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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Núm. : 06/2017
Caràcter: ordinari
Data: 27 de juny de 2017
Horari: de 20: 03 a 23: 20 hores
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (PDeCAT)

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

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

Montse Arroyo i Ferrando (PSC)
- Anna Doblas i Ruiz (PDeCAT)
- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP) fins la finalització del punt novè
- Raimon Gusi i Amigó (PDeCAT)

Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (PDeCAT)

Marcel Martínez i Mañé (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC)
- Joan Manel Montfort i Guasch (PDeCAT)
- Meritxell Montserrat i Mestres (PDeCAT)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Dolors Rius i Marrugat (PDeCAT)

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

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

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

Desenvolupament de la sessió

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
23/05/2017.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) demana aclariment sobre la votació reflectida en l'acta
en el seu punt número 6, ja que consten qui va votar a favor i qui va votar en
contra i sense que quedés reflectit el sentit del vot del PSc.
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Autoritzat per l'alclade intervé el secretari que manifesta que de vots n'hi ha de tres
tipus, afirmatius, negatius i abstenció. No podent obligar a votar a un regidor, el
que està clar és que no van votar a favor ni van votar en contra.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que si no volen votar han de sortir del plenari i
que si es queden equival a abstenció.

Sotmès al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 23/05/2017, és
aprovada per assentiment.

SERVEIS CENTRALS I HISENDA

2. COMPTE GENERAL 2016. Aprovació si s'escau del Compte General de la
Corporació corresponent a l'exercici econòmic de 2016 dels Pressupostos de
l'Entitat, Consorci per a la gestió del servei de Televisió Digital Local Pública
del Penedès, Serveis Municipals de Comunicació, S.L. (SERCOMSL), Empresa
Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A. i EPEL Institut Municipal de Formació,
amb els seus justificants.

Aprovar, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el
Compte General dels Pressupostos de la Corporació corresponent a l'exercici 2016,
integrat pel de la pròpia Entitat, Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió
Digital Local Pública del Penedès, Entitat Pública Empresarial Local Institut
Municipal de Formació, Serveis Municipals de Comunicació SL, i Empresa Municipal
d'Aigües de Vilafranca SA, el qual ha estat informat favorablement per la Comissió
Especial de Comptes tota vegada que exposat al públic, prèvia inserció d'edicte en
el Butlletí Oficial de la Província amb núm. de registre 022017007219 de data 28
d'abril de 2017, no s'ha formulat reclamació ni objecció de cap mena.

El contingut del Compte General queda estructurat per:

• Comptes de l'Entitat:

. El Balanç

. El Compte del resultat econòmic patrimonial

. L'estat de canvis en el patrimoni net .

. L'estat de f1uxesd'efectiu .

. L'Estat de liquidació del Pressupost

. La Memòria

• Comptes de l'Entitat Pública Empresarial Local Institut Municipal de Formació (amb
l'informe d'auditoria adjunt):

. El Balanç de Situació

. El Compte de Pèrdues i Guanys
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. La Memòria

• Comptes de la Societat Mercantil íntegrament municipal EMAVSA (amb informe de
gestió i informe d'auditoria adjunts):

. El Balanç de Situació
. El Compte de Pèrdues i Guanys
. La Memòria

• Comptes de la Societat Mercantil íntegrament municipal SERCOMSL (amb informe
d'auditoria adjunt):

. El Balanç de Situació

. El Compte de Pèrdues i Guanys

. La Memòria

• Comptes del Consorci per a la gestió del Servei de la Televisió Digital Local Pública
del Penedès:

. El Balanç

. El Compte del resultat econòmic patrimonial

. L'estat de canvis en el patrimoni net .

. L'estat de f1uxes d'efectiu .

. L'Estat de liquidació del Pressupost

. La Memòria

Consten com a documentació complementària al Compte General, els comptes anuals
de les unitats dependents de l'entitat local incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:

• Comptes de la Fundació Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya (amb
informe d'auditoria adjunt):

. El Balanç de Situació

. El Compte de Pèrdues i Guanys

. L'Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN)

. La Memòria

• Comptes de la Fundació Festa Major de Vilafranca del Penedès (amb informe
d'auditoria adjunt):

. El Balanç de Situació

. El Compte de Pèrdues i Guanys

. L'Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN)

. Estat de fluxes d'efectiu

. La Memòria

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb 13 vots favorables ( 8 CiU, 4 PSC, 1
PP) i 8 abstencions (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC).
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INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que fa dos plens es van aprovar els comptes
dels diferents ens que conformen el holding municipal, s'ha realitzat la
corresponent exposició pública i correspon ara la seva aprovació.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor de la proposta. Felicita als
tècnics que han elaborat el comptes i considera favorable que el romanent sigui
positiu i que es pagui en un termini raonable als proveïdors. El preocupa l'EPEL
perquè la Generalitat no aporta el mateix que abans i potser caldrà repercutir el
dèficit d'alguna manera a les famílies.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que no donarà suport perquè no són les seves
prioritats, perquè tenen un model diferent d'entendre Vilafranca. Feliciten el
personal de la casa perquè s'ha gestionat bé el pressupost, conforme a allò que
s'havia previst.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que l'any passat van votar a favor però
enguany s'abstindran per tal com l'equip de govern ha dut a terme la gestió de
l'EPEL i aprofita per tornar a reclamar que la fundació de la Festa Major serveixi per
complir els objectius per la qual es va crear, que entre altres era dotar la festa
major d'uns ingressos més sòlids.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que s'abstindran i posa de relleu que els
preocupa el paper de SERCOM, ells defensen el sistema públic de mitjans de
comunicació però estan veient que les xarxes de comunicació institucionals estan
adquirint un domini partidista poc legítim. Posa de relleu que Aigües de Vilafranca
és un bon exemple de servei municipalitzat i que en quant l'EPEL, l'equip de Govern
es queixa de que hi ha un dèficit en aquest àmbit i potser cal replantejar-se altres
serveis.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que comparteixen la preocupació pel destí
dels recursos, que excepte Aigües de Vilafranca, els altre ens dependents responen
a competències no obligatòries de l'Ajuntament. A aquests ens l'ajuntament destina
2,2 milions d'euros. Hi ha qui diu que s'hi destina poc i hi ha qui diu que s'hi destina
massa.

Agraeix els comentaris, que en general són per millorar i agraeix els comentaris
favorables cap a l'equip econòmic.

3. SOL.LICITUD OPERACIÓ DE CRÈDIT. Aprovació d'una operació de crèdit
amb el Banc de Sabadell, dins del Programa Crèdit Local, així acceptació de
la subvenció de la Diputació de Barcelona destinada a amortització anticipada
del mateix crèdit.

PRIMER: Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona amb la
finalitat de subsidiar el tipus d'interès del préstec sol. licitat.
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SEGON: Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, regulador del subsidi del préstec sol.licitat
al Banco Sabadell, S.A., amb càrrec al Programa de Crèdit local.

TERCER: Aprovar el préstec per import de 2.325.000 ( amb el Banco de Sabadell,
S.A. amb un tipus d'interès de l'EURIBOR 3m + 0,787%, per un termini de 10 anys
(9 anys + 1 de carència) i sense comissions.

QUART: Acceptar la minuta del préstec en què es formalitza.

CINQUÈ: La primera disposició del préstec serà igual a l'import de 181.084,87 (

SISÈ: Autoritzar al Regidor de l'àrea de Serveis Centrals i Hisenda, Sr. Aureli Ruiz,
per a la signatura del préstec en el cas que per raons d'agenda municipal no pogués
formalitzar-lo el present Alcalde.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb 13 vots favorables ( 8 CiU, 4 PSC, 1
PP) i 8 abstencions (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC).

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que és consequencia de l'aprovació del
pressupost i de la seva execució. Es tracta d'una operació de préstec per finançar
2,3 milions destinats a inversió. El crèdit que millors condicions dóna és el
Programa de crèdit local de la Diputació, en que pràcticament tots els interessos
que ha de pagar l'ajuntament d'aquest préstec, són subvencionats.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favorablement perquè el programa
és un estalvi i les inversions es duran a terme amb les millors condicions.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que el préstec els genera una certa inquietud.
Entenen que són les millors condicions possibles i per això no votaran en contra. Els
preocupa el finançament de les inversions amb crèdit i que aquest es formalitzi amb
una entitat financera que no respecta allò aprovat en aquest Ple.

Ara que els interessos són tant baixos, caldria reclamar la creació d'una banca
pública o una banca privada ètica. En el seu dia van plantejar que alguna de les
operacions que fa l'ajuntament de Vilafranca es fes a través de la banca ètica, és
una qüestió de voluntat política i de fer el pas.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que s'abstindran. El crèdit està vinculat a
l'execució del pressupost. Entenen que es vulgui buscar les millors condicions
econòmiques, però cal anar cap a la banca ètica.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que tota vegada que hi ha inversions que no
consideren prioritàries i que la política d'inversions es fa sense participació
ciutadana, s'abstindran.
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4. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT. Proposta al Ple, si escau,
d'aprovació de l'expedient número 8 d'habilitació de crèdits extraordinaris,
suplements de crèdit i transferències del pressupost de l'Entitat vigent.

