
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Núm. : OS/2018
Caràcter: ordinari
Data: 15 de maig de 2018
Horari: de 20: 03 a 22: 57 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)
- 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)
- Marta Raventós i Cuscó (CUP)
- 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)

Excusa la seva absència:

- Josep Ramon i Sogas (PP)

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
17/04/2018.
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S'aprova per assentiment l'acta de la sessió plenària del dia 17 d'abril de 2018.

SERVEIS CENTRALSI HISENDA

2. 7/2018/HIS_MP. MODIFICACIÓ NÚM. 6 DEL PRESSUPOST 2018
Aprovació si escau, de l'expedient número 5 de modificació de pressupost de
2018, d'habilitació de crèdits extraordinaris, suplements i transferències de
crèdit.

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

PRIMER.- Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire
inajornable, l'expedient núm. 6 d'Habilitació de crèdits extraordinaris, de
Suplements de crèdit i de Transferències de crèdit del Pressupost de l'Entitat
d'enguany mitjançant majors ingressos, baixes per transferència de partides que
ofereixen sobrant, baixes d'aplicacions pressupostaries i aplicació de part del
romanent de tresoreria de l'exercici 2017, de conformitat amb el que disposa
l'Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent:

CREDITS EXTRAORDINÀRIS:

Partida

4.15310.21003 Manteniment accessos a l'illa de
vianants........................................ 30.000,00

4.15320.61901 Adequació d'espais públics............... 100.000,00

4.15320.61902 Adequació jocs infantils i esportius.... 10.000,00

5.33210.62500 Mobiliari biblioteca Torras i Bages ..... 15.000,00

4.16221.62501 Contenidors................................... 12.000,00

4.13301.62900 Senyalització via pública 30.000,00

4.34201.63200 Millora del Pavelló mpal. d'Hoquei ..... 110.000.00 307.000.00

TOTALCRÈDITS EXTRAORDINARIS 307.000,00
....................................................
....................................................

SUPLEMENTSDECRÈDIT:
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Partida

1.92404.22699 Relacions ciutadanes (protocol) .

2.92011.22699 Funcionament inspecció activitats
i Governació .

5.33303.44901 Conveni Vinseum.- Festival Most .

5.33805.48901 Conveni amb Amics del Drac .

5.33801.48915 Conveni Falcons de Vilafranca .
Ròssec .
Suma anterior .

4.15320.61900 Adequació urbanitzacions .

4.15321.62501 Mobiliari vies públiques .

5.33404.62900 Equipament teatre Cal Bolet i
Auditori .

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT .
....•...•...............••..........••..............

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT:

Partida

5.24121.13100 Retribucions Programa JPOJoves
Per l'Ocupació .

3.33702.22700 Neteja Alberg .

3.000,00

5.000,00

10.000,00

350,00

5.300,00
23.650,00
23.650,00

55.200,00

8.000,00

25.575,25 112.425,25

112.425,25

8.264,93

2.200,00 10.464,93

TOTAL CRÈDITS EXT, SUPLEMENTS I TRANSFERÈNCIES

FINANÇAMENT

BAIXES PER TRANSFERÈNCIA:

Partida

429.890,18

3.33702.22100 Alberg: energia elèctrica .

5.24121.22699 Funcionament SOc.- Programa JPO..

TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA .

2.200,00

8.264,93 10.464,93

10.464,93
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BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTARIES:

Partida

2.92014.22799 Auditoria ens dependents 5.192,47

4.16501.22799 Manteniment enllumenat públic i
semàfors....................................... 43.650,00

4.16211.46300 Mancomunitat Pdès.-Garraf.- Recollida
escombraries. 5.000,00

4.16231.46300 Mancomunitat.- Deixalleria, plantes ..

TOTAL BAIXES APLICACIONS PRESSUPOSTARIES

MAJORS INGRESSOS:

Concepte

10.000,00 63.842.47

63.842,47

461.15

761.05

Diputació.- Subvenció pel Festival
Most .

Diputació.- Subvenció mobiliari
Biblioteca Torras i Bages .

10.000,00

10.000,00

761.06 Diputació.- Subvenció per equipament
Tècnic de l'Auditori.......................... 25.575,25 45.575,25

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

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA:

Concepte

45.575,58

870.00 Aplicació romanent de tresoreria
per a despeses generals 310.007,53 310.007,53

TOTAL APLICACIÓ ROMANENT .
....................................................

RESUM FINANCAMENT

Baixes per transferència
Majors ingressos
Baixes aplicacions pressupostaries
Aplicació romanent

10.464,93
45.575,25
63.842.47
310.007,53

310.007,53
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TOTAL FINANÇAMENT . 429.890,18

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.

SEGON.- Complementar l'acord del Ple de 12 de desembre de 2017, de nomenament
de Jaume Rafecas i Ruiz com a Síndic de Greuges de Vilafranca, en el sentit següent:

a) No establir cap jornada de dedicació concreta a les seves tasques del Síndic de
Greuges de Vilafranca. Tanmateix, sota la seva responsabilitat, haurà de tenir la
dedicació necessària per a l'atenció que demani la ciutadania, l'impuls dels expedients
iniciats i la realització de les tasques que la Llei i el Reglament orgànic assignen a la
institució.

b) La Sindicatura disposarà d'un despatx habilitat, a la Casa de la Vila o en un edifici
extern. Es posarà a disposició del Síndic una persona col.laboradora per a tasques
administratives, de gestió i atenció, que serà una persona Auxiliar o Administrativa de
l'Ajuntament, amb el grau de dedicació que s'estableixi.

c)Es crea una comissió denominada "Comissió de treball de coordinació de la
Sindicatura de Greuges i el Govern de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès". Una
vegada al mes, se celebrarà sessió de la Comissió, amb l'assistència del Síndic i de
l'alcalde i/o membres de l'equip de govern que es determinaran segons els assumptes
que s'hagin de tractar. S'emetrà acta o diligència que documenti el dia, horari i
assistents per part de la titular de la secretaria d'Alcaldia.

d)Per l'assistència a cada sessió de la Comissió de treball esmentada, la persona
titular de la Sindicatura percebrà com a drets d'assistència la quantitat íntegra o bruta
de 450 euros, subjecta a l'IRPF. No es percebran més de 12 assistències anuals.

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 12 vots favorables (8 PDECat, 4 PSC)
i 8 abstencions (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC)

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que la modificació ve motivada per la
necessitat de recollir pressupotàriament certes actuacions pendents de definir que
no es van poder portar en l'anterior Ple. Són actuacions que ja tenen projecte i que
afecten principalment a la via pública.

També es preveu el finançament de la millora del sostre del pavelló de l'hoquei, que
necessitat una actuació important amb un pressupost de 110.000(. També hi ha
l'aplicació pressupostària de diverses subvencions de la Diputació.

Així mateix hi ha una petita modificació de l'assignació que percebia el Síndic, que
estaven recollides de manera irregular i que s'aprofita l'inici de la nova etapa del
Síndic per posar-hi ordre.
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El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que és una modificació de pressupost e
caràcter molt tècnic i que les successives modificacions pressupostàries evidencien
el que el seu grup havia posat de relleu en l'aprovació del pressupost, que la
partida de 400.000€ per manteniment de la via pública que es pressupostaven, es
quedaven molt curts.

També exposa que l'assignació al Síndic de Greuges també és un tema prou
important com per no posar-lo dintre d'una modificació pressupostària. En el Ple de
la memòria anual hagués estat oportú parlar d'aquesta modificació i proposa deixar
aquest apartat sobre la taula.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) anuncia que s'abstindran. Consideren que ja era d'hora que
s'arreglés el pavelló d'hoquei i consideren que cal un pla de millora dels
equipaments esportius. l constaten que continuen apareixent partides destinades a
l'alberg municipal i aquest continua sense estar dintre de la xarxa d'Albergs de la
Generalitat.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que ja que no han tingut cap intervenció en
la modificació, s'abstindran. Destaca que el 80% de la modificació prové del
superàvit i en conclusió, demostra una gestió deficient de l'equip de Govern, que
genera un superàvit molt gran enlloc de fer servir l'excés d'ingressos per a prestar
serveis.

