quant a l'al.legació,
desestimar-la esdevé adient.

Josep Ramon (PP) es mostra favorable al dictamen, ja que el POUM preveia una
zona esportiva excessivament àmplia i sobredimensionada. No té sentit haver
d'expropiar forçosament uns terrenys que són innecessaris.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que s'abstindrà. Es tracta en principi de correccions
tècniques, però el procés amb múltiples acords i rectificacions sembla ben bé un
serial. Ara s'observa que la CUP tenia raó quan denunciava el POUM per
excessivament expansionista i procliu al creixement.

Francisco Romero (grup Socialista) recorda que parlem de sistemes urbanístics i
equipaments. Dóna suport al dictamen, ja que unes expropiacions innecessàries o
dubtoses no poden posar en perill la salut de les finances municipals.

III. LICITACIÓ CONTRACTUAL TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS CBUS)

Se sotmet al ple el dictamen següent:
/

El 5 de febrer de 2013, mitjançant acord plenari, es va aprovar l'expedient de
contractació per concessió administrativa del servei públic de transport urbà de
viatger a Vilafranca del Penedès, mitjançant procediment obert.

Atès que examinada l'oferta presentada per l'única empresa licitadora AUTOCARS
PENEDÈSSA, la mesa de contractació ha proposat declarar deserta l'adjudicació al
no considerar-la adequada.

Atès que d'acord amb l'article 170 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic,
quan després d'haver-se seguit un procediment obert, si l'oferta no es considera
adequada, es pot declarar deserta l'adjudicació i en conseqüència es pot procedir a
l'obertura d'un procediment negociat sense publicitat, per això s'

ACORDA:

1. Declarar deserta l'adjudicació del contracte administratiu del servei públic de
transport urbà de viatger a Vilafranca del Penedès.

2. Aprovar l'expedient de contractació administrativa, per concessió administrativa,
del servei públic de transport urbà de viatgers a Vilafranca del Penedès, i obrir un
procediment negociat sense publicitat, d'acord amb l'article 170 del Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

El preu màxim del contracte equivalent a la subvenció max/ma prevista és de
257.731£ anuals. Essent de 1.030.924£ pels quatre anys de contracte.
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Imputar la despesa amb càrrec a les partides 6.44101.47200 i 6.44101.47201 del
pressupost vigent.

3. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, els quals es consideren part integrant del contracte.

El contracte serà vigent a partir de la seva formalització per quatre anys.
Tanmateix, podrà ser objecte de possibles pròrrogues anuals, de forma que amb
inclusió de les possibles pròrrogues la durada del contracte no excedirà els vuit
anys.

L'adjudicació del contracte per procediment negociat o la decisió de declarar-lo
desert si no es presenta cap proposició prou satisfactòria per als interessos públics i
municipals, correspondrà a la Junta de Govern Local, a la qual es fa la delegació
adient. Igualment, una vegada adjudicada la licitació, l'òrgan de contractació
competent serà en tots els casos, tret del relatiu a l'extinció de la concessió, la
Junta de Govern Local o l'òrgan que en el futur la substitueixi.

4. D'acord amb l'article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, la Unitat
Administrativa de l'Àrea que tramita l'expedient resta facultada per requerir a la
persona física o jurídica autora de l'oferta econòmicament més avantatjosa, a parer
de la comissió corresponent, per tal que aporti la documentació i la garantia adient.

5. Notificar aquest acord al licitador i publicar un anunci de la nova licitació en el
perfil del contractant d'aquest Ajuntament (www.vilafranca.cat!licitacions).

Aquest acord s'ha pres amb 15 vots a favor (CiU i grup Socialista), 3 en contra
(CUP i ICV-EUiA) i 3 abstencions (PP i ERC).

El regidor de Serveis Urbans Joan Manel Montfort recorda que es va convocar el
procediment contractual obert, i que l'única oferta presentada es rebutja perquè els
tècnics creuen que no compleix tots els requisits establerts en els plecs. Per tant, es
deixa deserta la licitació i s'inicia per guanyar temps un procediment negociat
incrementant una mica el preu, per tal d'aconseguir d'aquesta manera trobar
empreses a les quals es pugui adjudicar el servei. Amb el nou preu, encara
estalviem una quantitat important de diners respecte de la despesa que actualment
comporta per a l'Ajuntament el servei de transport urbà amb bus.

Pep Quelart (ERC) manifesta que s'abstindrà i que el procediment planteja dubtes.
Fa poc es demanava confiança vers unes xifres i càlculs que es deia que eren
correctes; totes aquestes xifres ara canvien sense explicacions convincents, i es
torna a demanar confiança. Endemés, ara anem cap a un procediment menys
transparent (negociat), la qual cosa sorprèn perquè fa pocs dies el govern encara
parlava d'un nou procediment obert i transparent. També s'adverteixen dubtes
quant al nombre de treballadors del servei: l'Ajuntament sembla que no té control
al respecte, i ignorem si l'empresa que gestiona el servei actualment imputa al
servei de Vilafranca treballadors que fan totalment o parcialment prestacions
alienes al servei de bus urbà de Vilafranca.
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que votarà en contra. Un procediment es
declara desert quan no s'hi presenta ningú, però en aquest cas hi havia una oferta i
un preu establert, i no se sap com s'han fet els càlculs. Ara es pretén pagar des de
l'Ajuntament com a subvenció, en quatre anys, 107.000 euros més. El govern
municipal no prioritza el transport públic, com s'ha vist en múltiples accions i
omissions que Villarroya esmenta, ni controla com es porta a terme el servei. Fins i
tot el govern es va oposar en un ple a la petició d'ICV d'instal.lar tacògrafs en els
autobusos, per acabar recollint la demanda amb posterioritat al ple. No hem
controlat si Hispano Igualadina - Monbús diu o no la veritat sobre els treballadors
realment adscrits al servei de Vilafranca, i les altres empreses interessades
defensen que el nombre de treballadors és excessiu, amb la qual cosa de fet
entrem en un EROencobert, és a dir, s'acomiadaran treballadors pagant la factura,
en forma de major subvenció a l'explotació, l'Ajuntament. És sorprenent que
l'Ajuntament no sàpiga quants treballadors necessita el servei, i que no tingui cap
control sobre el nombre de treballadors i horaris realment existents. Finalment, diu
Villarroya, arran de l'augment de preu caldria anar a un procediment obert, i no
negociat.

Montserrat Blasco (PP) fa palesa l'abstenció del seu grup. El servei de bus és
important, i mereix més atenció. És dubtós acudir al procediment negociat, i
almenys caldria garantir, si és possible, que l'adjudicació del contracte la portés a
terme el ple i no la Junta de Govern.

Xavier Navarro (CUP) afirma que el procediment ha estat estrany. Les xifres i preus
estaven fixats i les empreses els coneixien. Una empresa es presenta a la licitació i
accepta el preu, però recalcula a posteriori i deixa d'acceptar les condicions i
reclama un preu superior. Els dubtes són evidents, i davant l'increment de preu
caldria convocar una licitació oberta i no negociada.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que l'adjudicació ha de quedar deserta, i
recorda que molts contractes de gestió de serveis d'ajuntaments queden deserts.
Les dades reals les tenen les empreses, i l'Ajuntament les ha d'exigir. Hem de
garantir la qualitat del servei i els llocs de treball, i anar a un nou procés de
contractació que garanteixi la selecció d'una empresa que faci bé la seva feina i que
aporti les dades que l'Ajuntament demani.

Joan Manel Montfort afirma que l'import econòmic del contracte el van calcular els
tècnics municipals, ja que es tracta d'una qüestió tècnica. L'assumpte dels
treballadors és un afer privat entre les empreses. Cal anar a un procediment
negociat per poder-lo enllestir molt més ràpidament, tenint en compte que tenim
prorrogat el contracte actual amb l'empresa fins ara contractista, i que aquesta
pròrroga ens costa cada dia un sobrepreu. El retard en l'adjudicació seria massa
costós per a l'Ajuntament.

Josep Ramon (PP) recorda que abans de convocar el procediment obert es va
preguntar en Comissió als tècnics municipals si hi havia alguna empresa inicialment
interessada i es va contestar afirmativament; si ara el procés queda desert, vol dir
alguna cosa no s'haurà fet prou bé.
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L'alcalde Pere Reguli afirma que en el procediment obert els números elaborats pels
tècnics eren fantàstics per a l'Ajuntament, tant que només es va presentar una
empresa que no s'adequava al plec de condicions, per la qual cosa el concurs resta
desert. Potser l'Ajuntament estalviava massa diners i el servei no era viable. Ara
replantegem les condicions i anem al procediment negociat per anar més ràpids i
evitar costos diaris addicionals derivats de la pròrroga del contracte actual. És un
assumpte tècnic que no presenta cares ocultes. A més, cal resoldre la incertesa
aviat, ja que per exemple els treballadors del servei ja no poden aguantar gaire
més la situació enrarida creada.