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 8 d'Habilitació de crèdits extraordinaris, de Suplements de crèdit i
de Transferències de crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany mitjançant majors
ingressos, baixes per transferència de partides que ofereixen sobrant, i baixes
d'aplicacions pressupostàries, de conformitat amb el que disposa l'Article 177 del
RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, segons el detall següent:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS:

Partida

5.23103.48201 Fundació Pro-Penedès.-
Subvencions DIBA (amp) .

5.43112.48900 Subvenció Congrés Art i Paisatge .

83.250,00

6.000,00

5.43112.48901 Conveni Associació Centre Vila:
Campanya "Lones de Festa Major" ..... 6.000,00

5.33406.63200 Millora i ampl. Escorxador................ 75.000,00

5.33401. 78003 Castellers de Vilafranca.- Projecte
Reforma Cal Figarot 250.000,00

2.01101.91303 Amortització de préstecs.- Amortit-
zació anticipada CRÈDIT LOCAL........ 101.834.23 522.084,23

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 522.084,23

SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

Partida

5.33001.20200 Lloguer magatzem Cultura .

4.13302.21000 Manteniment d'aparcaments de
ferm permeable .

4.15321.22199 Material de construcció .

3.23107.22699 Igualtat .

Ròssec .

1.550,00

10.000,00

3.500,00

3.000.00

18.050,00
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Suma anterior .

3.31102.22699 Pla local de drogues .

5.24107.22699 Progr. Oficina Mpal. de Treball .

18.050,00

6.500,00

8.000,00

5.33701.22699 Servei Foment d'Ocup.: funcionament1.000,00

5.43001.22699 Organització Fires i esdeveniments ... 9.000,00

5.43901.22699 Promoció turística 13.244,25

4.15321.22799 Serveis urbans.- contractes serveis... 12.088,93

3.32602.44900 EPELInstitut Municipal de Formació... 100.000,00

3.31101.48905 Conveni Associació Ampert 450,00

4.92022.63200 Rehabilitació edificis i instal. 50.000.00 218.333.18

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT .........••••............. 218.333,18
....................................•..•............

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT:

Partida

5.24109.22699 Beques diversos programes .

5.43112.22699 Promoció del Comerç Local .

3.330,10

12.000.00 15.330.10

TOTAL CRÈDITS EXT., SUPLEMENTS I TRANSFERÈNCIES

FINANÇAMENT

BAIXES PER TRANSFERÈNCIA:

Partida

755.747,51

2.92003.13000 Personal laboral.- Servei Sistemes
i informàtica .

5.43111.22699 Organització fires comercials .

5.43201.22799 Serveis d'informació turística .

TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA .

1.990,00

12.000,00

1.340.10 15.330.10

15.330,10

7



~

~ AJUNTAMENT~Inl"VILAFRANG,A
DEL PENEDES

BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES:

Partida

4.91201.11000 Serv. urbanístics - personal event...... 34.000,00

5.43111.22699 Organització fires comercials.......... ... 6.000,00

2.92020.22799 Seg. i salut: contractes de serveis...... 3.000,00

3.23105.22799 Gent Gran: contractes serveis............ 3.000,00

5.33801.22799 Gestió Casal FM: contractes serveis...... 3.588,93

4.16231.46300 Manc. Alt Pdès-Garraf: deixall., plantes.

TOTAL BAIXES APLICACIONS PRESSUPOST .

MAJORS INGRESSOS:

Concepte

2.000.00 51.588.93

51.588,93

450.01

461.17

461.22

461.28

761.04

761.05

761.06

Generalitat.- Fons Cooperació Loc.....

Diputació: Salut .

D. t .1 T .IPU aClo.- urJsme .

Diputació.- Fundació Pro-Penedès .....

Diputació.- Subvenció per amortit-
zació anticipada CRÈDIT LOCAL .

Diputació.- Subvenció pel projecte
reforma Cal Figarot-Iocal Castellers ..

Diputació.- Subvenció "Progr. suport a
la inversió local" .

TOTAL MAJORS INGRESSOS .
..•.................................................

RESUM FINANÇAMENT

Baixes per transferència
Baixes aplicacions pressupostàries

100.000,00

6.500,00

22.244,25

83.250,00

101.834,23

250.000,00

125.000.00 688.828,48

688.828,48

15.330,10
51.588,93
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Majors ingressos
TOTAL FINANÇAMENT .

688.828.48
755.747,51

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

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb 13 vots favorables ( 8 CiU,4 PSC, 1
PP) i 8 abstencions (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC).

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que és una modificació pressupostària que
suma 750.000€. Hi ha 66.000€ que suposen uns canvis entre partides. 688.000€
són el reconeixement de subvencions que percebrà l'ajuntament, 101.000 són la
subvenció de l'operació de préstec a través del programa de crèdit local, 80.000
són una subvenció de la Diputació per la Fundació Pro-Penedès que es vehicula a
través de l'ajuntament, 125.000 és una subvenció de la Diputació per inversions
locals, 250.000 són una subvenció que reben els Castellers de Vilafranca de la
Diputació, per destinar-los a una inversió d'aquella entitat i que també es vehicula
a través de l'ajuntament, signant un conveni a tres bandes.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta el seu acord amb les dues partides més
importants perquè ajudaran a promoure el turisme a Vilafranca i posa de relleu la
funció social que duen a terme els Castellers de Vilafranca. Per altra part el
preocupa el suplement de crèdit destinat a l'EPELper import de 100.000€.

El Sr. Josep Arnabat (VeC) exposa que l'ajuntament de Vilafranca fa bàsicament
d'intermediari, la modificació de pressupost principalment recull unes ajudes no
destinades al propi ajuntament. El sorprèn una subvenció per import de 250.000€
pels Castellers de Vilafranca si es compara amb els 6.500€ de subvenció per a
programes de salut. Afegeix que el finançament de l'EPEL no pot anar a costa de
l'ajuntament ni de les famílies, cal que la Generalitat incrementi la seva aportació.
Anuncia l'abstenció.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que el seu grup s'abstindrà, perquè són els
pressupostos de l'equip de Govern i al seu entendre son poc agosarats socialment,
atorga massa importància a infraestructures que es podrien fer d'altres maneres i
sovint destinen diners a pedaços sense cap mena de justificació.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que s'abstindran. Hi ha una sèrie de
necessitats sobrevingudes que poden compartir. Han buscat en quin programa
electoral s'exposava que es destinarien 750.000€ per a una entitat i no ho ha sabut
trobar i en canvi no es fa front a l'ampliació de la biblioteca que si que estava en
llurs programes electorals.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que s'havia deixat l'explicació de l'aportació
que es fa a l'EPEL, que respon al pagament de part de la paga extra de 2012 que

9



~

~ AJUNTAMENT
~lñlfJ VILAFRANG,A

DEL PENEDES

no va percebre el personal de l'Arsenal i s'havien compromès a pagar per
suplementar salaris.

Pel que fa a la subvenció dels Castellers de Vilafranca, aquesta és una subvenció
que l'han demanat els Castellers de Vilafranca i que la Diputació els diu que s'ha de
vehicular a través de l'Ajuntament. L'equip de Govern dóna suport a les entitats i
posa de relleu que a Vilafranca n'hi ha unes 400. A l'any es fan al voltant de 150
convenis amb les entitats. Si la Diputació posa 500.000€, l'ajuntament també hi ha
de posar. La inversió ajuda a promoure la vila i dóna visibilitat a Vilafranca

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que ningú ha criticat el conveni amb les
entitat ni el projecte. S'està parlant de l'aportació a un projecte que va més enllà
de restaurar un local. A Vilafranca hi ha altres prioritats que es demoren, com pot
ser la biblioteca.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) replica que és un projecte dels Castellers de Vilafranca,
no de l'ajuntament. L'ajuntament enguany hi destina 125.000€ i l'estudi de la
biblioteca estima que per fer la inversió cal dotar una partida d'uns tres milions i
mig d'euros.

Som dels pocs ajuntaments que podem fer aquest debat, perquè d'altres estan
intervinguts i no poden plantejar-se aquestes actuacions. Finalment resta obert a
altres col.laboracions si el projecte que es presenta és prou interessant.

ALCALDIA

5. MOCIÓ SOBRE CONTRACTACIÓ SECTOR MUSICAL Moció presentada pel
grup municipal de la CUP d'aplicació del manual de bones pràctiques de
contractació en el sector musical.

VOTACIÓ: La present moció es retirada a voluntat del grups proponent manifestada
pel Sr. Marcel Martínez (CUP).

INTERVENCIONS:

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que el sindicat de músics els ha fet arribar
aquesta moció. Posa de relleu que la proposta no obliga a una determinada forma
de contractació. Hi ha un Reial Decret que empara la contractació de músics i
artistes. En aquest tipus de contracte la cotització a la Seguretat Social s'ha de fer
des de l'ajuntament. A la pràctica això no és així i el model s'ha pervertit, la
contractació es fa a través d'empreses intermediàries, que s'enduen una part del
preu, o sota la figura de l'autònom, que no s'adapta a la idiosincràcia de l'artista. Es
tracta d'assumir el compromís per part de l'ajuntament de fer l'actuació d'alta a la
Seguretat Social en el cas que l'artista s'hi vulgui acollir.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que el que es demana és que a totes les
actuacions musicals, l'ajuntament doni d'alta a la Seguretat Social i cotitzi o fa
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referència a aquells artistes no habituals. Si demana que això es dugui a terme a
totes les actuacions municipals, caldria saber quina repercussió econòmica tindrà.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) aclareix que quan l'ajuntament contracta a través
d'intermediaris, ja es paga la seguretat social, el que passa és que el músic perd
una comissió.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que la moció diu que no és una obligació fer-
ho, però si que serà obligació fer-ho si l'artista ho demana. Això pot produir l'efecte
perers de contractar directament a empreses. Cal tenir en compte que qualsevol
contractació sempre ha de seguir el procediment administratiu. Pel que fa a la festa
major, com que la gestió s'ha de fer amb caràcter previ a l'actuació, pot ser
complicat de cara als recursos humans. Si hi ha contractació laboral, això
repercuteix en un increment de despesa del capítol I del pressupost, que per llei de
pressupostos, no pot augmentar. Cal tenir en compte que actualment no hi ha
partida. Tot dependrà de les quanties de que es parlin. Són complicacions que
potser caldria tenir en compte.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) diu que la moció està en la línia que s'ha de treballar. Cal
que es facin les contractacions el màxim de bé possible. Estan d'acord amb l'esperit
de la moció.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que és una demanda que surt dels propis
treballadors. On podria sorgir el problema és amb la contractació de grans
empreses musicals, però dubta que s'hi volguessin acollir.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que comparteixen el fons de la moció. Es
tracta de reduir la precarietat en un col.lectiu que no és professional i és estacional.
La demanda del sector no l'ha de solucionar l'ajuntament, sinó que ho ha e fer qui
té la potestat normativa.