També considera estranya la solució donada a l'assignació econòmica al Síndic.
Manifesta que cal que les reunions tinguin actes i que es posin en coneixement dels
altres membres del consistori.

3. 1/2018/HIS_IGB APROVACIÓ INVENTARI GENRAL. Aprovació si s'escau,
de l'inventari de béns de la Corporació, a 31 de desembre de 2018

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al ple municipal
el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau:

En compliment del que disposa l'article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; de l'article
105 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, del reglament del Patrimoni dels Ens
Locals,. i de l'article 34 del Real Decret 1372/1986, de 13 de juny, del reglament de
Béns de les Entitats Locals,

ACORDA:

Aprovar l'inventari d'aquesta Entitat, corresponent a l'exercici 2017, després
d'haver procedit a la rectificació i comprovació dels béns i drets que formen part del
mateix.

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per unanimitat dels regidors presents (20
de 21).
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INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que l'inventari forma part dels comptes. És la
foto fixa dels béns de que disposa la corporació. Agraeix la tasca del Serveis
d'Hisenda i de la resta de Servis de l'ajuntament, que els permet aprovar
l'inventari, que és una obligació de tots els ajuntaments i que n'hi ha molts que no
ho fan.

També anuncia que en aquests moments s'està substituint el programa informàtic
de gestió de patrimoni pertal de tenir més informació a l'inventari.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) agraeix la feina feta pels tècnics municipals. Hi ha una
bona feina. El canvi de sistema informàtic hauria de permetre una revisió dels
espais municipals i dels usos que se'n fa. A partir d'aquesta informació, potser es
podran replantejar coses.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que votaran a favor aquest punt. És una tasca
tècnica i està ben feta.

El Sr. Marcel Matínez (CUP) manifesta que és una qüestió tècnica feliciten l'equip
tècnic.

ALCALDIA

4. 17/2018/SEC_MP. MOCIÓ PLA DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC. Moció
presentada pel grup municipal de VeC i finalment també encapçalada pel grup
municipal de la CUP i d'ERC, per la creació d'un Pla municipal de millora de
l'espai públic a Vilafranca.

Atès que els ajuntaments són l'administració més properes a la ciutadania, i com a tals són els qui gaudeixen d'un
major marge de maniobra per aplicar polítiques de proximitat i per promoure la participació i el govern obert en els
afers municipals.

Atès que una de les principals responsabilitats dels ajuntaments, i de les que més poden condicionar el dia a dia de
la seva població, és la planificació urbanística i de l'espai públic.

Atès que els pressupostos participatius és una de les eines de democràcia directa que posa sobre la taula de la
gestió local l'existència de fórmules de cogestió i codecisió entre institucions i ciutadania en matèries importants
del govern municipal.

Atès que el bon funcionament del municipi no és una tasca exclusiva de l'equip de govern o de l'Ajuntament, sinó
que necessita la participació decidida dels ciutadania, més enllà de votar cada quatre anys per escollir els seus
representants a l'administració local.

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca ha manifestat repetides vegades el seu compromís vers la
transparència, la participació i el govern obert, aprovant propostes encaminades a fer més partícips als
vilafranquins i les vilafranquines de la política municipal.

Atès que el pressupost municipal és una de les màximes expressions de l'autonomia municipal i de la voluntat
política de qualsevol ajuntament, ja que plasma en forma d'inversions concretes les polítiques que es volen dur a
terme a cada municipi.
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Atès que l'estat de l'espai públic de la vila és un tema recurrent d'aquest plenari municipal, i que cal donar veu en
aquest debat a totes les persones i col.lectius que coneixen l'entorn i l'espai públic de la vila, per a fer-los partíceps
de la seva transformació.

Atès que l'espai urbà és el punt de relació més habitual entre la ciutadania, les entitats i l'administració de la vila i
que, amb la seva planificació i millora, es poden millorar aprofundir i millorar les relaciones de bon veinatge, de
fraternitat i solidaritat entre els diferents actors de la vila.

Atès que l'espai urbà és el punt de relació més habitual entre la ciutadania, les entitats i l'administració de la vila i
que, amb la seva planificació i millora, es poden millorar aprofundir i millorar les relaciones de bon veinatge, de
fraternitat i solidaritat entre els diferents actors de la vila.

Per tot això, el grup municipal de Vilafranca en Comú proposa al Ple municipal de Vilafranca:

Primer - Crear un Pla de Millora de l'Espai Públic a Vilafranca, que cobrirà petites intervencions a la vía pública i
que, necessàriament, haurà de territorialitzar-se en els barris de Vilafranca i comptar amb sistemes de participació
ciutadana, presencial i online.

Segon - Dotar el Pla de 400.000€ (50.000€ per barri), ja previstos en el Pressupost 2018 per a inversions de
millora de l'espai públic; així com garantir la seva continuïtat i finançament en propers pressupostos.

Tercer - Establir en el termini de dos mesos (maig 2018) per, d'acord amb els grups municipals i els serveis tècnics
municipals, redactar el Reglament del Pla de Millora de l'Espai Públic, que pugui recollir els principis plantejats en el
primer punt de la moció.

Aquest Reglament regularà el calendari del pla, la presentació i validació de propostes i la participació de la decisió
de les propostes.

Quart - Preparar, organitzar i fer efectiva una campanya per a promoure la recollida de propostes i la participació
ciutadana en la decisió, a través de tots els recursos disponibles i habitualment emprats per l'ajuntament en
anteriors processos de participació (mitjans municipals, xarxes socials, cartells a l'espai públic, cartes a entitats i
ciutadania, etc...).

Cinquè - Fer arribar aquest acord a les associacions de veïns de Vilafranca i als mitjans de comunicació municipals

VOTACIÓ: L'anterior moció no s'aprova per vots a favor (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) 12
vots en contra (8 PDECat, 4 PSC)

INTERVENCIONS:

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que és la moció que es va quedar sobre la
taula el Ple del mes de març. N'havien de parlar amb l'equip de Govern i aquest tot
i que VeC han ofert diàleg, no ha volgut parlar-ne.

Es constata que els 400.000€ que l'Ajuntament destina a manteiment de carrers es
queden curts. Proposen dotar una partida amb 400.000€ i que siguin els ciutadans
dels diferents barris els que decideixin que es fa amb la part destinada al seu barri.
L'element de participació és bàsic i cal que això sigui un programa que arribi a tot
els barris.

La Sra. Mònica Hill (ERC) anuncia que votarà a favor i demana encapçalar-la.
Comparteixen plenament el seu sentit. Planteja una eina pensada per a petites
intervencions a la vila i està pensada per tal que les persones coneguin i prioritzin
les actuacions de cada barri.

Creuen molt en la participació ciutadana. En el debat de pressupostos ja van
plantejar els pressupostos participatius barri a barri i en el seu moment ho van
quantificar en 30.000€ pe barri.
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L'ús de l'espai públic està a debat i els sembla una bona eina per avançar en les
millores de l'espai urbà de Vilafranca,

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que entenen la moció com el dret a la ciutat
i la participació en aquesta. La gestió de l'espai públic és un reflex de les politiques
que s'hi duen a terme. La tecnocràcia ha pres massa decisions sobre l'espai públic.
Les eines de participació haurien de primar en la gestió municipal i per dissenyar un
espai urbà més efectiu. No comparteixen la necessitat que la partida a decidir sigui
la mateixa a cada barri. Finalment demanen encapçalar la moció.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que un cop aprovat el pressupost, incorporar
una partida de 400.000€ és complicar. Les partides suplementades responen a
necessitats que cal executar ara. La planificació s'entén per millores importants que
tenen un procés de gestació llarg. Quan es tracta d'arreglar voreres ho fan a través
de peticions dels veïns. En aquest àmbit, la planificació alentiria molt els processos;
potser en un debat pressupostari podrien parlar-ne. Així mateix, tampoc
comparteixen la necessitat de dedicar les mateixes quantitats a cada barri.