IV. PLANTILLA I LLOCS DE TREBALL, MODIFICACIONS

Es proposa al ple que aprovi el dictamen següent:

Atès que el Ple Municipal va aprovar en passades dates el Pressupost Municipal, en
el qual figurava la plantilla i la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Atès que l'article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals permet modificar la plantilla
de personal de l'Ajuntament tot i que no s'aprovi conjuntament amb el pressupost
municipal, per respondre a la millora de les dotacions existents que no admetin
demora fins l'exercici següent.

Atès que arran de l'aprovació del Decret 112/2010, pel qual s'aprova el Reglament
d'espectacles públics i activitats recreatives, es va modificar el règim regulador de
les llicències d'obertura d'activitats, establint un sistema on l'actuació de les
administracions públiques passa a ser el de realitzar inspeccions posteriors a
l'obertura del mateix mitjançant la presentació d'una declaració responsable del
titular de l'establiment.

Atès que actualment aquestes tasques estan assignades al Servei d'Activitats,
dependent del Servei d'Urbanisme, sent necessari que aquesta unitat
administrativa compti amb la organització i els recursos humans necessaris per tal
de donar resposta a la modificació efectuada per la normativa esmentada en el
paràgraf anterior, donada la seva transcendència envers la ciutadania, reforçant les
funcions d'inspecció i supervisió de les instal.lacions comercials i resta d'activitats
mercantils.

Atès que en en properes dates quedarà vacant la plaça amb referència 40401 de la
plantilla de personal laboral, Cap del Servei d'Innovació i Tecnologia, quedarà
vacant com a conseüència de la jubilació ordinària de la titular de la plaça.

Atès que en l'actualitat les tasques de direcció i coordinació de l'esmentat servei
han estat assumides pel lloc de treball de Cap del Servei d'Ocupació i Formació com
a conseqüència de la integració del servei d1nnovació i Tecnologia al mateix.

Atès que el Casal per la Igualtat presta un servei d'assessorament psicològic per
dones que han patit o pateixen violència masclista o de gènere, SIAD (Servei
d'Informació i Atenció a la Dona) a més de les activitats de difusió i promoció de la
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igualtat de gènere, necessitant comptar amb l'adscripció d'una plaça de Psicòloga a
temps complert per tal de portar a terme les esmentades tasques.

Atès que fins ara s'havia produït aquest suport mitjançant la vinculació entre la
jubilació parcial de la Cap del Servei d'Innovació i Tecnologia i l'adscripció del
treballador rellevista a temps parcial a Serveis Socials, sent necessari regularitzar
aquesta situació.

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

S'ACORDA,

Primer.- Modificar la plantilla de personal de l'Ajuntament a través de la
reclassificació de la plaça d'Enginyeria Tècnic/a d'Activitats (referència 60707) de la
plantilla de personal de l'Ajuntament per tal de classificar-la com a una plaça
d'Inspector/a d'Activitats, s'acompanya fitxa de lloc de treball a tal efecte.

Segon.- Modificar la plantilla de personal de l'Ajuntament a través de la
reclassificació de la plaça de Cap del Servei d'Innovació i Tecnologia (referència
40401) per tal de classificar-la com a una plaça de Psicòleg/a, s'acompanya fitxa de
lloc de treball a tal efecte.

Tercer.- Donar trasllat d'aquest Acord al Servei d'Urbanisme i a la representació de
personal.

L'anterior acord s'ha adoptat amb 15 vots a favor (CiU grup Socialista) 6
abstencions (CUP, PP, ICV-EUiA i ERC).

El regidor de RRHHAureli Ruiz explica que es tracta d'una adequació de dos llocs
puntuals, sense increment de cost. Es fan reclassificacions per canvi de les
circumstàncies. Es consolida un lloc d'Inspector d'activitats, i es reforcen els Serveis
Socials amb prestacions d'una psicòloga a jornada completa.

Els portaveus dels grups d'ERC, ICV-EUiA, PP i CUP afirmen que s'abstindran per
tractar-se d'una qüestió organitzativa pròpia de l'equip de govern, sense que ells
disposin de tots els elements de judici ni els pertoqui entrar-hi. Bernat Villarroya
(ICV-EUiA) afegeix que no s'ha informat dels canvis al Comitè d'Empresa, com seria
necessari.

V. REGLAMENT BIBLIOTECA TORRAS I BAGES

Aquest punt de l'ordre del dia ha estat retirat pel govern municipal, per acabar
d'estudiar-lo.

VI. FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL VI I EL CAVA. FUNDACIÓ I CONCESSIÓ
DE BÉNS
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L'alcalde sotmet al ple municipal, d'acord amb l'article 48.1 del ROM i amb la
conformitat de portaveus de grups municipals que representen la majoria absoluta
del consistori, la següent proposta d'acord, si bé es fa constar que la part
fonamental de la proposta ja va ser tractada en la Comissió Informativa de Territori
i Serveis Urbans de data 14-5-2013:

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el 19 de març de 2013, va aprovar
inicialment la constitució d'una nova fundació denominada Fundació Universitària
del Vi i el Cava. L'Ajuntament de Vilafranca té la consideració de fundador,
juntament amb la Fundació privada Caixa Penedès, l'Institut Català de la Vinya i el
Vi, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès, el Consell Regulador
de la Denominació d'Origen Cava, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen
Catalunya i les societats mercantils Miguel Torres, S.A., Freixenet, S.A. i Codorníu,
S.A.

Atès que el mateix ple, en la mateixa sessió, va aprovar també inicialment els
estatuts de la Fundació, comprensius de 36 articles, que consten a l'expedient, així
com atorgar directament a la nova Fundació Universitària del Vi i el Cava, d'acord
amb l'article 93 de la Llei estatal 33/2003, de patrimoni de les administracions
públiques, i amb els articles 59 i següents del Reglament del patrimoni dels ens
locals, la concessió administrativa amb facultats d'ús exclusiu pel termini de
cinquanta anys del complex immobiliari del carrer d'Amàlia Soler núm. 27 de
Vilafranca, concessió valorada en 2.170.966,30 euros.

Atès que s'ha sotmès l'expedient a informació pública mitjançant edictes publicats
en el DOGC, BOPB i tauler d'edictes, i durant el termini d'informació pública de
trenta dies s'ha presentat una primera al.legació per part de Llorenç Casanova i
Bernat Villarroya, en representació dels grups municipals de la CUPi d'ICV-EUiA i,
segons s'afirma, de Nova Esquerra Catalana (NCat) i del moviment 15M de
Vilafranca. S'ha presenta també una segona al.legació per part de Llorenç
Casanova, en representació de la CUP i, segons s'afirma, de Nova Esquerra
Catalana (NCat) i del moviment 15M de Vilafranca i, finalment, una tercera
al.legació signada per Xavier Navarro en representació de la CUPi, segons s'afirma
també, de Nova Esquerra Catalana (NCat) i del moviment 15M de Vilafranca.

Atès que es considera adient desestimar el gruix de les al.legacions presentades,
per les raons següents sintèticament expressades:

a) L'Ajuntament té presència en el Patronat de la Fundació i el presideix per
prescripció estatutària. D'altra banda, els estatuts del nou ens ja preveuen quines
finalitats i funcions ha de complir, existeix i esdevé actiu a títol de garantia el
Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions i, en darrer terme, l'Ajuntament
no cedeix a la fundació la propietat de l'edifici o equipament, sinó només la
concessió administrativa, i establint-se que aquesta concessió s'extingeix si els
béns no es destinen a les finalitats fundacionals. Per tant, existeixen unes garanties
raonables i suficients sobre el bon funcionament de la Fundació i el correcte ús de
l'edifici concedit. En aquestes circumstàncies, es rebutgen les al.legacions que
pretenen que l'Ajuntament ostenti una participació majoritària en el Patronat, que
la vicepresidència recaigui en un representant de l'Ajuntament i que determinades
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decisions del Patronat hagin de comptar amb l'autorització de l'Ajuntament de
Vilafranca.

L'Ajuntament de Vilafranca ha promogut el projecte i ha posat al seu servei un
edifici rehabilitat, però és positiu i preferible que gran part del protagonisme del
funcionament de la Fundació i de l'Escola recaigui en les empreses i institucions del
sector vitivinícola, i en el món empresarial en general.

Seria també inconvenient i inoportú configurar l'entitat com una fundació del sector
públic vinculada a l'Ajuntament de Vilafranca, amb tot el que això suposa en termes
pressupostaris, contractuals i jurídics.

b) Quant a les despeses de funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats,
sense comptar la direcció o gerència, la llei (article 333-3 del Codi civil de
Catalunya) estableix que no poden superar el 15% dels ingressos anuals nets. Els
estatuts aprovats en el seu article 14 inicialment fixen el màxim en un moderat 3%
que normalment no s'esgotarà, sense que s'adverteixi la necessitat de reduir el
percentatge a 1'1% que demana l'al-legació.

c) Es considera que no té sentit limitar els mandats dels membres del Patronat, tal
com l'al'legació demana. Efectivament, les persones que formen el Patronat
normalment seran designades com a representants per les institucions o empreses,
i la mesura de limitació temporal el que faria seria limitar la independència i la
llibertat de criteri de cada entitat sobre la identitat dels seus representants.

d) La retribució dels càrrecs de direcció l'ha de fixar el Patronat raonadament i
lliurement, sense que sigui acceptable establir estatutàriament limitacions que
remeten als salaris del personal del grup A-1 de l'Ajuntament de Vilafranca, si
justament la fundació no resta vinculada formalment a l'Ajuntament. D'altra banda,
és obvi que no tot el personal del grup Al té reconeguts salaris equivalents.

e) Quant a la segona al.legació presentada el 14-5-2013 per Llorenç Casanova, cal
dir que no és cert que es privatitzi un bé públic de forma inconvenient. En realitat,
l'edifici continuarà essent propietat de l'Ajuntament, i únicament l'ús restarà cedit a
la nova fundació en règim de concessió demanial. En qualsevol cas, i així
expressament s'especifica en aquest dictamen, la vigència de la concessió es
condiciona a la destinació efectiva de l'immoble a finalitats d'interès general, que
han de ser les pròpies de la fundació que es constitueix i que es troben
especificades en els estatuts.