Actualment es fan moltes contractacions de manera no laboral, mitjançant
autònoms. Si es deixa la manera de contractar en mans del treballador,
pervertirem el sistema, obrirem una porta una mica perillosa.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que el punt 1 comença: "fer valer la relació
contractual", tampoc genera una obligació, el sentit no és generar una obligació.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que el manual a que fa referència la moció el
que diu és que qui contracta tindrà l'obligació de contractar laboralment si ho
demana el contractat.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que hi podria haver el compromís de
treballar un manual municipal propi, si el compromís existís, estarien oberts a
retirar la moció.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que hi ha altres codis, el que cal és evitar
que sigui obligatori la contractació laboral.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que a la vista del compromís de treball,
retiren la moció.
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6. MOCIÓ PER LA TRANSPARÈNCIA DE L'ACTIVITAT DELS MEMBRES DE
L'EQUIP DE GOVERN I DELS CÀRRECS DE CONFIANÇA. Moció
presentada pel grup municipal d'ERC i finalment també encapçalada per CUP,
VeC per la transparència de l'activitat dels membres de l'equip de govern i
dels càrrecs de confiança de l'ajuntament de Vilafranca.

Atès que la Llei 19/2014 de 29 de desembre apel.la a la transparència i l'accés a la
informació com a elements bàsics per a l'articulació d'una societat democràtica
consolidada, establint d'aquesta manera una relació de proximitat entre els
ciutadans i els seus representants polítics.

Atès que la ciutadania ha de tenir l'oportunitat de conèixer i jutjar l'actuació dels
seus càrrecs electes, tal com la precitada llei assenyala: "Només quan l'acció dels
responsables públics se sotmet a escrutini, quan els ciutadans puguin conèixer com
es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o sota
quins criteris actuen, podrem respondre a una societat que és crítica i exigent".

Atès que la nostra societat exigeix una regeneració democràtica que té entre els
seus pilars fonamentals el principi de responsabilitat i la rendició de comptes dels
càrrecs públics, promovent la cultura i la pràctica de l'avaluació dels seus
representants polítics en el marc d'unes institucions democràtiques, de manera que
els permeti recuperar la confiança ciutadana.

Atès que en el modern procés de presa de decisions pels responsables polítics, la
publicació de les agendes dels càrrecs públics és una mesura fonamental per
garantir la transparència de les institucions. D'aquesta manera, la ciutadania pot
tenir una idea clara de qui participa i com en el procés de presa de decisions.

Atès que la necessitat de publicitat ve confirmada per destacats organismes
internacionals, com el Grup d'Estats Contra la Corrupció del Consell d'Europa
(GRECO), que l'assenyala com un dels estàndards internacionals a tenir en compte
per incorporar al sistema polític de l'estat espanyol; o l'Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) que, al juny del 2013,
destacava que "en el despertar d'una crisi global on la protecció de l'interès públic
ha estat qüestionada de forma mundial, hi ha una creixent necessitat de valorar el
progrés assolit per garantir un procés de presa de decisions obert, balancejat i amb
un públic informat".

En línia amb aquest esperit d'obertura, i amb la decidida voluntat que hi hagi
fluïdesa en la informació, es considera necessari fer públiques les agendes dels
regidors i regidores amb responsabilitats de govern i dels càrrecs de confiança, com
a l'inici d'una política de transparència i rendició de comptes a l'Ajuntament de
Vilafranca, de manera que sigui possible saber quina feina fan els membres del
govern municipal i quins col.lectius o circumstàncies poden tenir repercussió en les
decisions que es prenen.

El Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a proposta del grup municipal
d'Esquerra Republicana, ACORDA:
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PRIMER.- Les agendes dels regidors i regidores amb responsabilitats de govern i
dels càrrecs de confiança es faran públiques a través del web de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès i el seu Portal de Transparència amb la periodicitat i
antelació necessària en funció de l'acte o reunió de què es tracti, a fi de facilitar el
coneixement de les activitats i tasques concretes.

Així mateix, a més dels esmentats en el paràgraf anterior, qualsevol regidor o
regidora, de forma voluntària, podrà adherir-se a aquesta iniciativa de
transparència i fer pública la seva agenda a través dels portals web de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès.

SEGON.- La publicació serà competència de cada regidoria utilitzant les eines
(acordades en una Junta de Portaveus) que es posin a la seva disposició per part
del Servei de Comunicació, aplicant els criteris i interpretacions generals, sempre
amb l'objectiu de complir la finalitat de potenciar la transparència i coneixement per
la ciutadania de les preses de decisions i treballs que es realitzen. Aquesta eina ha
d'entrar en funcionament abans d'acabar el 2017.

VOTACIÓ: La present moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:

La Sra. Mònica Hill (ERC) exposa que la Llei 19/2014 de transparència, apel.la a la
transparència com element per assolir la democràcia i per apropar el món polític a
la ciutadania

Pe tenir una societat plenament democràtica, cal apel.lar al retiment de comptes
dels electes. En el seu programa electoral ja proposaven que la transparència i la
participació fos una eina transversal. La publicació de les agendes dels càrrecs
públics i dels de confiança és una mesura que garanteix la transparència i un major
control dels recursos públics. La publicitat d ha de fer referència a reunions,
contactes i audiències dels càrrecs electes que en l'exercici de les seves funcions
mantenen amb qualsevol persona, entitat o grup d'interès. Aquesta informació ha
d'estar actualitzada. Les agendes públiques han de reflectir totes les activitats dels
càrrecs electes.

La intenció de la moció és constructiva i amb la finalitat de donar a conèixer la feina
que fan tots plegats. No s'inclouen les reunions amb particulars i no s'han de donar
dades personals per no infringir la normativa sobre protecció de dades.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor si es rectifica el primer punt
de la moció, ja que la referència a la Llei de transparència es fa a la catalana, que é
la 19/2014, i no la 19/2013, que és la llei de transparència espanyola.

La curiositat és que a nivell espanyol el PP va votar en contra de fer públiques les
agendes i a nivell autonòmic també s'ha demanat i Junts pel Sí i la CUP han votat
en contra.
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El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donaran suport a la moció i demana
encapçalar-la. Si volem que els ciutadans s'interessin pel Govern local, cal fer
passos en aquesta direcció. Si s'aprova la moció s'afegiran a donar transparència
de les seves agendes a través del web municipal, cosa que ja fan des de la seva
pàgina web. També seria interessant poder-se assabentar d'algunes activitats que
es fan com ajuntament. Finalment animen a que s'incorpori al portal de
transparència el Registre d'interessos.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que les agendes dels parlamentaris són
consultables. Tant les del Govern com les de l'oposició. La transparència és la
garantia per acabar amb la corrupció i les pràctiques abusives. És cert que a
vegades s'han assabentat de les coses pels mitjans de comunicació. No troben que
sigui la manera. La llei parla del portal de la transparència com el lloc d'accés bàsic
a la informació per part del ciutadà. Han consultat la web de transparència de
l'ajuntament i si que hi ha una part de Govern obert tot i que amb un criteri una
mica singular i particular.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) exposa que d'acord amb la proposta que es fa, no cal
posar a l'agenda les reunions amb particulars. Entén que el que es tracta és
d'exposar l'agenda institucional. Exposa també que cal modificar el redactat del
punt segon, que ha de fer referència a que la publicitat es farà a través del servei
de Comunicació.

Estan interessats en al millora de la informació que es dóna. Vol posar de relleu que
en el portal de transparència actualment ja es dóna molta informació.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que l'agenda institucional es publica amb
antelació. Per exemple l'acte fet amb els representants de Bhul, es va penjar a la
pàgina web amb més de deu dies d'avançada. No obstant, de vegades se'n
descuiden algun.

El Sr. Josep Ramon (PP) puntualitza que l'agenda que no es publica és la dels alts
càrrecs institucionals de la Generalitat.

La Sra. Mònica Hill (ERC) demana que s'esmeni l'error en la referència normativa i
demana que en una reunió de portaveus es parli de com acotar els criteris per
difondre l'agenda de tots els electes.

7. MOCIÓ D'ACCÉS DE PERSONES AMB MOBILITAT ADAPTADA ALS
TRANSPORTS PÚBLICS. Moció presentada pel grup municipal d'ERC i
finalment també encapçalada per la CUP per garantir l'accés de totes les
persones amb mobilitat adaptada als transports públics.