No veuen clar aprovar reglaments per aquestes qüestions. Ha fet consultes sobre
participació en petites actuacions en municipis del nostre entorn i cap dels
consutats ho té previst.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que el funcionament i l'objectiu de les
millores, el comparteixen. El Pla general fixa els grans temes. Les grans obres
d'inversió, la base són els programes que reflecteix l'acord de Govern i la
negociació dels pressupostos.

AI llarg de l'any les modificacions afecten a les inversions, però és difícil que afectin
al manteniment. Durant l'any es reben centenars d'incidències que es resolen amb
els equips tècnics. També hi ha criteris tècnics per decidir quines actuacions es
duen a terme i és el marc dels pressupostos qui marca on es dirigeixen les
inversions.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) agraeix a ERC i la CUP la seva adhesió a la moció.
Lamenta haver perdut dos mesos perquè l'equip de Govern no ha volgut parlar-ne.

Entenen que hi ha urgències i qüestions tècniques, per això demanen una partida
per aquestes qüestions i una altra per a sotmetre-la a debat. A Sant Feliu de
Llobregat les obres d'estiu es decideixen per participació ciutadana. Si volen i hi ha
voluntat política, prevegin una partida pel 2019, per barris i per ser sotmesa a
participació ciutadana.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que en el debat de pressupostos tampoc
s'accepta la proposta. El Govern ha manifestat que no estan per aquesta Iínea de
treball. L'esperit de la moció no està per les obres urgents, va més enllà de les
obres de reparació immediata.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que estan en el debat de pressupost i informa
a la resta del consistori que ara comencen a treballar el pressupost de 2019 amb
els diferents serveis. Amb una moció no es pot decidir si hi cap o no hi cap al
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pressupost. L'aprovació del pressupost no està en incorporar una sola partida.
Demana a la resta de grups si en el projecte de pressupostos inclouen aquesta
partida, seran aprovats per ells?

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que l'equip de Govern entén la participació
ciutadana com el recull de queixes individuals. El que vol VeC és un compromís de
que una part del pressupost destinat a l'espai públic sigui consensuat amb les
entitats i els ciutadans.

s. 26/2018/SEC_MP. MOCIÓ CENS HABITATGES BUITS. Moció presentada
pel grup municipal de la CUP i finalment també encapçalada pel grup municipal
d'ERC i de VeC per la realització d'un cens d'habitatges buits a la vila.

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

El dret fonamental a tenir accés a un habitatge digne està reconegut per diferents
tractats internacionals, la constitució espanyola, l'estatut de Catalunya i les lleis
18/2007 del dret a l'habitatge i 24/2015 de mesures urgents per afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. També es disposen
d'una sèrie de lleis relacionades aprovades pel Parlament de Catalunya i
posteriorment suspeses pel Tribunal Constitucional espanyol.

Segons un informe elaborat per l'Observatori OESC, l'estat espanyol és el país de
d'Europa amb més habitatges en desús, 13,7% del parc total (3 milions i mig
d'habitatges el 2011) i amb un parc social d'habitatge clarament insuficient (menys
del 2%).

Segons el cens d'edificis de 2011 de l'Institut Nacional d'Estadística, la situació a
Catalunya és similar, amb un 11,6% d'habitatges buits (448.356 habitatges). La
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de Catalunya només disposava de 30.000
habitatges socials, és a dir, un 1% del total, front al 14,6% de França, el 18% del
Regne Unit o el 32% d'Holanda. Llorenç del Penedès disposava de 1.110
habitatges, i no hi havia dades de quants d'ells es trobaven desocupats. El parc
d'habitatge social és inexistent. Recentment s'ha aprovat destinar una planta de
l'antic Ajuntament a l'ús de 2 habitatges d'emergència social.

Aquesta situació de manca d'un habitatge assequible impacta especialment en les
administracions locals, infradotades de recursos, ja que són les més properes a la
ciutadania i per tant, les que reben en primera instància l'impacte social d'aquestes
problemàtiques. Per aquest motiu, l'administració local ha d'implementar aquelles
mesures que estiguin en les seves mans, per ampliar el parc d'habitatge assequible
al seu municipi.

En aquest sentit, els habitatges buits tenen un important potencial per a la
generació d'habitatge assequible, alhora que la seva activació permetrà que
compleixin la seva funció social, i evitarà que es donin fenòmens de degradació de
l'entorn i de creació de zones sense activitat i per tant sense manteniment. Un
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Ajuntament hauria de tenir com a objectiu desenvolupar polítiques públiques per
generar habitatge social i així poder fer front a les necessitats d'habitatge de la
població. Cal donar resposta habitacional, en primera instància, a les situacions
d'emergència i a la vegada generar habitatge assequible per persones amb
dificultats d'accés a l'habitatge així com per a col.lectius específics amb dificultats
habitacionals.

Amb la redacció d'un cens d'habitatges buits, l'Ajuntament podria iniciar el camí cap
a la creació d'habitatge social, a partir de la mobilització dels habitatges buits
existents al municipi.

L'activació de l'habitatge buit permet incidir en quatre grans camps:
- Crear habitatge social a partir del parc construït.
- Donar resposta a l'emergència habitacional.
- Revertir la degradació i afavorir la rehabilitació
- Promoure la funció social de l'habitatge

Per poder activar l'habitatge buit municipi cal:

- Conèixer: la situació del parc d'habitatges en desús del municipi.
- Crear eines per l'activació d'habitatge buit, però aquestes s'han d'ajustar a
les característiques concretes del territori, a les seves necessitats i recursos.
- Activar: Per activar els habitatges buits és clau la difusió i pedagogia del dret
a l'habitatge així com la capacitat de mediació i motivació, de totes les
persones que intervindran en el procés: propietàries, tècniques municipals,
polítiques, usuàries .... )

Un cens d'habitatges buits és un document que permetrà definir els objectius i les
actuacions que s'han de dur a terme des del govern local en matèria d'habitatge,
amb la finalitat d'assolir el dret de la ciutadania a gaudir d'un habitatge digne en
condicions assequibles. El fet de disposar d'un registre clar i detallat, també permet
superar les possibles intervencions aïllades i dotar les polítiques municipals d'una
coherència global per afrontar integralment la problemàtica d'accés a l'habitatge.

Per poder realitzar un cens d'aquestes característiques es pot començar per
consultar i tractar les següents bases de dades i estudis estadístics:

- Informació estadística oficial
- Dades cadastrals
- Padró municipal d'habitants i padró taxes escombraries
- IBI: Impost sobre Béns i Immobles: Dades facilitades per l'ajuntament de les
adreces on es cobra un rebut d'IBI.
- Consums domèstics d'aigua
- Registre habitatges buits de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya Patrimoni
municipal d'habitatges buits
- Planejament urbanístic

Posteriorment cal realitzar un treball visual des del carrer als diferents immobles
amb indicis de desocupació, fruit del creuament de les bases de dades, per tal de
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descartar aquells habitatges que mostraven una clara situació d'activitat i alhora
detectar possibles errors deguts a la diferència de nomenclatures de les adreces de
les diferents bases de dades. Finalment es pot enviar un enquesta a les persones
propietàries dels immobles detectats amb indicis de desocupació i realitzar l'anàlisi
de les dades.

Per a tot això, la CUP de Vilafranca demana al Ple Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:

PRIMER. Realitzar un cens d'habitatges buits que permeti definir els objectius i les
actuacions que s'han de dur a terme des del govern local en matèria d'habitatge, i
fer-ho abans d'acabar el 2018.