Pel que fa a la valoració econòmica de la concessió demanial que l'Ajuntament
aporta a la Fundació, s'ha de recordar que resta justificada mitjançant els informes
tècnics que consten aportats a l'expedient. La valoració racional no ha de ser
superior a la prevista de 2.170.966,30 euros, especialment tenint en compte que
en l'aprovació definitiva es preveu excloure de la concessió una part de l'immoble
(la destinada inicialment a sala d'estudi) que en l'aprovació inicial s'hi comprenia.
La tercera al.legació presentada fa referència també a la qüestió de la valoració
econòmica de la concessió, esmentant les seves diferents versions i demanant una
nova taxació de caràcter independent. Tanmateix, aquesta nova taxació es
considera innecessària, tenint en compte que la voluntat és cedir a la nova
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Fundació l'ús temporal de l'edifici rehabilitat mantenint-ne la propietat, i que
l'Ajuntament ha de fer costat als informes i valoracions que emeten els seus propis
Serveis Tècnics, defensant la seva validesa i rigor.

***
Atès que cal formular d'ofici, i atenent parcialment a l'esperit d'alguna de les
al.legacions presentades, determinades rectificacions puntuals en els acords
adoptats inicialment, en el sentit següent:

- Cal establir que no se cedeix a la Fundació la concessió sobre els béns que es
corresponen amb la prevista sala d'estudi o de lectura (edifici rectangular d'una
sola planta), sinó que l'ús d'aquest espai se'l reserva l'Ajuntament. D'altra banda,
es ratifica que la cessió no comprèn la finca que no té la qualificació urbanística
d'equipament i que connecta amb l'edifici cedit des del seu accés pel carrer de
General Cortijo.

- Es preveu que, sense interferir en el bon funcionament de l'ESCAVI, les sales de
la planta baixa de l'edifici cedit podran ser utilitzades per a actes organitzats per
l'Ajuntament de Vilafranca, o per entitats que hagin obtingut l'autorització de
l'Ajuntament a aquest efecte.

- Cal reforçar, quant a la concessió sobre l'edifici, la idea que la seva vigència ve
condicionada al compliment de les finalitats previstes, i preveient la hipòtesi d'una
eventual i futura reforma estatutària que canviés aquestes previsions.

Per tot això, s'ACORDA:

1. Desestimar substancialment, sens perjudici de les precisions que s'esmentaran
respecte de l'acord d'aprovació inicial, les al.legacions presentades, i aprovar
definitivament la constitució d'una nova fundació denominada Fundació
Universitària del Vi i el Cava. L'Ajuntament de Vilafranca tindrà la consideració de
fundador, juntament amb la Fundacióprivada Caixa Penedès, l'Institut Català de la
Vinya i el Vi, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès, el Consell
Regulador de la Denominació d'Origen Cava, el Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Catalunya i les societats mercantils Miguel Torres, S.A.,
Freixenet, S.A. i Codorníu, S.A. S'aproven també definitivament els estatuts de la
Fundació, comprensius de 36 articles, que consten a l'expedient, i el projecte de
viabilitat econòmica dels primers anys de funcionament de la Fundació i de les
activitats previstes.

L'Ajuntament de Vilafranca aporta a la dotació inicial 2.170.966,30 euros en què es
valora la concessió sobre un complex immobiliari del carrer d'Amàlia Soler; la
Fundació Caixa Penedès aporta 180.000 euros en diners, i les altres set entitats
fundadores aporten 30.000 euros cadascuna.

2. S'aprova definitivament atorgar directament a la nova Fundació Universitària del
Vi i el Cava, d'acord amb l'article 93 de la Llei estatal 33/2003, de patrimoni de les
administracions públiques, i amb els articles 59 i següents del Reglament del
patrimoni dels ens locals, la concessió administrativa amb facultats d'ús exclusiu
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pel termini de cinquanta anys del complex immobiliari del carrer d'Amàlia Soler
núm. 27 de Vilafranca, constituït per les finques següents:

a) Registral 2056 - ampliació cf. D. de la Victòria, 24 (avui 22 i cf. del
Bolet)

Lllibre 166, foli 128, inscripció 8a.

"URBANA. Casa composta de planta baixa i un pis, amb .un pati i magatzem
independents, formant en conjunt una sola finca, situada al carrer del Duc de la
Victòria d'aquesta vila (actualment anomenat carrer de Cal Bolet), carrer al que
afronta el magatzem i pel qual té entrada els referits casa i pati, assenyalat de
núm. 24 (actualment núm. 22), ocupant tot el referit una superfície aproximada de
190,1252 m2. AFRONTA: a l'est amb l'expressat carrer del Duc de la Victòria; al
sud o dreta sortint, amb José Poveda; a l'oest o darrera amb l'edifici de l'Estació
Enlògica; i al nord o esquerra amb Magdalena Miret".

Afecta a un cens amb domini directe de pensió anual de 30 ptes i capital al 3%
1000 ptes a favor d'Amàlia Soler i de Tord. Inscripció la .

Transmissió d'aquest cens a Fundació privada Amàlia Soler, inscripció 7a.

COMPRAper l'Ajuntament de Vilafranca per acord de ple del 15-4-1930, amb
destinació a ampliació del local de l'Estació Enològica i Viticultura de Vilafranca del
Penedès. Escriptura de data 12-07-1930, notari Sebastifm Parés.

b) Registral2010 - ampliació cf. duc de la Victòria, 18

Llibre 160, foli 41, inscripció 3a

"URBANA.Casa situada al carrer del Duc de la Victòria d'aquesta vila (actualment
anomenat carrer de Cal Bolet), assenyalada de núm. 18, de superfície 96,22 m2.
AFRONTA:al nord o front amb el carrer del Duc de la Victòria; a l'est o dreta sortint
amb Pablo Soler; al sud o fondo amb l'edifici de l'Estació Enològica pròpia de
l'ajuntament d'aquesta vila; i a l'oest o esquerra amb el propi edifici de l'Estació
Enològica.

Afecta a un cens de pensió anual 15 ptes, i capital al 3% 500 ptes a favor Elvira
Soler i de Tord i aquesta fa donació a Fundació privada Amàlia Soler, inscripció 5a.

COMPRAAjuntament, acord de 30-5-1914, escriptura de 15-6-1914, notari José
Ignacio Melo.

c) Registral 5050 - edifici principal, magatzem, cava i sortida cf.
Gral.Cortijo

Llibre 155, foli 151, inscripció la

"URBANA. Edifici en el qual es troba instal.lada l'Estació Enológica i les seves
dependències, situat en aquesta vila, carrers del Duc de la Victòria (actualment
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qnomenat carrer de Cal Bolet), d'Amàlia Soler i del General Cortijo, i assenyalat
amb els núms. 19 i 21, 20 i 19, respectivament (es corresponen al 20 del cI. de Cal
Bolet, el 19-21 d'Amàlia i el 19 del Cortijo). Es composa de planta baixa en la seva
major part, conté pis i soterrani o cava en la nau destinada a bodega. Ocupa
1.374,14 m2, i té la façana al carrer d'Amàlia 30,65 metres, la del Duc de la
Victòria 24,40 metres i la del Gral. Cortijo 4,90 metres. AFRONTA: al nord i front
amb el carrer d'Amàlia Soler; per la dreta sortint part amb el carrer del Duc de la
Victòria i part amb cases de Magdalena Soler, de Pau Soler i de Rafel Godas; per
darrera amb pati de Fèlix Raventós; per l'esquerra part amb el carrer del General
Cortijo i part amb cases de Liborio Quer, de José Mestres, de Joan Plans, de
Baldomero Torres i amb finca de José Balaguer. Finca formada per agrupació de les
registrals 1819, 4362 i 1651.

Procedent de la 1819, afecta a un cens de pensió anual 33,75 ptes, i capital 1.125
ptes a favor Elvira Soler i de Tord i aquesta fa donació a Fundación privada Amàlia
Soler, inscripció 3a.

Compra per l'Ajuntament per acord de 29-09-1911, escriptura de 5-3-1910, notari
José Parés.