La mobilitat és un element essencial de la nostra societat. És el que vertebra el
territori i el que permet la comunicació de la ciutadania. És per tant, un element
bàsic i imprescindible. Un dels aspectes que des de les institucions s'han de garantir
és el servei de transport públic que doni resposta a les necessitats de la ciutadania.
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En aquest mandat ja s'ha debatut en altres ocasions en aquest Ple municipal sobre
l'estat dels mitjans de transport públics i les problemàtiques que comporten. Només
cal recordar l'estat lamentable del servei de bus operat per Monbus-Hispano
Igualadina, que comporta retards, vehicles amb serioses deficiències, i negligència
en els horaris; o el nefast servei que gestiona Renfe amb tren on a part
d'incidències tècniques reiterades, s'hi sumen també retards crònics.

Les deficiències que generen aquests serveis afecten i impacten de forma clara en
els usuaris, que veuen com fer servir aquests transports els hi redueix la qualitat de
vida i els afecta en les seves tasques professionals o estudiantils, o simplement de
lleure.

Però sempre pot ser pitjor. Les persones amb mobilitat reduïda pateixen una
discriminació molt greu. La possibilitat d'utilitzar el servei públic de transports és
una odissea formada per traves, per burocràcia, per manca d'informació i per
deixadesa, fet que els converteix en ciutadans de segona.

Els trens adaptats són una minoria a la R4, els quals cada dia passen en horaris
diferents i són susceptibles en canviar de freqüència malgrat la informació del web.
l un cop passen, la problemàtica es centra en l'accessibilitat al tren, ja sigui
d'entrada o de sortida, ja que la majoria d'andanes de les estacions d'aquesta línia
no estan adaptades, un fet que perjudica greument als usuaris.

La situació d'abandonament que tots els governs de l'Estat espanyol han
condemnat les Rodalies de Catalunya amb una aberrant manca d'inversió i un
cinisme exacerbat centrat en prometre inversions que mai es compleixen, ha
conduit a l'estat de precarietat i mal servei actual, perjudicant greument a la
ciutadania, que en el cas del col.lectiu de persones amb mobilitat reduïda es
multiplica.

Per tots aquests motius, per tot això S'ACORDA:

1. Instar al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i al Ministeri de
Foment del Regne d'Espanya que duguin a terme un estudi per adaptar les andanes
de les estacions de la R4 per fer-les aptes per persones amb mobilitat reduïda.

2. Instar al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i al Ministeri de
Foment del Regne d'Espanya que realitzin les actuacions necessàries per garantir
que tots els trens adaptats puguin ser totalment accessibles, tant d'entrada com de
sortida.

3. Exigir a les empreses concessionàries de les línies de bus que informin de forma
regular en els horaris quins vehicles són adaptats.

4. Exigir a les empreses concessionàries de les línies de bus que formin els conductors
de busos per tal que estiguin preparats per activar les plataformes.

5. Adaptar els vehicles de transport públic locals per tal que siguin adaptats.
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6. Informar d'aquests acords al departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat; al Ministeri de Foment del Regne d'Espanya; a la direcció d'ADIF; a
l'empresa Monbus; i al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

VOTACIÓ: La present moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que l'objectiu de la moció és garantir que tots els
ciutadans de Vilafranca siguin de primera, cosa que actualment no passa. Cal fer
els possibles perquè els transports públics donin servei a les persones amb
mobilitat reduïda. No és tolerable que no hi hagi suficients trens adaptats, que no
es pugui saber els horaris fins a cert temps abans, que les estacions de trens no
estiguin adaptades, que si es vol anar a Barcelona amb bus s'hagi d'avisar el dia
abans ... Si es pretén fer una societat que garanteixi la igualtat d'oportunitats a tots
els ciutadans, no és tolerable l'actual situació dels transports públics. Per això
demanen que es facin els estudis necessaris per tal d'identificar les millores

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que estan a favor. Quan es parla de les
andanes, sembla més senzill demanar que es canviïn els trens per fer-los adaptats.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que donaran suport a la moció i puntualitza
que en el cas dels trens, un dels problemes és accedir a les andanes. En el cas de
rodalies, hi ha un Pla per adaptar-se, però massa sovint ens trobem que les
prioritats de qui ha de fer la inversió és una altra.

El bus urbà no està adaptat sempre, hi ha casos en que el servei es fa sense un bus
adaptat.

Hagués estat bé debatre-ho a la Comissió de transport públic, però no es convoca
des de juliol de l'any passat i per tant, reclama que es convoqui l'esmentada
comissió.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que donen suport i demanen encapçalar-la.
Posen de relleu que l'estació de Vilafranca és molt perillosa, perquè hi ha una
distància considerable entre l'andana i el tren i en quant als busos, moltes vegades
les plataformes no funcionen.

El Sr. Miquel Medialdea (PSC) manifesta que hi donaran suport. Fa molt de temps
que hi treballen i és un tema molt complexe. Continuaran fent pressió a la
Generalitat per tal que es solucioni el problema dels busos, tot i que a solució no és
fàcil.

El Sr. Josep Maria Martí (PDeCAT) manifesta que no serà ni la primera ni la darrera
moció reclamant serveis que no són competència local. L'Estat incompleix
reiteradament els seus compromisos en infraestructures.

Pel que fa a l'adaptació de les andanes, fa sis mesos es va fer gestions reclamant
millores a ADIF. Van constatar que les rapes no compleixen amb la normativa
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d'accessibilitat pel que fa a les pendents i no són del tot accessibles. Els van
informar que al setembre tindrien el projecte i que la licitació es faria en sis mesos.

Les dades són que el dilluns dels 31 trens que van circular 11 eren trens adaptats i
el problema rau en que diuen que no tenen manera d'assegurar quan passaran els
trens adaptats.

Pel que fa al servei de transport amb autocar, des dels Serveis Territorials de
Barcelona els diuen que el 80% de la flota de vehicles són adaptats. El que passa
és que moltes vegades, les 4 places que ocupa l'adaptació, tenen els seients
instal.lats i si ho demanen, poden desmuntar els seients i habilitar les places.
També els van informar que tots els conductors tenen la formació perfer aquesta
adaptació.

Pel que fa als busos de Vilafranca, són adaptats. El que pot haver passat és que
algun cop no circulin per averia.

Finalment manifesta que convindria modificar la moció eliminant el penúltim
paràgraf.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que si els trens són adaptats, llavors el problema
se'l troben en que no està adaptada l'andana i llavors algú ha d'ajudar a pujar a
cadira a l'andana.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que de la Gerència d'Infraestructures els
van dir que feia falta dues coses, andanes adaptades i trens adaptats i els van
assegurar que en tres anys totes les estacions haurien de complir la normativa
d'accessibilitat.

8. MOCIÓ RETORN IMPORTS PAGATS INDEGUDAMENT. Moció presentada
pel grup municipal de VeC per la reclamació de retorn dels imports cobrats
indegudament per part de les empreses d'energia, a les factures de
subministrament elèctric d'edificis i enllumenat públic amb tarifes 3.0 i 3.1
contractats per l'ajuntament des de l'entrada en vigor del Reial Decret
1164/2001, de 26 d'octubre.

El present punt va ser retirat de l'ordre del dia, a petició del grup proponent, amb
anterioritat a la celebració del Ple

9. MOCIÓ AMB MOTIU DEL 28 DE JUNY DIA DE L'ORGULL I
ALLIBERAMENT LGTBI Moció presentada pel grup municipal de VeC i
finalment també encapçalada per PDeCAT, PSC, CUP, ERC, amb motiu del
28 de juny dia de l'orgull i alliberament LGTBI

El Dia de l'Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets
del 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la revolta
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Stonewall, on per primera vegada es va denunciar la vulneració de drets la
repressió social contra les persones LGTBI.

Aquests fets van propiciar que s'escollís aquest dia per commemorar, reivindicar i
reconèixer tant la diversitat en l'orientació afectiva i sexual com en la identitat i
expressió de gènere.

Tot i que s'ha avançat força en matèria legislativa arreu del món, encara hi ha
molta feina a fer. A dia d'avui, a 73 estats del món es segueix perseguint i castigant
les persones LGTBI i, el més greu, en 7 estats es segueix condemnant
l'homosexualitat amb la pena de mort. Fins i tot on no hi ha persecució legal hi ha
persecució social. Per això, és un dia per tornar a recordar i condemnar
enèrgicament la situació de violència i discriminació que estan patint les persones
lesbianes, gais, trans i bisexuals a la república russa de Txetxènia fruit de la
persecució organitzada per part les autoritats d'aquest país. Des del 2009 l'Estat
Espanyol reconeix el dret d'asil per motius d'orientació sexual, però, tot i així,
organitzacions com ACNUR denuncien que actualment hi ha prop de 20.000
peticions d'asil esperant resposta. Una resposta que pot trigar fins a dos anys
davant situacions personals que son de risc imminent.

També en el nostre entorn més proper hem patit agressions Igtbifòbiques a
municipis catalans com Berga, Barcelona, Sitges i, més recentment, Salou. A la
demarcació de Barcelona és on més incidències per Igtbifòbia es registren: com
més visibilitat més agressions a l'espai públic. És per això que es fa imprescindible
el desplegament i aplicació efectiva a tot el territori de la llei 11/2014 per a garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia per tal de sancionar totes aquelles actituds
discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGTBI al nostre
país. Així com és imprescindible consolidar la presència de les persones LGTBI en
espais de rellevància púbica i l'espai públic en general, més enllà del món virtual i
2.0.
I és que igualtat legal no vol dir igualtat real. A l'Estat Espanyol, després de 12
anys de matrimoni igualitari i de 10 anys de l'aprovació de la llei d'identitat de
gènere encara hi ha conquestes a fer en àmbits com l'educació, la sanitat i el món
laboral. Segons estudis recents, més del 80% de les persones LGTBI amaguen la
seva condició al seu lloc de treball.