SEGON. Un cop realitzat, donar a conèixer el cens d'habitatges buits a la ciutadania
de forma clara i entenedora.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat dels regidors presents (20
de 21)

INTERVENCIONS:

La Sra. Marta Raventós (CUP) exposa que es tracta de l'accés a un habitatge digne.
L'estat espanyol és un del estats d'Europa amb més habitatges buits i més
problema d'accés a l'habitatge. La majoria de la població de Vilafranca no pot fer
front al que el mercat els ofereix, s'han de posar en circulació els habitatges buits.
Tenir un cens d'habitatges buits és un punt de partida per després mobilitzar-ho.

Reivindiquen la necessitat de que l'Oficina municipal d'habitatge i recorda que en
una moció del Ple de gener, es va acordar la realització d'un Pla d'habitatge. Cal
disposar d'un registre clar i detallat.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que és evident que la Constitució espanyola
té algun element positiu, com és el tracte del dret a l'habitatge, que és un dret de
caràcter social. Amb l'esclat de la bombolla immobiliària, molta gent va quedar
desposseïda del seu dret a l'habitatge. L'activació del mercat immobiliari ara
provoca que el preu dels lloguers creixin exponencial ment.

Segons diuen els API, disposem de 800 habitatges al mercat, en que el 80% va a la
venda i la resta al lloguer i en canvi la demanda és el 80% de pisos de lloguer i la
resta de pisos de venda.

La informació facilitada pel regidor és de 540 pisos buits i l'IDESCAT diu que en són
3.000. Hi va haver de buscar dades fiables i la manera és fent un cens i que vagi
acompanyat de mesures d'estímul al mercat de lloguer.

Hi ha una moció aprovada que diu que s'ha d'actualitzar el Pla d'habitatge-o Hi ha
convocada una Comissió d'Habitatge i aquest punt no hi figura.
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En la lluita contra l'encariment de l'habitatge es pot actuar mitjançant diversos
canals i una eina és posar sobre la taula un cens de pisos buit.

Finalment demana encapçalar la moció.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que votaran afirmativament la moclo I

demanen encapçalar-la. En diverses ocasions han demanat política activa i valenta
en matèria d'habitatge. Per fer política d'habitatge cal fer el cens d'habitatges buits.
La Diputació l'any 2016 deia que hi havia 1.000 habitatges buits, dels quals 290
eren propietat dels bancs i que calia fer feina de dinamització del parc d'habitatges
socials

Finalment demana incorporar a la Comissió municipal d'habitatge un punt per
parlar no només de l'stoc d'habitatges buits sinó de mesures per sancionar als
grans tenidors que especulen.

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que l'ajuntament té les competències i
els recursos que té. No volen salvar el món, però si fer una Vilafranca nnvas nd.

Les lleis aprovades pel Parlament són recorregudes al Tribunal Constitucional. En la
roda de premsa de la CUP parlaven dels impostos sobre els pisos buits. Ho van
recollir en les ordenances però cal un desenvolupament normatiu de l'Estat que no
s'ha produït.

El Pla local d'habitatge es va redactar durant la bombolla immobiliària. Quan va
esclatar, a partir de converses directes amb els bancs, van intentar mobilitzar part
d'aquest parc amb escàs èxit. Les dades eren opaques

L'any 2012-2013, la situació canvia, l'Agència de l'habitatge de Catalunya agafa les
regnes i diu que tots els traspassos d'actius dels bancs es farien a través d'ells. A
partir d'aquí és l'agència té les negociacions amb els bancs.

La Diputació va un estudi anomenat estratègies de dinamització del parc
d'habitatges per a finalitats socials, i més tard un protocol per a la intervenció
municipal en casos d'habitatges en desocupació permanent i exposa com han
d'actuar els ajuntaments en les diferents casuístiques de desocupació. S'han
aprovat convenis amb el tercer sector que ha permès gestionar alguns habitatges
més.

Les dades de la Xarxa d'habitatges d'inclusió social diu que a l'any 2016 Vilafranca
gestionava 47 habitatges, Vilanova 18, Igualada 11, Berga 12 i Mataró 17. En la
Borsa d'habitatges de lloguer l'any 2015 es van formalitzar 56 contractes i 55 l'any
2016. Igualada en va formalitzar 25 l'any 2015 i 21 el 2016. Manresa 5 i 5. Garraf
41 i 30. Berguedà 4 i 1 i Mataró 32 i 32.

En percentatge de recursos i població, no creu que es pugui dir que l'ajuntament de
Vilafranca no fa la seva feina.

Es va crear la figura de l'inspector d'habitatge per a quan es puguin fer inspeccions
d'habitatges buits. Actualment està en fase de licitació la redacció del Pla local
d'habitatge per part de la Diputació.
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Dels indicis de 900 habitatges buits, sabem que a finals de 2017, els que s podien
mobilitzar, en mans de grans bancs, són uns 140. D'aquests n'hi ha que estan
ocupats i d'altres que estan desballestats. Finalment emplaça a la resta de regidors
a visitar l'estand de l'ajuntament de Vilafranca a les fires de maig, sobre habitatge.

La Sra. Marta Raventós (CUP) manifesta que els sembla sorprenent tenir un estand
on s'informa sobre habitatge i no tenir oficina d'habitatge. L'Oficina d'atenció al
ciutadà no són especialistes per atendre aquest tipus de demanda.

No qüestionen les polítiques en temes d'emergència social. La problemàtica està en
l'accés a l'habitatge per a la majoria de la gent. No parlen de construir més
habitatges nous, parlen dels habitatges construïts que estan buits.

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que les competències en matèria
d'habitatge les té l'Estat. Quan van ajudar als bancs, haguessin pogut intervenir en
habitatge i no ho van fer. El marge sobre el que es vol actuar és sobre 148
habitatges, dels quals n'hi ha alguns que estan absolutament trinxats.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que hi ha qüestions de profunditat. El que
demana la moció és molt senzill i si a més ja ho tenen avançat, millor. AI 2016 hi
havia 298 habitatges en mans dels grans tenidors. Ara n'hi ha 148. On són els
altres?

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que no el queda clar que votarà l'equip de
Govern. La moció parla de fer un cens sobre habitatges buits per treure els colors a
algun banc.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que estan d'acord, ningú ha dit que
votarien en contra, però el raonament exposat per la regidora parlava que els sous
són baixos, etc i demana que es presentin propostes reals en positiu. Si es demana
un cens de pisos buits, això es pot fer.

6. 27/2018/SEC_MP. MOCIÓ DEFENSA DRETS DONES VÍCTIMES
D'AGRESSIONS SEXUALS. Moció presentada pel grup municipal d'ERC, per
la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals.

Aquest punt es refon amb el següent mitjançant una moció refosa que es
reprodueix després.

7. 28/2018/SEC_MP. MOCIÓ DE DENÚNCIA DEL CARÀCTERPATRIARCAL
DE LA JUSTÍCIA ESPANYOLA. Moció presentada pel grup municipal de la
CUP, de denúncia al caràcter patriarcal i de classe de la justícia espanyola i per
la creació d'un ordenament jurídic propi en el marc republicà amb perspectiva
feminista.
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MOCIÓ QUE PRESENTEN EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP l EL GRUP MUNICIPAL
D'ERC l FINALMENT TAMBÉ ENCAPÇALADA PER PDECat l VeC DE DENÚNCIA AL
CARÀCTER PATRIARCAL l DE CLASSE DE LA JUSTÍCIA ESPANYOLA l PER LA
CREACIÓ D'UN ORDENAMENT JURÍDIC PROPI EN EL MARC REPUBLICÀ AMB
PERSPECTIVA FEMINISTA i PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES
VÍCTIMES D'AGRESSIONS SEXUALS

Després de conèixer la sentència del cas de "La manada" ens trobem altra vegada
amb l'evidència que el sistema judicial espanyol és clarament patriarcal i vulnera el
dret de les dones a viure una vida digna i lliure. Les decisions judicials no són mai
una aplicació directa de les lleis, sinó que hi ha interpretació personal de qui les
aplica i, per tant, estan sustentades pels sistema patriarcal.