Les finques registrals esmentades conformen la finca cadastral amb referència
1377401CF9717N0001LH

Es valora la concessió esmentada en 2.170.966,30 €, i aquesta concessió constarà
com aportació de l'Ajuntament de Vilafranca a la dotació inicial de la nova fundació.
La concessió es condiciona al fet que durant tota la seva vigència l'immoble es
destini efectivament a les finalitats fundacionals segons els estatuts; si no fos així,
la concessió restaria extingida i els bens revertirien a favor de l'Ajuntament, sense
que això pugui originar indemnització de cap mena. Expressament es preveu que si
en el futur es modifiquessin els articles 5, 6 o 31 dels estatuts de la nova Fundació
(finalitats, activitats i Consell de relació amb l'Ajuntament), sense haver obtingut
prèviament la conformitat de l'Ajuntament a través del ple municipal, aquest òrgan
plenari municipal podria acordar la revocació de la concessió, si estima
motivadament que s'alteren de forma substancial i inconvenient les finalitats i
tasques de la Fundació, o el sistema previst de relació amb l'Ajuntament.

S'estableix expressament, quant als béns objecte de concessió:

a) No se cedeix la concessió ni drets d'ús sobre una part de l'edificació que es
preveu destinar inicialment a centre d'estudi o de lectura d'ús públic. La part
exclosa de la concessió, grafiada en un plànol incorporat a l'expedient, és un edifici
de forma rectangular, amb planta baixa, de 115 m2 aproximadament de superfície
construïda, situat en la cantonada dels carrers de Cal Bolet i d'Amàlia Soler, amb
accés directe per aquest darrer carrer. Limita amb els carrers Cal Bolet i Amàlia
Soler, amb el pati d'accés al conjunt edificatori i amb el volum principal de l'edifici
de l'antic INCAVI o Estació Enològica.

b) La cessió no inclou la propietat de l'Ajuntament de Vilafranca, de forma
rectangular i estreta, que no té la qualificació urbanística d'equipament sinó de
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zona edificable, amb accés pel carrer General Cortijo i que connecta amb l'edificació
cedida.

c) Es disposa que l'Ajuntament de Vilafranca podrà fer ús, directament o a través
de cessions temporals a tercers, de les sales de la planta baixa de l'edifici cedit en
règim de concessió, per a portar-hi a terme actes d'interès públic o general.
Aquests usos resten condicionats a què no restin perjudicades les activitats
acadèmiques o altres de l'ESCAVI, les quals tindran la condició de preferents.
S'establirà de mutu acord el protocol adient de cessions.

3. D'acord amb els estatuts, l'alcalde serà patró i president de la nova fundació, i ell
mateix designarà el tinent d'alcalde que hagi de ser també patró. La resta del
Patronat serà nomenat en la carta fundacional per les altres persones fundadores,
d'acord amb els estatuts. Consta documentat ja el nomenament, com a patrons, de
Martí Solé i Bordes i Ricard Banquells i Bernad (Fundació privada Caixa Penedès),
Jordi Bort Ferrando (Institut Català de la Vinya i el Vi), Josep Maria Albet i Noya
(Consell Regulador de la 0.0. Penedès), Gustau García Guillamet (Consell
Regulador de la 0.0. CAVA), Xavier Pié i Dols (Consell Regulador de la 0.0.
Catalunya), Miguel Agustín Torres Riera (Miguel Torres, S.A), José Luis Bonet
Ferrer (Freixenet, S.A) i Maria del Mar Raventós Chalbaud (Codorníu, S.A).

4. Resta facultat l'alcalde per a l'execució dels acords anteriors, i especialment per
atorgar en nom de l'Ajuntament de Vilafranca la carta fundacional.

L'anterior proposta d'acord ha quedat aprovada amb 15 vots a favor (grups de CiU i
Socialista), 3 en contra (CUP i ICV-EUiA) i 3 abstencions (PP i ERC).

Amb caràcter inicial, es llegeix una rectificació que planteja l'alcaldia a un article
dels estatuts de la fundació, consistent en afegir un nou paràgraf al final de
l'apartat 1) de l'article 5 dels estatuts (finalitats fundacionals), amb el redactat
següent:

Per tal d'assolir els objectius fundacionals per l'escola superior ESCAVI BS, es
poden convenir acords puntuals de col.laboració amb altres Escoles, Universitats i
centres formatius. Tanmateix, s'estableix com a regla essencial, integrada en la
voluntat fundacional, que la gestió de l'ESCAVI BS l'ha de portar a terme
directament la Fundació a través del seu Patronat i de la seva direcció, sense
admetre's modalitats de gestió indirecta a càrrec d'entitats o societats externes,
fins i tot si fossin participades per la Fundació.

Per tant, s'entén inclòs el text esmentat en l'articulat dels estatuts que es proposa
aprovar definitivament.

Aureli Ruiz (portaveu del govern i CiU) explica que l'esmena garanteix que el
Patronat i la direcció de la Fundació gestionin directament l'escola ESCAVI, i que
aquesta gestió no se cedeixi a tercers. Es tracta avui, afirma Ruiz, d'aprovar
definitivament la creació de la Fundació, ubicant l'ESCAVI BS a l'edifici ja rehabilitat
de l'antiga estació enològica, l'ús temporal del qual se cedeix per concessió a la
nova entitat fundacional. Amb això tornem en certa manera als orígens, ja que
recuperem per a l'edifici l'activitat formativa en l'àmbit vitivinícola. Ha de quedar

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
1)7

VEGUERIAPENEDÈS

http://www.vilafranca.cat


~ AJUNTAMENT
1'11I1 VILAFRANCA~n~ ,

DEL PENEDES

clar que l'Ajuntament cedeix l'ús de la finca d'acord amb la col.laboració público-
privada establerta, però la gestió l'ha de portar a terme el Patronat, en el qual la
majoria correspon al sector del vi i el cava, el qual ha d'assumir de manera clara el
protagonisme. És necessari que el sector privat vitivinícola cregui en el projecte, el
faci seu i hi participi de manera activa.

Després de l'aprovació inicial s'han presentat al. legacions per grups polítics, la
majoria de les quals es rebutgen, si bé s'accepta la idea de blindar la concessió
sobre l'edifici, de forma que la vigència de la concessió es vinculi efectivament al
compliment en tot moment dels objectius que justifiquen aquesta concessió i la
creació de la Fundació.

Aureli Ruiz comenta les al. legacions, i les raons de la seva desestimació. Així, les
al. legacions pretenen que l'Ajuntament tingui una participació majoritària en el
Patronat atès que aporta la major part de la dotació fundacional, però no estem en
presència d'una societat mercantil capitalista. No han de tenir res a veure el
Patronat i els fundadors, i la idea és que el Patronat amb majoria de privats del
sector s'espavili per si mateix. L'Ajuntament només ha d'aportar la concessió de
l'edifici, però no ha de fer en el futur cap més aportació econòmica. A més, si
l'Ajuntament fos majoritari hauria de respondre legalment de les obligacions de
l'entitat, i això no és convenient. No s'han d'abocar diners per part de l'Ajuntament,
sinó que la gestió i el risc va a càrrec dels privats.

Altres al'legacions, recorda Aureli Ruiz, tenen a veure amb la valoració econòmica
de l'edifici. Les valoracions les han elaborat els tècnics municipals, mereixen
confiança i són innecessàries valoracions addicionals. Cedim temporalment l'ús de
l'edifici rehabilitat, i el seu valor exacte no té gaire importància, perquè no
repercuteix en accions ni en una major o menor representació en els òrgans de
govern. La propietat la conserva l'Ajuntament, i si el projecte no funciona o no es
compleixen les finalitats la finca retorna a l'Ajuntament per a destinar-la als fins
que s'estimin adients.

Hi ha al. legacions que es refereixen al funcionament de la Fundació. Aureli Ruiz diu
que s'accepten parcialment, en el sentit que l'Ajuntament podria en certa manera
vetar hipotètiques reformes futures dels estatuts que desvirtuessin l'esperit inicial.
En canvi, es desestimen altres peticions, ja que assumptes com el sou del director i
altres els ha de decidir el Patronat sense intervenció municipal. Tampoc té massa
sentit la pretesa limitació de mandats dels patrons; els patrons els designen
entitats i empreses, i ha de ser cada entitat la que decideixi qui la representa i per
quant temps, amb el benentès que inicialment cada entitat nomena patró al seu
màxim dirigent, i convé que en el futur aquesta situació de representació al màxim
nivell es mantingui.