Cal tornar a reivindicar la valentia i la defensa dels drets i llibertats dels moviments
LGTBI a qui reconeixem tot el treball fet recordant, aquest any, el 40è aniversari de
la primera manifestació LGTBI portada a terme a Catalunya i a l'Estat Espanyol que
va tenir lloc a Barcelona.

Volem fer explícita la necessitat i la voluntat de seguir treballant des del nostre
Ajuntament per a eradicar les discriminacions i fomentar el respecte a la diversitat
afectiva i sexual, la identitat de gènere i l'expressió de gènere. L'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès se sent orgullós de formar part d'una comunitat oberta i
sense prejudicis on es garanteixen els drets i llibertats de persones LGTBI en la
seva vida quotidiana.

Per tots aquests motius S'ACORDA:
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PRIMER.- Instar el Govern de l'Estat Espanyol a aprovar una llei contra la
discriminació por orientació sexual, identitat o expressió de gènere i
característiques sexuals i d'igualtat social de lesbianes, gais, bisexuals, transexuals,
transgènere i intersexuals.

SEGON.- Instar el Govern de l'Estat Espanyol a desplegar i aplicar la Llei 12/2009
en el seu article 7 que reconeix el dret d'asil de les persones per motius d'orientació
sexual i agilitzar els processos per resoldre les sol.licituds d'asil de persones
provinents de països que persegueixen i/o castiguen les persones LGTBI.

TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia en tots els seus articles.

QUART.- L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès elaborarà una diagnosi i un Pla
Municipal per la diversitat sexual i de gènere, amb el termini de nou mesos, que
englobi el conjunt de polítiques i mesures per a promoure, defensar la igualtat i
garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i
intersexuals.

CINQUÈ.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de desplegar i fer complir la Llei
11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals i
per eradicar l'homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Vilafranca del
Penedès

SISÈ.- Commemorar cada any el 28 de Juny - Dia de l'Orgull i Alliberament LGTBI,
penjant el símbol de l'arc de Sant Martí a la façana del consistori, així com
programant actes adreçats a persones de totes les edats i fomentant l'organització
d'esdeveniments per part d'entitats i ciutadania.

SETÈ.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de
l'Estat Espanyol i a totes les entitats del municipi.

El present redactat inclou la modificació introduida durant el debat en el Ple de
l'Ajuntament.

VOTACIÓ: La present moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que la justificació és entesa per tots els
regidors. Entenen que l'ajuntament ja està treballant i volen reforçar aquesta tasca.
Posa de manifest que les agressions per aquesta causa van en augment. Des de
l'ajuntament hem de tenir una actitud molt activa en defensa dels drets d'aquest
col.lectiu igual de qualsevol altre. Tot el que es pugui fer per aplicar i defensar les
lleis aprovades és important.
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Troba a faltar que a nivell estatal hi hagi una llei contra la discriminació i no s'està
aplicant la llei estatal que reconeix el dret d'asil de persones per motius d'orientació
sexual. Així mateix reclama que la Generalitat ha de fer el desplegament de la llei
pròpia.

Per altra banda, l'ajuntament ha de continuar treballant en aquest tema i per això,
una diagnosi ens permetria treballar des de l'òptica vilafranquina. Finalment
sol.licita que, com han fet molts altres ajuntaments d'aquest país, el dia 28 es
pengi la bandera, reivindicativa del col.lectiu LGTBI.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que està d'acord amb la moció perquè reclama
el compliment de les lleis. No està d'acord amb el punt primer perquè és una
proposició de llei.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que votaran a favor i demanen encapçalar-la.
Recorda que el 28 de juny de 1969, el col.lectiu LGTBI va iniciar la lluita pels seus
drets a partir de la rebel.lió que va generar els fets d'Stonewall, a la ciutat de Nova
York i que el 26 de juny de 1977, més de 5000 persones es van manifestar a La
Rambla de Barcelona en la que va ser la primera manifestació de l'Orgull LGTB del
nostre país. Aquesta marxa, organitzada pel FAGC reivindicava la derogació de la
"Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social", una llei franquista destinada a la
repressió i el càstig de les persones homosexuals.

Quatre dècades després, el col.lectiu LGBTI ha assolit de forma desigual el
reconeixement legal dels seus drets en alguns països del món, sense oblidar que
l'orientació sexual i la identitat de gènere encara és perseguida i castigada a molts
estats, fins i tot amb la pena de mort. En molts d'altres, el col. lectiu viu en una
situació de desprotecció, en no disposar d'un marc legislatiu que garanteixi els seus
drets o patir-ne alguns que permeten i donen cobertura a la LGTBIfòbia.

L'atac a la desfilada del Pride de Jerusalem el 2015, l'atemptat homòfob perpetrat a
la ciutat d'Orlando (i que va costar la vida a més de 50 persones), la persecució i
detenció de gais, lesbianes i trans a la República de Txetxènia, o les recents
agressions perpetrades per fanàtics d'extrema dreta contra els manifestants del
Pride a la ciutat espanyola de Múrcia, són la mostra que les persones LGTBI són al
punt de mira del fanatisme, i que l'homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia o la
transfòbia continuen estant molt arrelades a la nostra societat.

Durant els darrers anys al conjunt dels Països Catalans s'han produït importants
avenços a partir del dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret dels
infants a ser adoptats i formar part de famílies diverses i la creació per part del
Govern de Catalunya de polítiques adreçades específicament a aquest col. lectiu.

Catalunya va ser pionera amb l'aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. I recentment s'ha aprovat la Llei pels Drets de
les Persones LGTBI de les Illes i la Llei pel Dret a la Identitat i l'Expressió de Gènere
del PaísValencià.

Un marc legal que s'ha d'acabar de desplegar per tal de garantir la seva aplicació
efectiva en tots els àmbits i territoris i que ens ha d'ajudar a combatre l'homofòbia
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que encara perviu a la nostra societat. Homofòbia en forma de campanyes o
declaracions, com la campanya transfòbica del bus d'Hazte Oir, les declaracions
homòfobes del bisbe de Solsona o del rector de l'Hospitalet Custodio Ballester i d'un
professor d'institut a Lleida. Homobòfia amb agressions físiques, com les patides en
els darrers temps a Barcelona, Sitges, Salou o Berga. I la institucionalitzada, com la
discriminició en l'àmbit laboral.

Un marc legal que també ha de servir per garantir els drets de les persones més
vulnerables del col.lectiu com els joves, la gent gran o les persones trans. I no
poden oblidar, el dret d'asil. Més de 20.000 persones encara esperen poder-se
acollir a quest dret per motius d'orientació sexual.

Per tot això, compartim plenament amb els companys de VEC els acords que
proposa la moció. I insten a l'Ajuntament de Vilafranca, no només a desplegar la
llei 11/2014 i fer-la complir, sinó a fer passes més decidides. Els consta que s'està
fent feina, no ho qüestionem, perquè hi han participat, però se'n pot fer més.

I es poden fer petits gestos que serien molt grans. Com per exemple, i ho tornem a
demanar, posar la bandera de l'arc de Sant Martí al balcó de l'Ajuntament el dia 28
de juny, demà,per fer ben visible el compromís de l'Ajuntament. Com fa Sant
Sadurní d'Anoia, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, el Parlament de Catalunya,
l'Ajuntament de València ... arreu dels PaïsosCatalans.

La Sra. Laia Santís (CUP) anuncia que donaran suport a la moció i demanen
encapçalar-la. Posa de relleu que fa més de deu anys que es va proclamar
Vilafranca municipi contra l'homofòbia i la transfòbia. També posa de relleu que el
col.lectiu Arran fa activitats als instituts per normalitzar la situació i eradicar
l'homofòbia i la transfòbia i lamenten que la bandera no pugui onejar.

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que l'any 1979 es va despenalitzar
l'homosexualitat, al 2005 es va aprovar el dret al matrimoni de les parellesdel
mateix gènere, l'any 2014 es va aprovar la llei contra l'homofòbia i la transfòbia.
Tot i així, continuen produint-se fets homofòbics. S'ha demostrat en un estudi
recent que una de cada 4 persones LGTBI ha estat agredida o amenaçada en els
darrers 4 anys.

En la xarxa LGTBI portem fent una sèrie d'activitats per l'alliberament LGTBI. Es
duen a terme una sèrie de tasques treballant amb la finalitat d'aconseguir la
normalització del col.lectiu LGTBI. Els esforços comencen a materialitzar-se.
Anuncia que demà, dia 28 de juny, es signa l'acord amb la directora general per la
Igualtat de la Generalitat, per la creació d'un servei per l'atenció integral SAE, un
servei que es posarà en marxa 1'1 de setembre, però a hores d'ara ja es pot
atendre qualsevol tipus d'incidència que passi a Vilafranca o Comarca, perquè la
tècnica de l'ajuntament ja està suficientment preparada per atendre'l.

Anuncia que la bandera del col. lectiu LGTBI està penjada al balcó i hi estarà el dia
28.

L'Ajuntament forma part de la Xarxa LGTBI que al setembre es reunirà a Vilafranca
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L'organització Hazte oir va distribuir un lIibretó atacant l'educació en el respecte i la
igualtat de gènere. La Regidoria ha facilitat als centres un llibre explicatiu de la
igualtat de gènere.

