
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 04/2013
Caràcter: ordinari
Data: 16 d'abril de 2013
Horari: de 20,05 a 21,53 hores.
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

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

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

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

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària
ordinària de data 19 de març de 2013, la qual és aprovada per assentiment.

I. INVENTARI PATRIMONI 2012

Se sotmet al ple el dictamen següent:

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,

S'ACORDA:

Aprovar l'inventari d'aquesta Entitat i els dels seus organismes autònoms,
corresponent a l'exercici 2012, després d'haver procedit a la rectificació i
comprovació dels béns i drets que formen part del mateix.

El dictamen anterior s'ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 abstencions, corresponent
aquestes al grup de la CUP.

El regidor d'Hisenda i portaveu del govern, Aureli Ruiz, afirma que es tracta
d'aprovar l'inventari que han elaborat els serveis d'Hisenda de l'Ajuntament. Estem
en presència d'una feina feixuga que no tots els ajuntaments fan, respecte del seu
patrimoni: altes, baixes, repàs, actualització, etc.

Xavier Navarro (CUP) fa referència a la valoració en l'inventari de l'antic edifici de
l'INCAVI, al carrer d'Amàlia Soler, molt diferent de la que consta en l'expedient per
a la constitució d'una nova fundació i creació de l'ESCAVI, i pregunta per les raons
d'unes diferències tan significatives. L'alcalde Pere Reguli li respon que ja es mirarà,
però que la feina l'han portat a terme els tècnics de la casa.

II. MOCIÓ CORRESPONSALS CATALUNYA RÀDIO I I MITJANS

Es presenta la següent moció del grup Socialista, encapçalada també finalment per
ICV-EUiA:

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha decidit prescindir, a
partir de 1'1 de maig, de la xarxa de corresponsals a tot Catalunya. Una decisió que
suposarà acabar definitivament amb un model d'èxit. Un model que ha permès
donar veu als territoris indistintament de la seva influència, població o del seu color
polític.

Amb aquesta acció de supressió es dificulta la tasca de fer arribar la informació
territorial als mitjans nacionals i, de retruc, la seva difusió en aquest àmbit
territorial. Posem de manifest la nostra preocupació per una més que probable
disminució de la informació local i comarcal, i exigim que la veu del territori estigui
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representada amb garantia en els mitjans públics nacionals.

No podem prescindir dels corresponsals que han treballat amb esforç i sense
horaris durant dècades per emetre tots els temes i informacions que preocupaven i
afectaven més directament la ciutadania de les nostres comarques i ciutats.

Considerem que aquesta decisió obligarà a repensar quin model de ràdio pública
volem.

La xarxa de corresponsals suposa el 0,35% del pressupost anual de la corporació,
uns 125.000 euros anuals.

Per tot això:

Demanem a la Generalitat que la ràdio pública continuï amb el model de
corresponsalies per garantir que tots els territoris gaudeixin de cobertura nacional.
Demanem que es mantingui el suport als mitjans públics en el marc dels
pressupostos de la Generalitat que asseguri aquest model basat en la pluralitat de
mitjans.
Demanem que es faci arribar aquest acord a la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), a la Generalitat de Catalunya i als diferents Grups
Parlamentaris.

Aquesta moció s'ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 en contra (aquests darrers, del
grup del PP).

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que la Corporació té previst prescindir
dels corresponsals a partir del proper 1 de maig, però que el cost de les
corresposalies és només del 0,35% del seu pressupost. El model actual és bo i s'ha
de defensar, ja que és important tenir corresponsals en el territori, garantir la
proximitat i apostar per uns mitjans públics de qualitat.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, ja que és important gaudir d'un sistema
de corresponsalies lligat al territori. Demana als grups polítics amb representació a
la Corporació Catalana que no aprovin pressupostos amb retallades com aquesta.
Hem d'apostar pel referèndum i la independència, i mentrestant lluitar fent front a
renúncies com aquestes.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció i manifesta que desitja
encapçalar-la. Cal garantir una informació veraç i de proximitat al territori, i
suprimir la xarxa de corresponsals és un error, i lliga molt malament amb l'anunci
del Govern de la Generalitat en el sentit que vol tenir estructures d'Estat. Hi ha
hagut canvis a la Corporació Catalana de Mitjans, i s'hi ha deixat sense
representació a ICV i a ERC. Els partits amb representació haurien de combatre la
retallada, i proposa que es completi la moció, trametent-la també a la xarxa de
corresponsals que ha elaborat un Manifest que mereix el nostre suport.