Aureli Ruiz manifesta que també s'han introduït rectificacions d'ofici a la proposta,
deixant clar que no se cedeix la part prevista per a sala d'estudi ni la finca amb
accés pel carrer General Cortijo, i que les sales de la planta baixa es poden destinar
a actes programats o autoritzats per l'Ajuntament, compatibles amb l'activitat
acadèmica preferent.
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Pep Quelart (ERC) manifesta que la filosofia del projecte és compartida per ERC,
perquè cal apostar per l'economia del coneixement. Tot i així, s'abstindrà, perquè el
projecte l'ha fet el govern i no s'ha donat als grups la possibilitat de fer-hi
aportacions de fons; calia mà estesa i eren possibles amplis acords.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que és trist i preocupant el grau d'improvisació
del govern municipal en aquest assumpte. Han passat dos anys amb continus
canvis, dubtes i poques explicacions. ICV-EUiA sempre ha dit que el projecte de
crear una escola o universitat del vi a Vilafranca era interessant, però s'ha optat per
a destinar-hi un espai massa gran per al projecte definit i els alumnes previsibles,
fins al punt que a darrera fora s'ha eliminat de l'àmbit de la cessió la sala d'estudi i
una finca. L'edifici que ICV-EUiA pretenia destinar a llar d'avis se cedeix a la nova
Fundació, després d'haver-hi invertit a més en obres de rehabilitació i instal.lacions
2 milions d'eures. Finalment CiU i PSC imposen la seva majoria, i acaben el procés
amb presses i vulnerant les normes del procediment (la proposta no es correspon a
la llegida en Comissió Informativa, es van contestar les al. legacions abans d'acabar
el període d'informació pública, etc.). La realitat és que el govern ha canviat en poc
temps tres vegades el valor de l'edifici, i que aporta la major part del capital però
queda en clara minoria en el Patronat; a més, mentre l'Ajuntament retalla salaris la
Fundació pot tenir gerents amb sous alts, i el Patronat nomenat pot canviar en el
futur els estatuts de l'entitat sense que l'Ajuntament pugui reaccionar. S'han fet
diferents valoracions econòmiques des de l'Ajuntament, i finalment s'exclouen de la
cessió parts de l'edifici, però el valor sorprenentment ja no es modifica, i quasi cada
setmana es contracten obres i mobiliaris addicionals, de manera que dubta molt
Villarroya que el govern sàpiga què val a data d'avui l'edifici i la concessió, i
aquestes no són maneres de fer les coses. El govern rebutja al. legacions gairebé
sense llegir-les, i davant d'aquesta ICV-EUiA situació proposa que es retiri el
dictamen, es valorin les al. legacions i es parli serenament amb els grups
municipals.

Josep Ramon (PP) afirma que s'abstindrà perquè no veu clar que el projecte pugui
tirar endavant, i en les èpoques actuals de crisi aquesta aventura no sembla
convenient. Se cedeix l'edifici amb importants inversions municipals i es diu que
gestionin uns privats, privats que segons el pla de negoci han d'aportar més diners
que els inicials a què es refereix el dictamen. És d'esperar que tot es compleixi, i
que l'Ajuntament no hi hagi de posar diners. Pregunta qui pagarà el manteniment
de l'edifici, i opina que hagués estat preferible que el cost dels cursos fos menor i
que hi poguessin accedir més gent de Vilafranca i comarca. Sembla que el projecte
planteja que s'inscrigui a l'escola en gran part gent de fora que pagui molts diners, i
el PPposa en dubte que aquesta idea sigui la més adequada.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que es tracta d'un projecte del govern municipal, en
el qual l'oposició no ha pogut participar. L'assumpte va ser retardat i retirat del ple
pel govern en diferents ocasions, i ara aquests dies tot han estat presses: es van
contestar les al. legacions pocs minuts després de ser presentades, es va portar un
dictamen a Comissió Informativa quan encara no havia acabat el període
d'informació pública i ara s'ha admès que la proposta final és d'alcaldia i diferent a
l'examinada per la Comissió Informativa, gràcies al suport de portaveus de grups
municipals que no s'han identificat i fent valer la majoria absoluta del govern CiU-
PSC,quan el que hauria calgut en tot cas seria celebrar una junta de portaveus.
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Casanova critica al grup Socialista ara en el govern, per donar suport a un projecte
convergent com el de l'ESCAVI, quan abans s'hi havia oposat. El PSCva justificar la
seva entrada al govern municipal al'legant la situació d'emergència social i
econòmica que patim, però Casanova es pregunta si el projecte de l'ESCAVI serveix
per a fer front a la situació d'emergència. Es tracta d'un projecte d'estudis privats i
privatius, amb un cost d'accés de 23.000 euros per a cursos d'horari limitat, i es
pregunta. si això és un projecte d'esquerres. A parer de Casanova, l'escola serà per
a qui tingui més recursos, i accentua la desigualtat. Tindrem un ensenyament
excloent i elitista, i Casanova pregunta si aquesta és la Vilafranca de les
oportunitats que pregonava el PSc.

Llorenç Casanova indica que la CUP aposta per tots els estudiants de Vilafranca, i
per incrementar els ajuts als estudiants. El projecte que es presenta té un cost per
a l'Ajuntament, perquè se cedeix per 50 anys un edifici molt gran i cèntric, en el
qual l'Ajuntament a més ha invertit 2 milions d'euros addicionals, i en cap projecte
s'especifica quins poden ser els suposats beneficis generals de la iniciativa. El PSC
ha parlat darrerament, com a justificació, d'encabir també en l'equipament un
centre d'atenció de talent, però es pregunta què és això exactament i quin és el
projecte previst. L'Ajuntament cedeix l'ús privatiu a la Fundació, i ho fa pel màxim
termini legal de 50 anys, quan es podia optar per un termini d'uns 10-15 anys
prorrogables. Ara finalment s'exclou de la cessió la sala d'estudi, exclusió positiva
però que representa només 100 m2 sobre els 23.000 m2 de l'edifici, i Casanova es
pregunta per què no s'exigeix un lloguer a la Fundació. Hi ha altres equipaments de
més prioritat, com per exemple el Centre de Joves o el Centre Cívic de l'Espirall. La
CUPproposa retirar el dictamen, obrir el diàleg i valorar quin és l'ús més adient per
a l'edifici.

En aquest moment l'alcalde dóna per finalitzada la intervenció de Llorenç Casanova,
en haver exhaurit el temps establert.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que l'edifici és un gran equipament al
centre que s'ha rehabilitat i que ara se cedeix en ús a una nova Fundació que li ha
de donar contingut formatiu vinculat al món del vi i el cava. Altres grups com el seu
van apostar per altres usos com el sociosanitari per a l'edifici, però ha passat el
temps, i hi ha hagut eleccions. Cal desencallar l'assumpte, i no bloquejar la posada
en ús d'un equipament important, la qual cosa no vol dir que es renunciï a altres
alternatives d'atenció a la gent gran en altres indrets i mitjançant projectes
diferents. Es crea una Fundació a la qual se cedeix l'ús de l'edifici, el qual retornaria
però a l'Ajuntament si no es compleixen les finalitats previstes. Quant a les
crítiques d'elitisme, cal tenir present que l'oferta formativa tindrà diferents línies, i
que s'ha contactat amb gent diversa. S'està treballant en el centre d'atenció de
talent, encara que no lògicament per al proper curs. És lògic que la Fundació la
gestionin els privats, a parer de Romero; en efecte, l'Ajuntament ha de gestionar
serveis socials i altres serveis essencials, però en altres terrenys (oferta formativa,
nou Ambulatori, etc.) com el que ens ocupa el que ha de fer és facilitar les coses a
qui ha de gestionar, en aquest cas cedint l'ús d'un edifici que tornaria a
l'Ajuntament si el projecte no anés bé. Ha de quedar clar que l'Ajuntament no
assumirà dèficits econòmics de la nova Fundació, i que el govern municipal no
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renuncia a nous equipaments destinats a gent gran, escola d'arts
ampliació de l'oferta formativa, per exemple.

oficis o

Pere Reguli (alcalde i CiU) manifesta que les beneficiàries del projecte no seran les
empreses, sinó les persones que podran estudiar a l'ESCAVI i que potser després
tindran l'oportunitat de treballar en el sector. Parlem d'un sector que ha volgut
col.laborar en el projecte, aportant diners i aportant-ne més en el futur, i que
portarà la iniciativa de la gestió. Lògicament, els estudis gratuïts no serien viables,
però la Fundació cobrarà el cost dels estudis, sense pretensions de beneficis
econòmics. L'Ajuntament potser podrà ajudar als estudiants que ho necessitin, però
no aportarà diners a la Fundació. Quant a la valoració de l'immoble és correcta,
però no és gaire important, perquè en una Fundació es pot ser fundador principal,
aportar la major part de la dotació i no esdevenir ni tan sols patró; a més, portem a
terme només una cessió temporal d'ús de l'edifici, i condicionada. Reguli insisteix
en el fet que el pes de la gestió l'ha de portar el sector privat, apostant perquè se'n
surti, i si no fos possible l'edifici retornaria a l'Ajuntament i aquest decidiria el seu
ús final. En el passat ja vam deixar passar oportunitats en la matèria, i a parer de
Reguli no podem deixar escapar aquesta i que el projecte es faci realitat en un altre
municipi. Es mostra contrariat pel fet que la unanimitat que per a projectes
semblants van aconseguir municipis com Sitges o Igualada no hagi estat possible a
Vilafranca. També subratlla que aviat es podran signar convenis de col.laboració
amb Universitats com la Rovira i Virgili o la de Vic.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que a Igualada, per exemple, el ple coneixia el
valor de l'aportació municipal. Aquí, en canvi, es fan successives i diferents
valoracions i la darrera es manté malgrat reduir-se finalment l'àmbit de la cessió.
Aquí no sabem quan val, i la dada no deu ser irrellevant si la llei obliga a fixar la
valoració. L'alcalde replica que hi ha informes tècnics, i que el valor final el marca el
mercat, i tota la resta és només teoria. També afirma que els privats, a Vilafranca,
fins ara mai no havien apostat per un projecte d'aquesta mena, i ara que ho fan cal
col.laborar i no posar pals a les rodes.