Des del Govern demanen encapçalar la moció.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que vist l'ampli acord de la moció,
modificaran el redactat de la moció en el sentit d'Instar al Govern de l'estat a
aprovar una llei .... , no la proposta de llei que conté la redacció original de la moció.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que el trasllat de la moció a les entitats del
municipi es farà mitjançant mitjans electrònics.

En aquest moment abandona el Ple la Sra. Maria Farrerons (CUP)

10. MOCIÓ PER L'INCREMENT DE L'APROTACIÓ DE LA GENERALITAT A
L'EPEL. Moció presentada pel grup municipal del PP per instar a la
Generalitat de Catalunya a incrementar l'aportació a l'EPEL fins com a mínim
l'aportada en l'any 2008.

ATENENT a que la Generalitat de Catalunya ha reduït de forma dràstica en els
últims anys les seves aportacions al sosteniment de l'Escola d'Arts i Oficis Arsenal,
les Llars d'Infants, i l'Escola de Musica de Vilafranca del Penedès.

ATENENTa que com a conseqüència de les reduccions dràstiques de les aportacions
realitzades per la Generalitat de Catalunya a l'Escola d'Arts i Oficis Arsenal, les Llars
d'Infants i l'Escola de Musica de Vilafranca del Penedès l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès s'ha vist obligat a incrementar de forma significativa l'aportació
municipal i incrementar els preus que han d'abonar els alumnes i les seves famílies
per garantir la seva continuïtat.

L'any 2008 l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès va rebre de la Generalitat de
Catalunya per les Llars d'Infants, Escola Municipal d'Art Arsenal i Escola de Musica
1.384.840,19 €. L'any 2017 l'aportació de la Generalitat de Catalunya ascendirà a
531.475 €. És a dir 853.365 {: menys. L'any 2013 l'aportació va ser zero.
En concret pel que fa a Llars d'Infants es passa d'una aportació de 702.248,97 {: en
l'any 2008 a 324.625 {: en l'any 2017, si bé durant tres anys no aportà cap
quantitat, 2013, 2014 i 2015.

Pel que fa a l'Escola de Arts i oficis Arsenal, es passa d'una aportació de 458.191,79
{: en l'any 2008 a 161.350 {: en l'any 2017.

Finalment respecte de l'Escola de Musica es passa d'una aportació de 224.399 {: en
l'any 2008 a 45.500 {: en l'any 2017.

ATENENT que l'Escola d'Arts i Oficis Arsenal, Llars d'Infants i l'Escola de Música de
Vilafranca realitzen un activitat educativa, la competència exclusiva correspon a la
Generalitat de Catalunya és pel que és necessari i imprescindible que les
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aportacions d'aquesta Administració autonòmica en el proxlm exercici 2018 i
següents ascendeixin a una quantia igual o superior a les realitzades amb
anterioritat a què s'acordés la progressiva reducció.

Per tot això, S'ACORDA:

10 Instar a la Generalitat de Catalunya a que a partir de l'exercici 2018 la seva
aportació a l'Escola d'Arts i Oficis Arsenal, Llars d'Infants i l'Escola de Musica de
Vilafranca del Penedès una quantia igual o superior a les realitzades amb
anterioritat a que s'acordés la seva progressiva reducció des de l'any 2008.

El present redactat inclou la modificació introduïda durant el debat en el Ple de
l'Ajuntament.

VOTACIÓ: La present moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que al 2008 l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès va rebre de la Generalitat de Catalunya per les Llars d'Infants, Escola
Municipal d'Art Arsenal i Escola de Musica 1.384.000 € i que per l'any 2017
l'aportació de la Generalitat de Catalunya ascendirà a 531.000 €. Si la Generalitat
aportés el que aportava abans, es podria estudiar la tarifació social d'aquests
serveis. El sentit de la moció és que amb la recuperació econòmica hi haurà més
disponibilitat pressupostària i per tant, cal demanar a la Generalitat que recuperi el
finançament anterior, cosa que ajudaria a que els problemes que té l'EPEL, no hi
fossin.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que comparteixen l'esperit i que porten
reclamant-ho des del primer dia. El finançament no s'està complint. El finançament
de la Generalitat és molt insuficient, tot i que no és l'únic problema al voltant del
finançament de l'EPEL. Cal anar a la tarifació social. Els sembla just reclamar a
l'administració que té al competència, que compleixi els seus compromisos.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que és evident que la Generalitat ha hagut de
reduir les aportacions als municipis perquè no pot destinar-hi més diners per culpa
dels incompliments i d'un mal fiançament.

En el darrer any la Generalitat, tot i les dificultats que té, en el darrer any ha fet un
esforç important per posar-se al dia amb l'ajuntament de Vilafranca gràcies a la
bona gestió del Departament d'Economia. El problema és l'Estat espanyol que
escatima recursos al Govern de la Generalitat i a tots els municipis. L'any 2017
l'Estat destina a inversions a Catalunya 30 milions menys que l'any passat. En
matèria d'infraestructures el deute pendent de l'Estat espanyol és de més de 10 mil
milions d'euros. Del Pla de rodalies 2008-2015, només s'ha executat un 13%. En el
corredor del mediterrani la inversió pendent és de més de 3.500 milions d'euros
L'any 2015 només es va executar el 59% de les infraestructrures del transport.
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No és la Generalitat qui incompleix, sinó que és el Govern de l'Estat qui incompleix
els seus compromisos.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que si bé comparteixen l'únic punt, el sentit
del fons no l'acaben de veure clar. Demanen retirar el tercer punt de la part
expositiva.

Comparteixen el que ha manifestat la regidora Mònica Hill, l'Estat ha centrifugat el
deute passant-lo a les administracions que suporten la despesa social. No obstant,
també cal reclamar el compliment dels compromisos per part de la Generalitat.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que les xiferes mostren una realitat
inqüestionable, que la Generalitat no ha apostat pel manteniment de polítiques que
garanteixin la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.

L'ajuntament, tot i la davallada d'ingressos, ha mantingut l'oferta a l'Arsenal, a
l'Escola de Música i a les Escoles Bressol. Anuncia que donen ple suport i exigiran a
la Generalitat que compleixi.

La Sra. Meritxell Montserrat (PDeCAT) manifesta que l'any 2011 l'Estat va deixar de
finançar l'educació de P-3 a P-5 i al 2013 va deixar de finançar l'escolaritat de Oa 3
anys. Això, junta amb la difícil situació econòmica de la Generalitat, va forçar a
aquesta a canviar el finançament de l'ensenyament.

El servei d'ensenyament representa 1'11% del pressupost. La situació de la
Generalitat no és la més òptima, però entenen que cal reclamar a la Generalitat la
seva part. Tota la part que s'ha deixat de percebre l'ha assumit l'ajuntament. Això
ha passat quan un 66% dels ajuntaments de més de 10.000 habitants no han
pogut mantenir les polítiques en matèria d'ensenyament i l'ajuntament de
Vilafranca fins i tot ha incrementat l'oferta, cosa que demostra que aquesta és una
matèria que és prioritària per a l'equip de Govern.

Fins a la data no s'ha repercutit en la ciutadania la davallada en els ingressos. Cal
tenir en compte, a més, que l'increment de tarifes del curs vinent de l'escola
l'Arsenal, respon a l'aplicació del conveni de municipalització de l'Arsenal.

El Sr. Josep Ramon (PP) dóna la conformitat en suprimir el tercer paràgraf que
demanava el grup municipal de la CUP

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) pren la paraula i posa de relleu que és una moció
que no s'aprova contra la Generalitat, sinó reclamant una situació, sent conscients
que més de 70% del pressupost de la Generalitat es destina a polítiques
d'Ensenyament o de Sanitat.

l1.MOCIÓ PER LA COL.LOCACIÓ DE L'EFÍGIE DEL REI I DE LA BANDERA
ESPANYOLA. Moció presentada pel grup municipal del PP per la col. locació
de la efígie del rei, retirada de les estelades i col. locació de les banderes
d'Espanya.
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Que presenta el Grup Municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès perquè sigui debatuda i, si escau aprovada en el pròxim Ple de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès que ha de celebrar-se el proper dia 27 de
Juny del 2.017.

ATENENT que el. Ajuntament de Vilafranca del Penedès incompleix el que disposa
l'art. 85.2 del Reial Decret 2568/1986 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals que assenyala que l'efígie del Rei ha d'estar
col.locada a la sala de sessions dels ajuntaments ( "En el lloc preferent del saló de
sessions estarà col.locada l'efígie de SM El Rei "). I que aquesta norma s'inclou
entre els requisits de celebració dels Plens municipals.