En primer lloc, considerem un despropòsit jurídic i polític minimitzar el que va ser
un delicte de violació grupal a un abús sexual. Qualsevol acte sexual sense
consentiment és violació. La sentència no només nega la violència si no que es
desentén de les múltiples formes en què s'està exercint. Només sí és sí.

En segon lloc, tot el procés judicial ha estat en si una mostra de la violència
institucional que vivim les dones quan denunciem per violència masclista. En el cas
de "La manada" s'han reproduït una vegada més, de manera clara i evident, els
estereotips de gènere i l'hostilitat i el qüestionament per part sistema judicial vers
la supervivent. No podem tolerar la vulneració del relat de la persona agredida i del
seu dret fonamental a la intimitat atacat per uns mitjans de comunicació còmplices
de la justícia patriarcal, fomentant la victimització secundària Finalment, davant
l'evidència d'un sistema judicial que ens ataca en comptes de protegir-nos,
legitimem l'autodefensa feminista davant les agressions masclistes que dia a dia
patim les dones. Fem una crida a recuperar l'esperit de la Vaga Feminista del
passat 8 de març i a autorganitzar-nos per respondre amb contundència a un
sistema judicial i a un estat que ens vol callades, atemorides i submises.

ACORDS,

lr. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès dona tot el suport a la víctima
supervivent de la violació perpetrada per "la manada" així com dona suport a totes
les dones que són víctimes d'agressions sexuals i d'aquest sistema patriarcal.

2n. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès rebutja a la sentència dictada per
l'Audiència Provincial de Navarra mitjançant la qual qualifica una clara violació
múltiple com un simple cas d'abús sexual i denuncia el caràcter patriarcal i de
classe de la justícia espanyola. En aquest sentit, l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès dona suport a l'acusació particular, que manté que els fets són constitutius
d'un delicte d'agressió sexual, violació, i no tan sols d'abús sexual com ha acordat
la sentència.
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3r. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès insta al Parlament de Catalunya a
impulsar urgentment un ordenament jurídic propi en el marc republicà amb
perspectiva feminista.

4t. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s'hi incorpori la perspectiva de gènere per
tal que s'eviti l'existència d'interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips
de gènere, que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista.

5è. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia
dels drets de les dones.

6è. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir
mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les
violències masclistes perquè volem ser lliures no valentes. El moviment feminista fa
una crida a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per posar tots els mitjans per
seguir amb l'esperit de la Vaga 8M, respondre conjuntament a l'ofensiva de l'Estat
contra nosaltres i a construir plegades una República Feminista.

7è. Posar en marxa el protocol a nivell municipal per a la prevenció i l'abordatge de
situacions d'assetjament sexual en els espais d'oci i de lleure, de manera conjunta i
consensuada amb els col.lectius del municipi que treballen contra la violència de
gènere.

8è. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès es compromet a esdevenir un municipi
lliure de violència. En aquest sentit, el consistori es posicionarà sempre al costat de
qualsevol víctima de la violència masclista que tingui lloc en el municipi i li oferirà
tot el suport jurídic i material que li sigui necessari. Com també formar en
perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els professionals de
l'Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones.

9è. Els acords avui aprovats es comunicaran a totes les entitats i mitjans de
comunicació locals i comarcals, veïnals, socials, feministes del municipi i als
col. lectius que treballen contra la violència de gènere, i es publicaran tant a la web
com a les xarxes socials de l'Ajuntament i s'enviaran a l'Audiència provincial de
Navarra, al Ministeri de Justícia, al Consell General del Poder Judicial, als grups
polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat dels regidors presents (20
de 21)

INTERVENCIONS:

A sol.licitud del grup proponent de la moció i a l'empara de l'article 24.b) del
Reglament orgànic municipal, l'alcalde autoritza la intervenció de la membre del
col.lectiu La Ruda, Sra. Laura Ràfols qui textualment diu:

16



~

~ AJUNTAMENT
~I"IIJVILAFRAN~A

DEL PENEDES

"Ja fa temps que les dones reivindiquem espais segurs per a totes nosaltres. La
nostra societat no té perspectiva de gènere; el sistema no ens protegeix, ens
ignora, ens qüestiona, ens exposa ...

Amb la sentència de "la manada" en el focus mediàtic, la (in)justícia patriarcal
espanyola va enviar un missatge a totes les dones: la justícia és feta pels homes i
per als homes, vers i per sobre nosaltres, les dones. Així, en situacions de violència
de gènere, els agressors gaudeixen de protecció judicial ja que els supòsits que
determinen un abús o una agressió depenen de la interpretació que en faci un jutge
amb el mateix biaix patriarcal que travessa el sistema.

A les dones se'ns anima a denunciar les agressions sexuals, a buscar empara en la
llei perquè se'ns ofereixi protecció i una compensació (si és que això és possible).

La dona agredida per "la manada" en plenes festes de San Fermín a Pamplona va
voler seguir aquesta via. Però, lluny de protegir-la, el patriarcat va atacar-la de nou
des de la violència institucional i amb tota la maquinària mediàtica, qüestionant la
seva versió, posant el focus sobre la víctima, demanant més proves sobre l'agressió
i enfrontant-la de nou als autors de l'horror al llarg del procés judicial, per posar
alguns exemples.

Més enllà dels anys de condemna que suposa cada delicte, estem davant una
sentència que es contradiu amb un relat escabrós; els fets que consten a l'auto
judicial no suposen una violació perquè la interpretació que en fan els jutges és
menor. Posen el focus a les nostres reaccions com a agredides: Quin nivell de
resistència se suposa que hem d'oferir? El que ens aboca a una resposta violenta
que pot acabar en la mort, com s'ha vist en molts altres casos? El suficient com per
deixar-nos violar com més ràpid millor i així no patir per la nostra vida? En
qualsevol dels casos, la (in)justícia patriarcal no ens deixa més sortida que un
desenllaç denigrant. Estem fartes que les nostres vides, la nostra dignitat i els
nostres cossos quedin relegats als interessos dels mascles que legislen i dicten
sentències a favor seu, per mantenir els seus privilegis damunt les dones. Cal
revertir aquest sistema i exigim protecció judicial!

Aquesta sentència no és un cas aïllat sinó la preocupant realitat, un fet, un
problema estructural.

l aquesta dona és una supervivent, des de l'agressió que va viure aquella nit de
San Fermines fins a totes les violències imposades pel sistema des de que es va
iniciar la via judicial, a la qual volem enviar una forta abraçada. Hermana, nosotras
te creemos.

S'ha dit molts cops, però encara no prou: NO és NO! Aquesta sentència ens obliga
a anar més enllà d'aquest lema, ja que ens han demostrat com poden utilitzar-ho
en contra nostra si no es manifesta explícitament i clara ni ens resistim amb molta
violència -que massa sovint resultarà inútil-, ja que fins i tot un jutge pot
argumentar que ha vist satisfacció sexual i plaer en la víctima en situació
d'intimidació, por i xoc.

Hem de fer valdre i estendre el respecte i l'empatia, el Només SÍ és SÍ, que les
relacions sexuals no s'han de consentir, s'han de desitjar, que imposar el desig

17



~

~ AJUNTAMENT~IMI"VILAFRANG,A
DEL PENEDES

sexual suposa una agressió, que les dones som subjectes de desig i no mers
objectes com ens pretén el patriarcat i com molt bé han après els fills sans del
patriarcat, que creuen que la inqüestionabilitat de les seves accions i la satisfacció
del seu desig sexual passa per damunt la integritat de les dones.

Volem aprofitar aquest altaveu que se'ns ofereix avui per denunciar la violència que
patim les dones pel simple fet de ser dones, la violència que s'exerceix sobre
nosaltres de qualsevol forma: física, verbal, institucional. .. i denunciem com el
sistema jurídic, parlamentari i executiu perpetuen aquesta violència des de tots els
estrats de la nostra societat mentre protegeixen a agressors.