Llorenç Casanova (CUP) nega l'afirmació de Francisco Romero en el sentit que
l'escola no serà elitista, si es paguen 23.000 euros (segons va dir l'impulsor Xosé
Carlos Fermíndez) per curs d'horari determinat. L'alcalde contesta que ja veurem el
cost; es cobrarà el que valgui la formació sense fer-hi negoci, i a més hi haurà
diferents línies formatives amb costos diferents. Els mobles inicials els paga
l'Ajuntament, però només una vegada, i òbviament el manteniment de l'edifici
(aigua, neteja, llum, etc.) va a càrrec de la Fundació. Cal apostar pel sector i pel
territori, i aconseguir formació, feina i prosperitat.

VII. MOCIÓ ÀMBIT PENEDÈS

Es presenta la següent moció per part dels grups d'ERC, CUP i ICV-EUiA, que
encapçalen també finalment els grups de CiU i Socialista, per iniciativa segons
s'afirma de l'entitat "Som Penedès":

Atès que en data 14 de juliol de 2010, el Parlament de Catalunya, per unanimitat
dels seus membres, va aprovar la Llei de creació de l'Ambit Penedès, Llei 23/2010,
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la qual resta pendent del seu desenvolupament reglamentari per a la seva entrada
en funcionament;

Atès que el dia 23 de desembre de 2011 el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya publicà el Projecte de Decret pel qual es desplega la Llei 23/2010, del 22
de juliol, de modificació de les lleis 1/1995 i 23/1983 per a fixar l'àmbit de
planificació territorial del Penedès;

Atès que la tramitació de l'esmentat Projecte es preveia com a maxlm per a un
termini de sis mesos, i que tenim coneixement que fa més de quatre mesos que
resta a l'espera de la seva signatura pel corresponent Conseller de Territori i
Sostenibilitat;

Atès que el mapa d'Àmbits de Catalunya segueix mantenint-se en set, amb tot el
que això suposa d'actes jurídico-polítics que afecten llur desenvolupament, i el fet
irregular de l'exclusió del Penedès per al qual s'ha creat una llei que no s'aplica, tot
i la urgencia de sortir d'aquesta indefinició;

Atès que l'Àmbit pot ser un instrument perquè el nostre territori pugui
desenvolupar-se i sortir del present atzucac en què es troben les nostres quatre
comarques, on els índexs d'atur són alarmants;

Atès que la creació de l'àmbit no suposa augmentar el pes de l'Administració, sinó
la redistribució de la que ja existeix, per a un desenvolupament més equilibrat dels
diferents territoris de Catalunya;

Atès tot el conjunt de raons que hem presentat:

DEMANEM AL PLE D'AQUEST AJUNTAMENT:

1r - Que insti al Govern de la Generalitat i concretament al Conseller de Territori,
perquè signi i publiqui ja sense més demores el Decret de l'Àmbit Penedès, tot
iniciant d'aquesta manera el desplegament de la Llei que va generar la seva
creació.

2n - Que traslladi aquest acord als Consells Comarcals de l'Alt Penedès, del Baix
Penedès, del Garraf i de l'Anoia; als portaveus dels grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya; a la Presidenta del Parlament, i al President de la
Generalitat de Catalunya.

L'anterior moció s'ha aprovat per unanimitat.

Pep Quelart (ERC) destaca que la iniciativa parteix de "Som Penedès". Parlem
d'Àmbit, no de Vegueria, i l'assumpte semblava resolt amb l'aprovació de la Llei pel
Parlament. Però el Decret de desplegament està preparat però no se signa ni es
publica. L'Àmbit (pas administratiu previ a la Vegueria) permetria treballar molt
millor temes d'interès com l'enoturisme, i no comporta duplicar Administracions ni
més despesa.
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que sobta que el govern de CiU no aprovi ja el
Decret, quan a l'oposició era tan bel.ligerant al respecte. La Llei la va aprovar tot el
Parlament, i CiU en dos anys no ha aprovat el Decret de desenvolupament. Grups
com ICV i ERC van haver de treballar molt perquè s'aprovés la llei; es va
aconseguir unànimement, i ara CiU incompleix la llei que mana dictar el Decret.

Llorenç Casanova (CUP) recorda que per ara no som Vegueria ni Àmbit, i això que
per a l'Àmbit només manca la signatura del conseller de CiU, desenvolupant una llei
que tots els partits van votar al Parlament. Espera que l'alcalde Reguli, en tant que
diputat de CiU, faci les gestions adients a favor del territori i del Penedès.

Pere Reguli (alcalde i CiU) afirma que a ell no li sobta que el Decret no s'hagi
aprovat encara. Diu que personalment ha fet molta pressió al respecte, però que se
sent sol, i que si no hi ha unió l'Àmbit (que entre altres coses permetrà fer plans
territorials adaptats al nostre territori) no anirà endavant. Ja no es tracta només ni
principalment de la postura dels diferents partits, sinó de les comarques. A
Vilafranca i a l'Alt Penedès ho tenim molt clar, però això no és igual al Baix
Penedès, al Garraf i a l'Anoia. Cal un moviment unitari de tot el territori, i que les
comarques, els municipis, la societat i els partits pressionin, perquè tot plegat a
Barcelona no s'entén. CiU demana d'encapçalar també la moció.

Ramon Zaballa (grup Socialista) demana encapçalar la moció. Ja fa temps que es
va aprovar la llei i aquesta s'ha de desenvolupar. Si cal que tots pressionem perquè
el govern de CiU aprovi el Decret, no mancarà el suport del grup Socialista.

Josep Ramon (PP) es mostra favorable a l'Àmbit. De tota manera, es pot dubtar si
el moment és adient, perquè comporta despesa i patim una crisi econòmica molt
seriosa.

Pep Quelart (ERC) es mostra sorprès per la manifestada soledat de l'alcalde. Hi ha
una llei aprovada per tots els grups, i el govern de CiU de la Generalitat només ha
d'aprovar un Decret ja redactat. No és acceptable que el govern no compleixi la llei.
La veritat, diu Quelart, és que en aquesta matèria CiU té un problema intern amb el
Baix Penedès. Pere Reguli li replica que no és només un problema del Baix Penedès
i de CiU.

VIII. MOCIÓ SOBIRANIA FISCAL I TRIBUTACIÓ DE VILAFRANCA

Se sotmet al ple la següent moció del grup de CiU, encapçalada també finalment
per ERC:

Catalunya pateix un important dèficit fiscal dins l'Estat espanyol, pròxim al 8%, el
qual afecta i agreuja la situació econòmica i social dins de la nostra societat
impedint dur a terme unes polítiques favorables per a la recuperació econòmica per
part del govern de la Generalitat de Catalunya.

Simultàniament a aquest dèficit fiscal, l'Estat espanyol ha demostrat una absoluta
deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en
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no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia
legislació espanyola reconeix.

Davant d'aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans
passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal.liar aquest greuge, i
posar les bases per a una solució definitiva.

Així doncs, per assolir l'objectiu de posar fi a aquest dèficit fiscal i corregir aquest
tracte discriminatori és peremptori que la nostra institució més representativa, la
Generalitat de Catalunya, tingui el control directe sobre tots els impostos que es
paguen a Catalunya, de manera que les Institucions i els ciutadans i les ciutadanes
del nostre país els liquidin a l'Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a
l'Agència Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos
suportats a Catalunya.

Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i
compromesa amb les dificultats socials que patim a resultes de la situació
econòmica, podem i hem de contribuir a posar fi a aquest dèficit que pateix
Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant, tan aviat com sigui possible, a
l'Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l'Agència
Tributària espanyola.

Es proposa l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Manifestar la voluntat del municipi de Vilafranca del Penedès d'exercir la
seva sobirania fiscal.

Segon.- Iniciar, coordinadament amb la Generalitat de Catalunya, els mecanismes
necessaris per tal de procedir al pagament de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques (IRPF), i l'Impost sobre el Valor Afegit, tan aviat com sigui
possible, a l'Agència Tributària de Catalunya en lloc d'efectuar-los a l'Agència
Tributària espanyola com s'han realitzat fins ara.

Tercer.- Notificar l'adopció dels presents acords a la Conselleria d'Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, al parlament de Catalunya, i a les
entitats municipalistes de Catalunya (FMC,ACMi AMI).

L'anterior moció s'ha aprovat amb 13 vots a favor (CiU, CUP, ICV-EUiA i ERC), 2 en
contra (PP) i 6 abstencions (grup Socialista).