ATENENT que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès en no retirar de forma
immediata l'estelada col.locada al pal emplaçat a la Rambla de Sant Francesc i les
estelades col.locades en moltes fanals del municipi incompleix els principis que han
de presidir la seva activitat, objectivitat i neutralitat de la Administració, que ha de
vincular-se necessàriament als principis de legalitat i interdicció de l'arbitrarietat
(art. 9.3 CE) i 103.1 CE ( "l'Administració pública serveix amb objectivitat els
interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia,
descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al
Dret "), i més concretament per a les entitats locals, al clarament que disposa l'art.
6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del règim local: "les
entitats locals serveixen amb objectivitat els interessos públics que els estan
encomanats i actuen d'Acord amb els principis d'eficàcia, descentralització,
desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret. )
Aquest és el criteri de la jurisprudència establert per la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Suprem en Sentències com la de 28 d'Abril del 2.016
dictada en el recurs de cassació 827/2015 en la qual es diu:
"Aquests fets són incompatibles amb el deure d'objectivitat i neutralitat dels poders
públics i les administracions, en la mesura que aquests prenen partit per una
posició parcial, és a dir, no ajustada a aquest deure de neutralitat o equidistància,
sinó alineada amb les pretensions d'un grup de ciutadans amb inevitable exclusió
de la resta, i fem la nostra també l'afirmació que el rellevant no és que la bandera
qüestionada pertanyi a un partit, o s'identifiqui amb una concreta formació política,
sinó que no pertany a -és a dir, no s'identifica con- la comunitat de ciutadans que,
en conjunt, i amb independència de majories o minories, constitueix jurídicament el
referent territorial de qualsevol de les administracions o poders públics constituïts a
l'Estat espanyol, en la Comunitat Autònoma de Catalunya o a la província de
Barcelona, i per tant el seu ús per qualsevol d'aquestes administracions o Poders
trenca el referit principi de neutralitat, sent notori que la bandera "estelada"
constitueix un símbol de la reivindicació independentista d'una part dels ciutadans
catalans representats per una part dels partits polítics, i sistemàticament emprat
per aquelles forces polítiques que defensen aquesta opció independentista, però no
té reconeixement legal vàlid com a símbol oficial de cap Administració territorial,
resulta obvi que el seu ús i exhibició per un poder públic -en aquest cas de nivell
municipal- només pot ser qualificat de partidista quant associat a una part -per
important o rellevant que sigui- de la ciutadania identificada amb una determinada
opció ideològica (encara que aquesta sigui compartida per diversos partits o forces
electorals), però no representativa de la resta dels ciutadans que no s'alineen amb
aquesta opció, ni per tant, amb els seus símbols.
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A més es diu en aquesta Sentència que només són decisions democràtiques les que
"s'ajusten, en el seu procediment d'adopció i en el seu contingut, a la llei". "En
altres paraules, el fet que els acords en els òrgans col.legiats es prenguin
democràticament cap manera els fa conformes a Dret, sinó que precisament estan
subjectes a aquest i per això poden ser invalidats". Finalment, el Suprem rebutja
l'apel.lació genèrica de Convergència a la "llibertat d'expressió" dels ajuntaments,
perquè són "els ciutadans, i no les institucions", els que tenen dret a ella.
Finalment en aquesta Sentència també es diu que: "Aquesta exigència de
neutralitat s'aguditza en els períodes electorals, ja que com sosté aquest Tribunal
en la sentència de 19 de novembre de 2014, rec. 288/2012, "el sufragi igualitari
per a l'elecció de representants parlamentaris és, segons disposen els articles 68.1 i
69.2 de la Constitució (CE) i 8.1 de la LOREG, un element de summa
transcendència del nostre sistema polític, i per això, paral.lelament, la neutralitat
de tots els poders públics constitueix un dels instruments legalment establerts per
fer efectiva aquesta igualtat que ha de ser observada en el sufragi. l procedeix
afegir així mateix, que aquesta neutralitat en els processos electorals és una de les
específiques projeccions que té el genèric mandat d'objectivitat que l'article 103.1
CE proclama per a l'actuació de tota Administració pública"; raó per la qual sosté la
sentència d'aquesta sala de 18 de juny de 2014, rec. 555/2012) que "aquest article
50.1 de la LOREG ha de ser interpretat en la clau constitucional del sufragi lliure
que proclama l'article 68 de la Carta Magna. Sufragi lliure que significa proclamar
com un essencial designi de veritable democràcia el establir un sistema electoral
que garanteixi un marc institucional de neutralitat en el qual el ciutadà pugui amb
absoluta llibertat, sense interferències de cap poder públic, decidir els termes i
l'abast de la seva participació política ".

ATENENT que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès incompleix l'art. 3 lr de la
Llei 39/198 de 28 d'Octubre fins que no oneja la bandera espanyola a l'exterior i ni
ocupa el lloc preferent a l'interior de tots els edificis i establiments de
l'administració municipal i la jurisprudència de la Sala del contenciosa
administrativa del Tribunal Suprem establerta en Sentències com les de 24 de Juliol
del 2.007 en el Recurs de Cassació 354/2004 en la qual es diu:
" .. article lr, clau per entendre i expressar el contingut, abast i significat que el
símbol té, expressa que" La Bandera d'Espanya simbolitza la nació, és signe de
sobirania, independència, unitat i integritat de la pàtria i representa els valors
superiors expressats en la Constitució ". En l'art. 3.0.1 especifica que "La Bandera
d'Espanya haurà d'onejar a l'exterior i ocupar el lloc preferent a l'interior de tots els
edificis i establiments de l'Administració central, institucional, autonòmica,
provincial o insular i municipal de l'Estat". L'expressió "haurà d'onejar" que utilitza
el legislador, formulada en imperatiu categòric ve a posar en relleu l'exigència legal
que la bandera d'Espanya onegi tots els dies i en els llocs que expressa, com a
símbol que els edificis o establiments de les Administracions Públiques de l'Estat
són llocs on s'exerceix directa, o delegadament, la sobirania i en ells es
desenvolupa la funció pública en tota la seva amplitud i integritat, sigui de l'ordre
que sigui, d'acord amb els valors, principis, drets i deures constitucionals que la
mateixa bandera representa, juntament amb la unitat, independència i sobirania i
integritat de l'Estat Espanyol. Per això, la utilització de la bandera d'Espanya en
aquests edificis o establiments ha de ser-ho diàriament com a manifestació, davant
dels ciutadans, del contingut que simbolitza i representa, i sense que l'expressió
usada pel legislador quedi dissort per la locució "quan s'utilitzi "que es recull en
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l'art. 6è de la mateixa Llei, ja que aquest article de la mateixa manera que el núm
7è està regulant la utilització esporàdica, accidental, eventual, no quotidiana, amb
ocasió de tenir lloc els "actes oficials" a què fa referència l'art. 4 de la Constitució i
també, sense aquest caràcter d'oficialitat, quan amb motiu o ocasió d'actes públics
o cerimònies es vulgui fer patent l'àmbit nacional dels mateixos o la seva projecció,
enarborant per a això la bandera. La Llei distingeix i regula dos diferents situacions
en les quals ha d'onejar la bandera d'Espanya. La primera a l'exterior dels edificis i
establiments de les Administracions de l'Estat, en els que la bandera ha d'onejar
diàriament amb caràcter de permanència, no de conjuntura, no d'excepcionalitat
sinó de generalitat i en tot moment. Per això, el legislador al llarg de l'art. 3 utilitza
sempre les expressions gramaticals en sentit imperatiu "serà l'única que onegi"
(paràgrafs 2 i 3) "es col.locarà" (punt 4) "es enarborarà" (punt 5) per expressar
una idea o un contingut normatiu de naturalesa permanent i no esporàdica, enfront
de la regulació que efectua en els articles 6 i 7 que és conjuntural, accidental o
eventual. Per això regula el lloc que ha d'ocupar quan es doni amb altres,
especificant li correspon el lloc destacat, visible i d'honor, i preeminent respecte de
les altres, així com que el lloc preeminent i de màxim honor serà la posició central
quan el nombre de banderes sigui imparell i sent parell, de les dues posicions que
ocupen les del centre la del costat esquerre de l'observador ".

En raó de l'exposat el Grup Municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès sol.licita que pel Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès s'aprovi
el següent ACORD

"Instar a l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, perquè de
forma immediata:

A) Col. loqui una efígie de S.M. El Rei en un lloc preferent del saló de sessions de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

B) Tregui l'estelada del màstil emplaçat a la Rambla de Sant Francesc de Vilafranca
del Penedès, al costat del monument a Milà i Fontanals, així com la resta
d'estelades col.locada en els fanals del municipi de Vilafranca del Penedes.

C) Col. loqui banderes d'Espanya que onegin a l'exterior i ocupin el lloc preferent a
l'interior de tots els edificis i establiments de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès.

VOTACIÓ: La present moció va ser refusada per 1 vot favorable (1 PP) 8
abstencions (8 PDeCAT) i 7 de negatius (2 CUP, 3 ERC, 2 VeC).

INTERVENCIONS:

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que la pretensió és donar compliment a la llei.
L'article 82 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals estableix l'obligació de que l'efígie del Rei ha d'estar col.locada a la
sala de sessions dels ajuntaments.
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Així mateix es demana la retirada de les estelades perquè van en contra de la
neutralitat i l'objectivitat de l'actuació municipal. Així mateix, també demana que es
compleixi la llei i la sentència que obliga a l'ajuntament de Vilafranca a penjar la
bandera espanyola en la façana de l'ajuntament.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) anuncia que s'està reorganitzant el terrat i que no
votaran en contra d'una sentència judicial.

En quant a la bandera del balcó, en un acord de Ple es va quedar que la bandera
que ens unia era la senyera

Pel que fa a la bandera estelada que oneja a la rambla, aquesta va ser penjada com
a conseqüència d'una acord amb una entitat que va fer la proposta i v a assumir les
despeses.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) es mostra sorprès per la moció presentada pel Sr.
Josep Ramon. Considera evident que hi ha una obligació legal, però els sembla que
es vol forçar massa la situació. Respectaran allò que ha estat acordat pel Ple.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) demana que es retiri la moció, perquè la considera del tot
improcedent. La moció busca violentar la convivència social.