Només un sistema jurídic patriarcal desconfia més de la víctima que del violador.

Hem decidit dir prou. No permetrem que es segueixi perpetuant la cultura de la
violació.

Quan l'Estat no ens protegeix, nosaltres mateixes ens defensem duent a terme
accions feministes als nostres carrers que visibilitzen aquesta situació d'injustícia i
impotència a la que ens sotmet el patriarcat, i organitzant-nos en formacions i
tallers d'autodefensa que ens donen eines davant les agressions masclistes que
patim dia a dia, a casa, al carrer, de persones conegudes o desconegudes, perquè
no es pot obviar que gran part de les situacions de violència de gènere es donen en
entorns d'intimitat i amb persones conegudes, quan precisament es fa més difícil
demostrar agressions segons la legislació actual.

Fa dos anys, des de l'Assemblea feminista la Ruda vam dur a terme la campanya:
'jo penedesenca també he patit assetjament' . Amb aquesta campanya es va fer
visible que a tot arreu, també a casa nostra, ens sentim assetjades, perseguides i
violades. Molts dels casos, sovint per la situació de desempara en què ens trobem
les dones en situacions de violència de gènere, no van arribar a ser denunciats però
han trobat en el moviment feminista l'apoderament i eines necessàries per
emprendre el camí de superació d'aquestes experiències traumàtiques o ser un far
per a altres dones en situacions similars.

La violència masclista és present tant en l'àmbit familiar com al carrer. Per això, per
sentir-nos lliures, demanem espais segurs. Com a vila orgullosa de la seva festa
popular, Vilafranca ha de disposar de recursos per evitar situacions de violència
masclista als nostres carrers i espais d'oci i actuar degudament en els casos
necessaris per protegir les agredides, per això necessitem urgentment que es posin
en marxa els mecanismes necessaris per al desplegament d'un protocol d'actuació
contra agressions masclistes ben dissenyat i aplicat, en la fase inicial del qual vam
participar alguns col.lectius de la vila i que actualment no sabem en quin punt es
troba, fer-ne difusió perquè tothom sigui conscient de l'abast d'aquest tipus
d'agressions i sàpiga com actuar davant situacions de violència. L'immobilisme és
complicitat.

En aquesta mateixa línia també entenem que es fa necessari apostar per un
urbanisme amb perspectiva feminista, com es va debatre en el ple anterior: carrers
ben il.luminats, amb total visibilitat i totalment controlables esdevenen espais més
segurs.
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Hem d'actuar a nivell local per poder donar veu a les dones que ens envolten cada
dia, que poden i volen canviar la situació actual. Per això demanem acció i
facilitació per part de l'administració local de Vilafranca, no esperem trobar
complicitat a un sistema que ens enfronta, ens oprimeix, ens maltracta, ens
infravalora i legitima accions inhumanes. Volem accions per crear entorns segur per
totes nosaltres i on poder buscar aliades i sumar esforços fent camí en la lluita
feminista, on ens trobareu disposades a anar lluny per construir un entorn que deixi
de ser-nos hostil.

On tenim ben clar que NO és NO, que no va ser un abús, és una violació! l que si
ens toquen a una, responem totes!".

La Sra. Mònica Hill (ERC) agraeix la feina feta per l'Assemblea feminista la Ruda. La
sentència de l'Audiència de Navarra menysté a totes les dones del món. La
sentència obvia que es va produir un delicte de violència, amb intimidació.
Afavoreix la impunitat de les agressions. La justícia espanyola ha deixat sortir el
seu biaix més patriarcal. No poden admetre sentències que es fonamenten en
l'actuació de la víctima. No volen que la justícia empari la violència contra les
dones.

Demanen que en l'àmbit municipal es manifesti el suport a les dones víctimes
d'aquestes agressions, es rebutgi la sentència vergonyosa i es posi en marxa el
protocol per la prevenció i l'abordatge de situacions d'assetjament sexual en els
espais sioci i de lleure de Vilafranca.

En l'àmbit nacional, seguiran treballant per la república d'homes i dones lliures on
la violència contra les dones mai estigui legitimada un marc jurídic que facin valer
el dret de les dones i en que la perspectiva de gènere impregni tots els àmbits.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que subscriuen plenament la intervenció del
col.lectiu La Ruda. Agraeix la seva intertvenció L'any passat, a proposta de la CUP
es va començar a desenvolupar un protocol per a la defensa d'unes festes lliures de
sexisme i confien que en la Festa Major de 2018 s'apliqui de manera complerta i
transversal.

Fa uns plens es va presentar una proposta perquè l'urbanisme incorpori perspectiva
de gènere. Ara denuncien les institucions purament patriarcals com la Justícia
espanyola.

Les dones són el sexe fort, perquè són les que ho aguanten tot i anuncia que la CUP
es posa a disposició del moviment feminista.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) agraeix la intervenció feta per la portaveu de La Ruda.
Comparteixen el sentit de la moció i demanen encapçalar-la. Cal una reforma del
Codi Penal i a la forma d'accés a la carrera judicial, perquè són gent desconnectada
del món real. É molt preocupant posar la perspectiva sobre la víctima i troben a
faltar la perspectiva de gènere en espais com l'urbanisme.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que celebren la presentació de la moció i
agraeix als col.lectius feministes pel seu treball dia a dia. La lluita contra la
violència masclista ha de ser una prioritat de tota la societat. El grup socialista al
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Congrés espanyol va plantejar un pacte d'estat de lluita contra la violència de
gènere, però els pressupostos de l'Estat no contemplen cap partida econòmica. Cal
formació amb perspectiva de gènere als diferents estaments de l'administració. Fan
públic el ferm compromís a treballar fins eradicar completament la violència de
gènere i un frontal rebuig a la sentència patriarcal.

L'Ajuntament de Vilafranca realitza múltiples actuacions en aquesta matèria. Tenim
un servei integral d'assistència a la dona víctima de al violència masclista i als seus
fills. També hi ha la Comissió contra l'assetjament. S'ha format a tots els
treballadors sobre assetjament sexual. S'ha confeccionat material informatiu contra
la violència de gènere i s'han fet tallers adreçats a joves sobre aquesta matèria.

Finalment anuncia que el Protocol es començarà a redactar al mes de setembre,
quan la Diputació ens hagi donat els recursos tècnics.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) anuncia que donaran suport, demana encapçalar la
moció i agraeix la participació dels col.lectius feministes. A la Justícia espanyola
segurament el que li cal és un reciclatge en aquests temes i cal reclamar als polítics
una major contundència en la correcció de les deficiències.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que ja que se'ls ha informat que al setembre
començarà la redacció del protocol, entenen que tots els col.lectius que han
participat fins ara, continuaran participant.

B. 29/201B/SEC_MP. MOCIÓ PER L'IMPULS D'ESPAIS DE MEMÒRIA.
Moció presentada pel grup municipal d'ERC, per l'impuls d'espais de memòria i
per la recuperació de la història popular de Vilafranca.

Entrant al Saló de plens de l'Ajuntament de Vilafranca es poden observar a les
parets diversos quadres de personalitats de la vila. Aquestes formen part de la
Galeria "Vilafranquins il.lustres" i va ser formada entre el 1901 i el 1947, i entre
d'altres s'hi troba qui va ser alcalde de la vila, enterrat a El Valle de los Caídos,
durant la dictadura del General Primo de Rivera; o diverses persones relacionades
amb l'estament eclesiàstic.

Vilafranca és molt més que això, i no és la imatge que hauria d'ensenyar la vila de
la seva història.

La recuperació de la memòria, del passat de la vila, és un exercici sa i enriquidor
que ha de permetre conèixer-nos més i saber d'on venim. En les últimes dècades
s'han fet moltes iniciatives en aquest sentit, tant des de l'Ajuntament com des
d'entitats com l'Institut d'Estudis Penedesencs que han posat llum al nostre passat.