Raimon Gusi (CiU) explica la seva postura fent referència a una etapa de la història
de Catalunya (segle XV) que es representa en un oli del saló de sessions, amb el
Rei i la Generalitat establint un pacte, de manera que la Generalitat recaptava
llavors els impostos. Catalunya pateix actualment un espoli fiscal, i al Penedès cada
dia un milió d'euros d'impostos se'n van a Madrid per no tornar. La iniciativa de la
moció és del moviment polític JNC, i Gusi l'agraeix i recorda que l'Associació de
Municipis per la Independència està també en aquesta línia. Quan en el mes de
setembre hi hagi garanties, es tracta d'ingressar l'IRPF i l'IVA a l'Agència Catalana,
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tot i saber que de moment aquesta farà al seu torn l'ingrés a l'Agència de l'Estat.
D'aquesta manera la Generalitat tindrà més dades sobre els tributs, i adquirirà
experiència i rodatge.

Pep Quelart (ERC) manifesta que desitja encapçalar la moció. Recorda que en el
mes de febrer de 2012 ERCja va presentar aquesta moció, i llavors CiU va donar-hi
suport sense massa eufòria. Espera que en aquesta ocasió l'Ajuntament i el govern
compleixin de veritat la moció. És de justícia que la Generalitat pugui recaptar i
administrar els impostos que paguem els ciutadans de Catalunya.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció, com ja ho va fer en el mes de
febrer de 2012. Es tracta d'avançar com més aviat millor.

Montserrat Blasco (PP) afirma que ja portem dos anys de mandat municipal, i que
és llastimós que en aquests dos anys CiU es limiti gairebé a presentar propostes
d'aquesta mena, que a més són il'legals. La moció, curiosament, no diu res sobre
els diners que la Generalitat deu i no paga a l'Ajuntament, i sembla que CiU hagi
perdut el seny. El model de finançament canviarà aviat i beneficiarà a Catalunya.
Cal deixar de donar les culpes de tot a Madrid, i reconèixer que a Catalunya la
Generalitat ha portat a terme una gestió deficient durant molts anys.

Xavier Navarro (CUP) afirma que el que es proposa no és exercir la sobirania fiscal,
sinó només canviar d'intermediari, i l'Agència Catalana el que farà és lliurar els
diners a l'Estat espanyol. La moció no porta a enlloc, i caldria que els ciutadans
poguessin decidir el que fan amb els seus propis diners. La CUP votarà a favor,
però estem en presència d'una "mocioneta" que no canvia les regles del joc de
fons.

Ramon Zaballa (grup Socialista) afirma que la moció parteix d'una premissa
equivocada, ja que dóna per fet que el poble de Catalunya ja s'ha manifestat i que
ho ha fet en un sentit determinat, però la realitat és que encara no s'ha exercit el
dret a decidir. No podem crear, en el llenguatge del president Mas, "estructures
d'Estat" sense saber allò que el poble mana. D'altra banda, des de l'Ajuntament no
tenim competència per a decidir sobre els impostos no municipals. Hauríem de
presentar mocions que sumin sobre afers que ens afecten directament (tren,
serveis socials, educació, etc.) i no que restin i acabin generant frustració. El grup
Socialista comparteix l'esperit de la moció a favor de Catalunya, però no l'estratègia
ni el mètode. Hem d'anar al pacte, i no al xoc de trens. El grup Socialista
s'abstindrà.

AMPLIACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ SOBRE
DECLARACIÓ DE MARÍA DE LOS LLANOS DE LUNA COM A PERSONA NON
GRATA

Després de la convocatòria del ple, i per tant fora de l'ordre del dia, s'ha presentat
una moció per part dels grups d'ERC, CUPi ICV-EUiA.

La declaració d'urgència, amb la consegüent ampliació de l'ordre del dia, ha estat
acceptada per assentiment.
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El text de la moció presentada és el següent:

La delegada del govern espanyol a Catalunya i exdiputada del PP, María de los L1anosde
Luna, va retre homenatge dissabte passat 11 de maig, en un acte de la Guàrdia Civil
espanyola, a excombatents de la División Azul que van lluitar al costat de l'exèrcit nazi
durant la Segona Guerra Mundial.

Amb aquest fet totalment lamentable i intolerable en una democràcia, L1anos de Luna
traspassa tots els límits ètics inimaginables. La seva actuació fins al moment s'ha basat en
actuacions de persecució i imposició contra les institucions catalanes sobretot en aquelles
que s'han declarat territori català lliure o que han hissat la bandera estelada, fins al punt
que el Parlament de Catalunya n'ha demanat per amplia majoria la seva destitució.

Però els fets que van ocórrer el passat dissabte traspassen tots els límits. Que la
representant d'un govern honori a antics combatents del feixisme que van donar suport
militar a Hitler, no té cap justificació possible. En qualsevol país normal i democràtic, una
acció d'aquest tipus comportaria la seva destitució fulminant. El baix nivell democràtic
imperant, demostrat per la delegada del govern, també es demostra amb les subvencions
que l'Estat Espanyol amb els seus successius governs, tant del PSOEcom del PP, han estat
donant a entitats com l'Hermandad de Combatientes de la División Azul o la Fundación
Francisco Franco.

Davant la gravetat dels fets que suposa l'acció de la delegada del Govern Espanyol
d'homenatjar a una entitat feixista i relacionada amb crims contra la humanitat, i que
significa un atac a la dignitat i memòria de tots els lluitadors que van morir en defensa de la
llibertat, la legalitat i la democràcia,

els grup municipal d'ERC, CUPi ICV-EUiA proposen l'assumpció dels següents acords:

1. Declarar persona non grata a Vilafranca a la delegada del Govern Espanyol a Catalunya,
Maria de los L1anosde Luna, exigint al Govern espanyol la seva destitució.

2. Exigir al Govern de l'Estat Espanyol que deixi de subvencionar entitats feixistes com
L'Hermandad de Combatientes de la División Azul o la Fundación Francisco Franco per
atemptar contra els valors de la democràcia.

3. Transmetre aquest acord a L'Amical de Mauthausen, al Parlament de Catalunya, a la
delegació del Govern Espanyol a Catalunya, al ministeri de la presidència del govern
espanyol, a la Comissió Europea, al Consell d'Europa i al Consell de Drets Humans de les
Nacions Unides.

Aquesta moció ha estat rebutjada amb 4 vots a favor (ERC, CUPi ICV-EUiA), 15 en
contra (grup Socialista, 7 membres del grup de CiU i PP) i 2 abstencions (J. Manel
Montfort i Emília Torres, de CiU).

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.viIafranca.cat
VEGUERIA PENEDÈS

http://www.viIafranca.cat


~ AJUNTAMENT
•111I. VILAFRANCA~n' .

DEL PENEDES

El portaveu d'ERC, Pep Quelart, afirma que és condemnable que la Delegada del
Govern de l'Estat a Catalunya homenatgi associacions destacades pel seu suport al
feixisme i al nazisme de Hitler, conducta que ha suscitat fortes reaccions
internacionals i que en molts països democràtics constitueix fins i tot un delicte.
Fora de l'Estat espanyol, ningú no ho entén, i entén encara menys que no es
generin reaccions contundents en forma de dimissions o destitucions. La Delegada
ja porta executades moltes actuacions contra la democràcia i contra Catalunya, i
per al tarannà democràtic de Vilafranca tot plegat constitueix una ofensa. La
declaració de la moció com a persona non grata té un caràcter de declaració
política.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma també que en altres països l'actuació de la
Delegada seria un delicte tipificat en el Codi penal. Hem d'oposar-nos a conductes
d'aquesta mena. No es tracta ara de judicar la conducta de les persones
excombatents (voluntàries, obligades, condicionades, etc.), però en el segle XXI
retre homenatge a grups nazis esdevé improcedent i inacceptable.

Xavier Navarro (CUP) comença recordant la citació que diu que la prudència no ens
faci traïdors. El PP va predicant absurdament que a Catalunya per part del seu
president i altres es produeixen comportaments nazis, però ara hem d'aguantar la
Delegada del Govern del PP retent homenatge a un batalló militar nazi com la
División Azul, i no és la primera actuació greu de la persona titular de la Delegació,
una Delegació que d'altra banda no té sentit ni se sap per a què serveix. "Demana
que es trameti també la moció a la Plataforma de lluita contra el feixisme i el
nazisme.

Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. En realitat, diu, un grup d'entitats
va retre homenatge a la Guàrdia Civil. Dues d'aquestes entitats eren les que
consten en la moció i es van lliurar diplomes a totes les entitats per la seva
col.laboració en l'organització de l'acte; casualment, li va correspondre lliurar el
diploma a la División Azul a la Delegada del Govern. Quant a les subvencions a
aquestes entitats, les han atorgat governs de tots els colors polítics, i entén que
tenen per finalitat conservar documents que són històrics. La Delegada del Govern
té missions importants que justifiquen el càrrec, com el compliment de la llei i la
coordinació dels serveis de l'Administració de l'Estat a Catalunya.