La moció respon a una època passada. Estem a noranta dies de votar deixar enrere
una monarquia que els toca patir i deixar enrere un estat que perdona 60 mil
milions d'euros del rescat bancari a la banca i que té la factura elèctrica més cara
d'Europa. No tenen res en contra de la bandera espanyola, però estan en contra de
les imposicions. El Ple ja va acordar que l'única bandera que s'havia de penjar del
balcó de l'ajuntament era la senyera.

Han passat 40 anys de la transacció de règim de la dictadura franquista a la que
tenim ara i el cap d'Estat encara no ha demanat perdó per l'assassinat del president
Companys, perquè l'assassinatde Companys va ser un assassinat d'Estat.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que l'obediència l'única cosa que fa és que
l'agressor tingui la sensació de que pot fer amb la víctima el que vulgui. La moció
parla d'aspectes legals i no parla d'aspectes ideològics. Confon el que és legal i el
que és moral, per exemple, vivim en el tercer país d'Europa en pobresa infantil,
cosa que és legal però no és moral.

El Sr. Francisco Romero manifesta que segur que hi ha gent del PP que no està
d'acord amb la moció. Cada vegada que es parla d'aquests temes, les xarxes bullen
de mala manera. Un cop més, no es senten interpel.lats i exerciran el seu dret a no
votar i a no manifestar-se.

12.Precs i preguntes.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que li agradaria poder disposar de l'estudi
d'usos de l'espai de joves de l'Espirall i que s'han comunicat als altres grups. Així
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mateix demana saber si els usos i la gestió de l'espai està previst cedir-los a alguna
entitat o es gestionarà directament. També demana saber el cost de funcionament
del mateix i si està previst el cobrament per l'ús que se'n pugui fer. Demana
resposta escrita d'aquests punts.

També manifesta que d'acord amb converses mantingudes amb el comitè
d'empresa del centre Ricard Fortuny els fa por que el servei que actualment s'hi
presta, pugui perdre's. Quines garanties hi ha de que aquests activitat no es perdi?
Li agradaria saber quines són les necessitats residencials.

Demana aclariment perquè una persona del municipi els ha exposat la problemàtica
de demanar clàusules socials en la contractació que comportava la seva manca de
competitivitat en la licitació.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que l'Hospital Comarcal ha estat objecte d'una
reorganització del servei que ha provocat una situació de cues en diversos serveis
de l'Hospital. Atenent a que s'està estudiant una fusió amb el servei sanitari del
Garraf, demana saber quin ha estat el volum de reclamacions que hi ha hagut i
quina actitud ha tingut l'ajuntament en el Consorci sanitari

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que l'Hospital de gestió municipal.
Pertany al Departament de Salut de la Generalitat, no és municipal i que ja
preguntaran que passa. Respecte al Centre sociosanitari ens assegurarem de
mantenir els servis. Es faran les preguntes i s'analitzaran les dades i abans de
prendre cap decisió, els ho exposarem. En quant al Consordi sanitari, estem en fase
d'estudi amb els tècnics municpals.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) aclareix que els grups de l'oposició tenen el seu
representant en el Consorci, poden demanar directament la informació a través del
seu representant.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que l'entrada en funcionament del segon
CAPestà costant més del que seria necessari. Els ha arribat al seu coneixement que
un usuari, després d'haver canviat de metge dos cops, ara es troba que no en té
cap assignat.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) recorda que el CAP és ICS i que les queixes
puntuals cal que es dirigeixin on pertoca. Manifesta que en el seu moment el
Departament de Salut es va comprometre a que les persones grans i amb malalties
cròniques, mantindrien el seu metge.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que el que han exposat és l'exemple concret
d'un cas. Així mateix demana la convocatòria del Consell escolar municipal abans
de les vacances d'estiu per valorar la planificació del proper curs escolar.
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També demana poder fer una visita a les obres de construcció dels pisos que es fan
al passatge Alcover i que han de ser gestionats per la Fundació Amàlia Soler.

Així mateix demana per l'execució de les mocions aprovades en el Ple sobre Patis
oberts i sobre Camins escolars. Saben que han fet una intervenció a l'Estalella, que
ha resultat molt positiva, però els camins escolars és quelcom més i cal donar
sortida als patis oberts

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que han rebut bastants queixes en matèria de
neteja de carrers. Demana si aquest fet es deu per algun canvi de protocol o si es
sap la causa.

El Sr. Josep Maria Martí (PDeCAT) contesta que tot el contrari, que la neteja en les
darreres setmanes s'ha incrementat i el servei es presta d'acord amb el que estava
planificat.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que hi ha hagut un increment dels robatoris al
voltant del mercat dels dissabtes i demana per les mesures que es duen a terme.

El Sr. Joan Manel Montfort (PDeCAT) respon que al voltant del mercat dels
dissabtes sempre hi ha situacions de furts i petits robatoris i la Policia Local fa
l'actuació ordinària de vigilància al mercat.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que en les novetats de la Policia local no
es percep cap increment d'aquests fets.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que veïns de la carretera d'Igualada els han fet
saber que als voltants del carrer del nord hi ha un pas de vianants perillós ja que
queda amagat darrera d'uns contenidors. Està prevista fer alguna actuació en la
zona?

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que s'està fent un estudi per tal de
detectar en quins llocs s'està corrent massa i que s'actuarà en funció de
l'estadística.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) demana saber quins són els plans sobre el carrer Sant
Pere més enllà de la residència Sant Francesc. l també demana saber si l'espai de
la Pelegrina està pensat com a espai de referència per a activitat juvenil.

El Sr. Miquel Medialdea (PSC) respon que sí, que està pensat per a l'activitat
juvenil.
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La Sra. Mònica Hill (ERC) demana saber com es troba el procediment per al
recàrrec en el rebut de l'IBI pels habitatges buits durant més de dos anys. Quan es
va aprovar la proposta, s'estava a l'espera de saber com s'havia d'instrumentar el
tema.

El Sr. Aureli (PDeCAT) manifesta que l'ordenança no pot dir res més del que diu la
llei i la llei el que diu és que el recàrrec es cobrarà quan es desenvolupi el
reglament que ha d'aprovar l'Estat. El que s'està fent mentrestant, es buscar altres
mecanismes per incentivar que els pisos compleixin la seva funció habitacional.

La Sra. Mònica Hill (ERC) demana si el regidor de Joventut pot afirmar que l'espai
de la Pelegrina serà destinat principalment per a joves.

El Sr. Miquel Medialdea (PSC) afirma que com s'ha dit, l'ús principal serà per a
joves, sens perjudici que altres entitats puguin fer-ne ús si els joves l'infrautilitzen.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) demana que en propers períodes d'examen les sales
d'estudi podrien ampliar la seva obertura en horari nocturn i en cap de setmana.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que en la informació que es facilitat des de la
Xarxa d'Albergs de la Generalitat, continua sense sortir l'alberg de Vilafranca i per
aquest motiu li agradaria saber quins processos està fent l'equip de govern per
donar compliment a l'acord de Ple.

Així mateix, atès que aquest proper dijous s'aprova pel Parlament la llei que declara
i1.legals els judicis franquistes, sigui retirat de la Sala de Plens el quadre de l'alcalde
de la Dictadura de Primo de Rivera, Àlvarez de Sisternas.

La Sra. Laia Santís (CUP) formula les següents preguntes:

En l'anterior JGL van decidir canviar de funcions dues educadores auxiliars de les
llars d'infants que passaven a ser tutores ja que les tutores titulars estaven de
baixa prolongada des de fa moltes setmanes} ~però';no van contractar ningú per

• -, I - '''. t I. I I •~~~é," ,

ocupar, la plaça d'auxiliar que amb la nova situa~i9g,u;çi~va'vacant. Per que?

Des d'inici de legislatura el lloguer ha pujat un 25%, ien un sol any més d'un 20%.
Veuen, doncs, que els preus dels lloguers pugen i seguiran pujant. Què ha previst
el govern per afrontar-ho?

Les llistes d'espera d'habitatge social i protegit estan disminuint o augmentant? En
aquest segon cas, què pensen fer per disposar de més habitatges? S'han plantejat
l'expropiació temporal que preveu la 4/2016?

Voldrien saber un seguit d'informacions sobre el Bloc n047 de l'avinguda Tarragona,
sobre Casa Ametller:
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Què ha passat amb les persones que hi vivien no han estat reallotjades per
SS.SS?

Era un bloc conflictiu?

Quin tipus de famílies hi vivien?

Quin cost ha tingut per a l'Ajuntament?

Qui és el propietari del bloc (SAREB)? Se li ha demanat el bloc per a finalitats
socials?

Sobre quants blocs estan amb la mateixa situació? Com s'hi està actuant?

Demanen una Junta de Portaveus, amb l'únic punt de l'ordre del dia: política
municipal sobre els pisos ocupats. Volen totes les dades sobre la taula: pisos, tipus
de propietat, mediació, criteris d'empadronanent, ocupants, civisme i conflictivitat ..

El Ple de març vam aprovar constituir una Mesa Local pel referèndum, havia de ser
abans de l'abril. Té el govern previst convocar-la?

Les analítiques a l'hospital comarcal comencen a les 7h i el bus urbà no inicia
trajectes fins les 8h. Solucionarem el problema d'aquesta hora al descobert?

El 3 de febrer, en comissió llei de barris de l'Espirall, la regidora Dolors Rius es va
comprometre, i així consta en acta, a reactivar la participació ciutadana al barri. De
moment no s'ha fet, es té previst fer-ho?
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Se ria

\
Seg',uidament l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
act~.

\
!

\
\
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