La història permet crear un relat de ciutat, explicar-se i a partir d'ella recordar tots
els episodis viscuts. Vilafranca ha tingut al llarg de la història personatges singulars
que li han donat entitat, solidesa i prestigi. Personatges que amb la seva trajectòria
han donat el millor de si mateixos i amb el seu exemple transmeten valors i lluites
compartides per l'àmplia majoria de la ciutadania.
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Vilafranca té l'oportunitat de crear a partir de la vida i trajectòries d'aquests
personatges un relat de ciutat, de l'evolució dels últims segles i de com els canvis i
les lluites han bategat i transformat la vila, uns fets i unes trajectòries moltes
vegades desconegudes i oblidades.

Recuperar la vida i les trajectòries de personatges com Joana Raspall, l'alcalde Fèlix
Balaguer, Sara Kirchner, Mossèn Vinyeta... poden ser un factor rellevant per
complementar diverses accions i poder dur a terme aquesta acció per explicar i fer
viure la història. Identificar i lligar personatges singulars i populars als
esdeveniments històrics pot aportar una nova manera d'entendre la història, fent-la
més propera i personal.

Conèixer la pròpia història de la ciutat i de les gents que l'han fet possible és un
element essencial per poder construir una societat cohesionada i unida. Enriqueix,
suma i fa créixer el sentiment de pertinença a la vila.

Aquesta proposta també ajudaria a ampliar l'ampli ventall de propostes turístiques
que té la vila, apostant per un turisme d'identitat arrelat al territori, un element
clau en el turisme actual.

Per a tots aquests motius, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana a al Ple de
l'Ajuntament de Vilafranca l'adopció dels següents acords:

1. Generar recursos (per exemple, a partir de plaques explicatives, panells
informatius, indicacions a la calçada ... ) als carrers per apropar la vida i la
trajectòria de personatges singulars de Vilafranca per crear un relat de ciutat
a partir de la seva vida.

2. Elaborar un circuit informatiu per la vila explicant la vida dels personatges
seleccionats relacionant-ho amb els esdeveniments històrics que han succeït
a Vilafranca.

3. Elaborar materials per tal que es puguin estudiar aquests personatges als
centres escolars.

4. Reunir una comissió formada per historiadors que hagin treballat i recuperat
la història de personatges singulars i populars de la vila per fer una proposta
més concreta en quan als personatges i esdeveniments a destacar, així com
per elaborar-ne el contingut. Aquesta comissió també estarà formada per
representants d'institucions com l'IEP o el Vinseum.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat dels regidors presents (20
de 21)

INTERVENCIONS:

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que són accions que conjuntament amb la
Comissió per la memòria es duen a terme per recuperar part de la història de
Vilafranca i recuperar referents i personatges que al van fer possible.
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Han debatut molt sobre l'espai públic i els seus usos. Els carrers i les places també
poden ser un lloc on aprendre i compartir. A partir de la vida i trajectòria dels
personatges, es pot crear un relat de la ciutat. Identificar i lligar els personatges
populars a fets històrics com Joana Raspall, l'alcalde Fèlix Balaguer o Mossèn
Vinyeta, pot portar a una nova manera d'ientendre la història. Pot servir per
explicar per exemple, perquè el carrer Ataneu es diu com es diu. l tornen a
demanar que aquest ajuntament deixi de fer apologia de la dictadura de Primo de
Rivera i es tregui del Saló de Plens el quadre de l'alcalde de l'època.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que estan d'acord amb el fons de la moció.
En la reivindicació de la recuperació de la memòria històrica, hi ha entitats que fa
molts anys que hi estan treballant. La moció potencia aquest treball i hi donaran
suport. Recorda que la història són un conjunt de fets que a uns agradarà més i a
altres menys. Val la pena que l'ajuntament vagi en la línia d'apostar pel turisme
cultural.

Pel que fa a la proposta de materials d'estudi d'aquest personatges, es pot seguir
l'exemple d'altres ajuntaments, com per exemple Vilanova, que ha col.laborat en la
realització d'estudis de determinats personatges.

Caldria recuperar la proposta de Vilafranca museu obert, que quan va ser la capital
cultural de Catalunya no es va poder dur a terme.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que José Saramago dèia que s'ha de
recuperar, mantenir i transmetre la memòria històrica perquè d'altra banda es
comença amb l'oblit i s'acaba en la indiferència. La memòria local és un punt de
tronada que no deixa de crear sinergies. Entitats com Dolia, han treballat sobre
patrimoni. Des de moltes entitats es considera el patrimoni col.lectiu. No els agrada
la història que es genera a partir de la memòria de persones concretes i potser cal
incloure en aquests estudis la història de col.lectivitats, com pot ser els rabassaires.

El Sr. Aureli Ruiz (PEDECat) anuncia el vot favorable, però hi ha molts matisos.
Seria adient estudiar personatges, en tenen bastants de localitzats, però cal relatar
la història a partir dels edificis. Cal estudiar quins recursos calen i manifesta que
intentaran avançar-hi.

En els darrers anys s'han fet jornades per destacar personatges, per exemple
Manuel Milà i Fontanals, Prudenci Jordana, Mossèn Trens, etc. Són personatges que
han tingut vinculació amb Vilafranca i no els han posat en valor.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) agraeix les aportacions dels grups. Parlen de turisme
d'identitat, no identitari i considera que la moció també inclou les col.lectivitats.

9. 30/2018/SEC_MP. MOCIÓ COMERÇJUST I FINANCES ÈTIQUES. Moció
presentada pel grup municipal de VeC, perquè l'ajuntament es comprometi
amb el comerç just i les finances ètiques.
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Darrerament, nombroses administracions públiques, entre elles aquest Ajuntament,
han aprovat declaracions institucionals a favor de la contractació pública
responsable, però és l'hora de fer un pas més enllà. Per això, amb aquesta moció
es demana a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès que incloguin dins dels plecs
administratius de qualsevol concurs públic dues clàusules socials en suport del
comerç just i cinc compromisos concrets per impulsar les finances ètiques.

Aquesta moció es presenta en el marc de la campanya Som comerç just i banca
ètica per tal que, mitjançant la contractació pública, s'incorporin criteris ètics que
garanteixin el respecte als Drets Humans i es posin, en definitiva, els interessos de
les persones al centre. Només així avançarem cap a l'equitat i la justícia social.

D'acord en la línia seguida per aquest Ajuntament amb la introducció de clàusules
socials en la contractació pública i amb diverses mocions aprovades en aquest Ple a
favor de la banca ètica, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
1. L'Ajuntament de Vilafranca incorporarà, sempre que sigui possible, en els
procediments de contractació de serveis i subministres, criteris de puntuació que
tinguin en compte el comerç just, així com la obligació per part de l'empresa
adjudicatària del seu ús quan aquest s'hagi determinat com a necessari.
L'incompliment d'aquesta obligació serà causa de resolució immediata del
contracte.

2. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès es compromet a impulsar les
finances ètiques amb les següents accions:

- Utilitzant les finances ètiques per promoure el creixement de l'economia social i
solidària al municipi, a través d'eines de finançament concertades amb entitats de
finances ètiques (fons, ajuda reemborsable, avals, etc.).
- Gestionant les línies de subvencions de les àrees de cooperació, social, de
participació, etc. a través d'una entitat financera ètica.
- Promovent l'ús dels serveis que ofereixen les entitats de finances ètiques al
territori.
- Avançant en la contractació dels serveis financers de la gestió quotidiana
municipal amb la banca ètica.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat dels regidors presents (20
de 21)

INTERVENCIONS:

El Sr. Pere Arnabat (VeC) manifesta que la moció que finalment es sotmet a
consideració del Ple recull esmenes aportades per l'equip de Govern. Té com
objectiu fonamental avançar cap al consum de productes de comerç just, avançant
amb clàusules socials.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta el desig d'encapçalar també la moció. Pretèn
aprofundir en el comerç just i en la banca ètica.
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El Sr. Marcel Martínez (CUP) exposa que els productes de comerç just surten de la
globalització, que fa que països del tercer món hagin de malvendre els seus
productes enriquint unes poques mans. És un problema sistèmic i cal fer un
reconeixement als pobles que s'han alçat contra aquest sistema.