Raimon Gusi (CiU) formula in voce una esmena a la moció. Accepta la part
expositiva i els punts dispositius 2 i 3. En canvi, s'hauria de substituir el punt 1 per
un altre que afirmi que es demana la supressió de la Delegación del Gobierno en
Cataluña per obsoleta. Gusi diu que no s'ha de personalitzar, ni declarar non grates
persones determinades, sinó que cal anar al fons de l'assumpte. La Generalitat és
Estat i volem per a Catalunya un Estat propi, per la qual cosa no ens cal cap
Delegació de l'Estat. En cas que l'esmena no fos acceptada pels grups que
presenten la moció, CiU hi votaria en contra.
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Ramon Zaballa (grup Socialista) comparteix no l'esperit, però sí la lletra de
l'esmena de CiU. Els socialistes, recorda Zaballa, són partidaris no de la
independència, sinó d'un Estat federal, i en el federalisme no hi caben Delegacions
radicades en els estats federats. També opina que les entitats no democràtiques no
han de gaudir de cap subvenció, per cap motiu.

Pep Quelart (ERC) accepta l'esmena de CiU si el text s'afegeix al de la moció, però
no si el substitueix. El PPafirma que s'ha de complir la llei, però comenta Quelart a
títol d'exemple que 12 sentències obliguen al Govern espanyol a lliurar a la
Generalitat els diners dels contribuents catalans destinats en l'IRPF a finalitats
socials, però el Govern no compleix aquest mandat, i només arriben a Catalunya
una part dels diners.

Montserrat Blasco (PP) manifesta que el problema és que a Catalunya s'ha fet
durant molts anys una mala gestió, i recorda afirmacions del conseller de CiU Felip
Puig en el sentit que en 7 o 8 anys la Generalitat havia passat de 135.000 i
200.000 funcionaris. El PP respecta la Justícia, i quan correspongui acataran les
decisions judicials, sens dubte.

Raimon Gusi (CiU) afirma que atès que no s'accepta l'esmena votarà en contra de
la moció, malgrat compartir-ne molts aspectes.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia, es produeixen les intervencions següents,
posant-se en relleu que les preguntes no resoltes s'hauran de contestar per escrit
posteriorment:

A)EI portaveu d'ICV-EUiA Bernat Villarroya formula les preguntes següents:

1) En el darrer ple es va parlar de la deficient comunicació per part de la
Generalitat del trasllat del servei d'urgències de l'Ambulatori a l'Hospital, durant els
caps de setmana. ICV va plantejar la conveniència de celebrar una sessió
d'audiència a efectes d'informació i estudi, i pregunta si el govern municipal ja ha
valorat la celebració de la sessió.

Contesta l'alcalde Pere Reguli que de moment no s'ha valorat, perquè la idea era
esperar unes setmanes i poder fer després una valoració del canvi.

2) Pregunta Villarroya, sobre el trasllat del servei d'urgències del CAPo Ambulatori
a l'Hospital en caps de setmanes, si ja es tenen dades sobre persones i temps
d'espera, i de com queda organitzat el servei d'urgències de pediatria.

L'alcalde Pere Reguli contesta que no es tenen dades oficials per escrit, ja que cal
esperar unes setmanes per a portar a terme una avaluació definitiva. Tanmateix, se
sap que pràcticament tot va bé i les opinions són majoritàriament favorables. Quant
a pediatria, funciona correctament, fins i tot amb algun reforç.
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3) Villarroya afirma que l'Ajuntament ha comunicat als veïns de la zona que es farà
la millora de la urbanització del tram del carrer General Cortijo pendent. Pregunta si
les obres seran iguals que les del primer tram, i els terminis d'execució previstos.

L'equip de govern respon que no té dades ara mateix disponibles, i que contestarà
per escrit.

B) El grup municipal de la CUP, per escrit i en el dia d'ahir, va formular les
qüestions següents:

4) Sabem quins són els habitatges cedits pel Fondo Social de Viviendas a
Vilafranca? I quines gestions s'han fet al respecte?

Josep Maria Martí (CiU i equip de govern) contesta que són 5 habitatges, 4 del
BBVA i 1 de Banesto. S'ha demanat informació i s'ha ofert la col.laboració
municipal. El BBVA afirma que els seus habitatges els reserva per a persones
desallotjades pel propi banc, i Banesto encara no ha contestat.

5) Recentment s'ha suprimit una línia d'autobús. Si tenim una pla de mobilitat
aprovat inicialment pel ple, però no el fan servir, quin és el criteri que utilitzen per
reformular les línies de bus del municipi?

El regidor de CiU i del govern Joan Manel Montfort contesta que el pla de mobilitat
es va aprovar inicialment en uns moments diferents dels actuals. Es va suprimir
una línia per racionalitat i amb afany d'estalviar, i no s'han enregistrat problemes.

6) Per quin motiu no han vingut els representants de Bühl a les Fires de Maig?

La regidora de CiU i del govern M. Dolors Rius contesta que qui venia a les Fires era
una associació de ciutadans de Bühl. Van enviar un correu electrònic comunicant
que enguany no podrien assistir a Fires per problemes de salut i laborals, però que
contemplaven amb optimisme la perspectiva de 2014.

7) Com és que alguns dominis d'internet de l'Ajuntament de Vilafranca tenen com a
titular una empresa privada?

El portaveu del govern Aureli Ruiz afirma que els dominis de l'Ajuntament sempre
han estat municipals. Arran de la pregunta (que agraeix) s'ha detectat una possible
errada en l'actuació d'un majorista extern, però a data d'avui està tot corregit i
correcte.

8) Com afecta l'eliminació d'ajuts a la dependència del Govern espanyol al
pressupost municipal i als ajuts que ofereix l'Ajuntament?

El portaveu del govern Aureli Ruiz contesta que el pressupost municipal no preveu
en aquesta matèria cap aportació de l'Estat. L'Estat abona diners a la Generalitat, i
l'Ajuntament té concertat un conveni amb la Generalitat. De moment no existeixen
retallades, però caldrà veure què succeeix en el futur.
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9) Com han pensat solucionar aquest problema per garantir ajudes i serveis?

Aureli Ruiz dóna per contestada aquesta pregunta amb la resposta de l'anterior
núm. 8.

10) En el darrer ple municipal es va preguntar a l'equip de govern els motius pels
quals no s'havia convocat al Consell per la Igualtat previ a la data del 8 de març. En
aquell ple se'ns va informar que el Consell es convocaria properament. A dia d'avui
i des del dia 12 de novembre de 2012 que no es convoca. Quin és el motiu?

El portaveu del govern Aureli Ruiz contesta que s'acostumava a fer reunió dos cops
l'any, coincidint amb les jornades de la dona treballadora i contra la violència de
gènere. Ja va dir que no s'havia convocat per una errada seva, però Ruiz afirma
que el Consell serà convocat efectivament per al proper mes de juny.

11) Es formula prec en el sentit que es comuniqui a tota la població l'obligació de
renovar el padró municipals cada dos anys per a les persones de nacionalitat no
comunitària i de 5 a les persones de nacionalitat comunitària.

El regidor de CiU i del govern Joan Manel Montfort afirma que quant als no
comunitaris, i malgrat que la llei no ho exigeix, l'Ajuntament tramet una carta a
totes les persones interessades amb 1 o 2 mesos d'antelació al venciment del
termini de dos anys, informant de la necessitat de renovació si continua la
residència. En els casos de comunitaris i persones amb residència permanent, quan
fan algun tràmit a l'Ajuntament se'ls informa del deure de renovació cada cinc anys,
tot i que en aquest darrer cas l'Ajuntament no ha tramitat mai cap baixa
d'empadronament fins ara.

C) El mateix grup de la CUP presenta verbalment en aquesta sessió les preguntes
següents:

12) A l'avinguda de Tarragona núm. 14 existeix un establiment comercial que no
compleix les mesures adients d'accessibilitat, i demana informació i mesures
adoptades.

13) Amb relació a la propera escola superior ESCAVI BS, que ha de gestionar la
Fundació que el ple ha acordat avui crear, pregunta quan està previst que comenci
a funcionar l'ESCAVI, si s'ha iniciat ja la difusió dels cursos oferts, qui pagarà les
campanyes de difusió dels cursos, quin serà el cost de cada curs acadèmic, quan
s'iniciarà el procés d'inscripció, qui serà la persona responsable de la gestió i quin
serà el seu sou, i quins són els estudis previs que calen per a inscriure's a l'ESCAVI.

L'alcalde Pere Reguli contesta que caldrà esperar a la constitució efectiva de la
Fundació. Haurà de ser el Patronat i la direcció de la Fundació, i no pas
l'Ajuntament, els que estudïin i decideixin totes aquestes qüestions.

14) La Junta de Govern de 6-5-2013 va acordar comprar mobiliari per a l'ESCAVI
per gairebé 150.000 euros. La CUP pregunta per què els compra l'Ajuntament, i si
està previst sumar aquest import a l'aportació inicial municipal de 2,1 milions
d'euros al capital de la fundació.
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15) Es pregunta si els canvis dels pressupostos inicials de les obres de l'ESCAVI
(antic edifici ICAVI) es comptabilitzaran per adequar el valor inicial de l'immoble.

16) La CUP demana una llista de totes les modificacions del pressupost inicial de les
obres de l'ESCAVI.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

¡:lL-'alcaldj
Pere Regl,J1Ii Riba

/
;/
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