No s'ha avançat en banca ètica. S'ha continuat contractant préstecs amb banca no
ètica. Cal avançar amb passos ferms.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que han proposat una petita modificació de la
moció per simplificar-la. Fa temps que es treballa en clàusules socials. La
incorporació de clàusules socials haurà de modular-se en funció del contracte.

Pel que fa a la banca ètica, l'ajuntament va obri un compte, però l'entitat no ha
avançat en servei. L'ajuntament no pot contractar un préstec amb unes condicions
desfavorables, perquè ens dirien que no gestionem bé els diners de tots els
vilafranquins i vilafranquines. La gestió diària demanda treballar amb una entitat
que estigui dintre del municipi.

10. Mociód'urgència

Havent estat presentada una moció per tal de ser tractada d'urgència, l'alcalde Pere
Reguli (PDECat) manifesta que cal acreditar la urgència de la inclusió d'un punt fora
de l'ordre del dia. Una condemna avui és el mateix que una condemna un altre dia.
Per altra banda, els fets són greus. Ofereix l'opció de mantenir els dos primers
punts i el darrer i sense intervenció dels grups o bé llegir en el Ple el manifest del
Fons Català de Cooperació pel Desenvolupament.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que prefereixen la moció reduïda i el Sr. Ramon
Arnabat (VeC) llegeix el redactat final de la moció que es sotmet a consideració del
Ple via urgència.

31/2018/SEC_MP PROPOSTA DE MOCIÓ D'URGÈNCIA PER A LA CONDEMNA ALS
ATACS SOBRE LA FRANJA DE GAZA CONTRA LA MARXA DEL RETORN QUE
PRESENTAVeC.

el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès pren els següents Acords:

1. Refermar la defensa dels drets humans i de la legalitat internacional com a
principis rectors d'un model de relacions internacionals que es basi en la
dignitat de la persona i fomenti la justícia global.

2. Condemnar l'ús indiscriminat i injustificat de les armes per part de l'exèrcit
israelià contra persones que es manifestaven pacíficament pels seus drets i
que ha acabat amb 58 persones mortes i 2.271 de ferides entre els que es
troben periodistes i menors d'edat.

3. Traslladar aquests acords a la Alt representant de la Unió Europea per a
Afers exteriors i Política de Seguretat, al govern de la Generalitat, al govern
de l'Estat, a l'ambaixada d'Israel i l'ambaixada de Palestina.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat dels regidors presents (20
de 21)
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11. Precs i preguntes

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que de comú acord amb els grups
municipals de la CUP, ERC i VeC formula la següent pregunta: fa un any que la
Comissió redactora del Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg
de béns arquitectònics històrics i ambientals de Vilafranca del Penedès, els
agradaria saber la situació actual del document.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que ho esbrinaran, en aquest moment no
els pot contestar.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que no els ha arribat l'informe jurídic que van
demanar el passat Ple.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que no se'ls ha fet arribar perquè hi ha
hagut una confusió. Demà al matí els el farem arribar.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) exposa que la Comissió comarcal del transport públic, fa
més d'un any que no s'ha reunit i que convindria fer alguna reunió.

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que no recorda el temps que fa que no
es reuneix. Si fa tant de temps, la convocarien.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) demana saber quin és el criteri de l'ajuntament per a la
plantació d'arbres a la vila, perquè cal evitar els que generen molèsties. Demana
rebre la resposta per escrit.

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que els criteris són extensos i ja els ho
faran arribar.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) recorda que hi ha un compromís de fer una reunió amb
les entitats pels usos dels espais de l'Espirall de cara a veure els usos que tindrien
els espais. També demana saber si ja s'ha tancat definitivament el Pla de barris.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) exposa que el Pla de barris es reunirà aviat i que la
reunió amb les entitats també es farà aviat, perquè tot està quasi acabat.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) exposa que en el Ple de maig de 2017 es va aprovar la
creació del Consell d'infants i adolescents. Els agradaria saber com està aquesta
qüestió.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que ja el contestaran quan tinguin les
dades

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que han rebut queixes dels usuaris de les
àrees d'esbarjo de gossos, que els animals fan forats i han arribat a prop de les
línies de telecomunicacions. Hi ha alguna actuació prevista?
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L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que aquest any el clima ens ha portat en
una situació dura, la vegetació ha crescut molt amb les pluges, i no donen a l'abast

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que en el seu dia es va aprovar el no
ús del Iifosat, cosa que comporta que la feina s'ha de fer manualment i no es dóna
a l'abast.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que de comú acord amb els grups municipals
de la CUP, ERC i VeC formula la següent pregunta: respecte el Pla especial
urbanístic de protecció del patrimoni i el catàleg de béns arquitectònics, històrics i
ambientals, són coneixedors que s'han fet diferents obres de reforma en diverses
finques de Vilafranca, les obres fetes en algunes finques que poden estar incloses
en el catàleg, ha estat tingut en compte?

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que si hi ha obres que estan incloses
en el futur catàleg, s'ha tingut en compte i s'han inspeccionat per vetllar per
l'interès públic.

La Sra. Mònica Hill (ERC) demana la memòria de la intervenció arqueològica al pati
de Cal Badia i demana si després de les obres de restauració del Claustre de la
Trinitat tenen previst obrir el Claustre al públic.

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que les obres no van tant ràpid com
voldrien, però els van assegurar que les obres acabarien al juliol. Posteriorment
s'obrirà al públic.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) demana com estan les gestions fetes després de la moció
aprovada el mes de juny passat en que es demanava l'accés als trens de les
persones amb mobilitat reduïda.

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que s'ha parlat amb el Departament i
amb Renfe. Renfe es va comprometre a que tots els tens serien accessibles i es
comprometien a que l'estació estés preparada quan canviessin els trens.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) exposa que al barri de l'Espirall només hi ha una cartellera
com a lloc habilitat per penjar cartells.

També exposa que diversos veïns comenten que hi ha força talls de llum i demana
si es fa alguna cosa per solucionar-ho.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que hi ha un cúmul de circumstàncies. Les
causes dels talls són variades, avaries, bandalisme, instal.lacions deficients ...

El Sr. Pere Sàbat (ERC) exposa que els veïns del carrer Papiol han rebut una
comunicació que els informava que durant un any es faran obres al carrer Papiol i
es quedaran sense aparcament. Hi ha alguna cosa prevista?

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que està previst un aparcament just a
l'altre costat d'on s'aparca actualment.
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El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que en aquest mateix entorn, hi ha un espai buit
en el cobriment i que hi ha gent que fa servir l'espai per anar a consumir drogues i
els agradaria saber si està controlat

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que s'ha parlat amb ADIF per veure si ens
hi deixen fer una altre aparcament.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que al carrer Pacs, el servei de recollida
d'escombraries no sempre passa i està brut.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que si el veí que es dirigeix al seu grup
municipal, es dirigís a l'ajuntament, l'actuació segurament seria més immediata.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que del segon tanatori no se'ls ha informat
de res i que cal que es desbloquegi la situació.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que el tema no és que estigui bloquejat,
sinó que hi ha dubtes. Perquè el licitant posa com a condició disposar d'un
crematori i llavors genera el dubte si l'adjudicatari de l'anterior tanatori podria
reclamar i si això comportaria buscar una ubicació el suficientment allunyada dels
llocs habitats.

La Sra. Marta Raventós (CUP) manifesta que el tècnic de Solidaritat i Cooperació,
s'ha jubilat. Demana saber com es pretén cobrir aquesta plaça tècnica.

AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS
AJealdia

lsecretaria

Se, uidament l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret
act .

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que és una qüestió que solucionaran.
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