Josep Ramon (PP) s'oposa a la moció, perquè en realitat no es perden
corresponsals, sinó que es tenen igualment amb una millor gestió, eliminant serveis
externs i realitzant l'activitat amb personal propi. Si fem una comparativa amb
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mitjans privats com T-5 o A-3, tots sembla indicar que els mitjans de TV3 són
exagerats i desproporcionats.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que no podem comparar TV3 amb mitjans privats
com els que esmenta el PP. Entre les corresponsalies afectades hi ha la de l'Alt
Penedès, i hem de donar suport a la moció. A més, la mesura no consisteix en un
fet aïllat, sinó que assistim a diferents retallades en els mitjans de comunicació
públics de la Generalitat: prescindir de corresponsals a l'Ebre o a la Catalunya Nord
per part de TV-3, Agència de Notícies, acomiadament de personal per correu
electrònic, reduccions de sous, etc. Les corresposalies aporten qualitat i singularitat
als mitjans públics, i donen veu a les persones. En realitat, no creem noves
estructures d'Estat sinó que fem desaparèixer o fem minvar algunes com els
mitjans de comunicació públics.

Casanova destaca que aquestes retallades en els mitjans públics coincideixen amb
l'increment de les subvencions de la Generalitat a grups de comunicació privats
com el grup Godó; aquesta afirmació apareixia en el Manifest elaborat pels
corresponants, i en canvi sorprenentment ha estat suprimida de la moció del PSC,
clarament basada en el Manifest. També és confusa i dubtosa la moció quan diu
que cal repensar el model de ràdio pública que volem.

Raimon Gusi (CiU) dóna suport a la moció, si tenim en compte el seu text estricte.
Cal defensar el territori, i el cert és que suprimir corresponsals suposa poc estalvi.
Malgrat donar suport a la moció, cal tenir present que pot ser bo racionalitzar la
xarxa assignant mitjans propis al servei i no acudint a contractes externs, i que
potser és millor generar notícies arran d'un acord amb un mitjà de comunicació del
municipi que no pas enviant al lloc unitats mòbils. La mesura de la Corporació té
aspectes positius (personal propi) i negatius (es perd el corresponsal local).

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que la moció s'ha presentat després
d'haver parlat amb les persones interessades o afectades, i pot ser compatible amb
parers expressats per altres regidors. Era important presentar la moció aquest mes,
ja que la mesura restrictiva ha d'entrar en vigor 1'1 de maig. Podem fer si es vol
una referència a l'existència del Manifest dels corresponsals, però allò veritablement
important és pronunciar-nos a favor del manteniment de la xarxa de corresponsals.

AMPLIACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ SOBRE
ÀMBULATORI EN CAPS DE SETMANA

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

La declaració d'urgència, amb la consegüent ampliació de l'ordre del dia, ha estat
acceptada per assentiment.

El text de la moció presentada és el següent:

* Atès que el CAP de Vilafranca a partir del passat dissabte 13 d'abril, tanca tots els
dissabtes, diumenges i festius, traslladant el servei d'urgències ambulatòries a l'Hospital de
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Vilafranca. El CAP de Vilafranca donava així servei sanitari a la majoria de municipis de l'Alt
Penedès.

* Atès que el CatSalut ha anat suprimint serveis sanitaris a l'Alt Penedès com: les urgències
nocturnes del CAP de Vilafranca, les urgències nocturnes del CAP de Sant Sadurní, la
reducció del nombre d'ambulàncies del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques, SA) a la
comarca, la reducció del personal sanitari i no sanitari, etc.

* Atès que hi hagut manca de transparència i d'informació del CatSalut, ja que una setmana
abans del tancament del CAP de Vilafranca, la ciutadania no en sabia res. Ha estat la
denúncia realitzada del sindicat CATAC-CTSel motiu que ha fet que sortís a la llum pública
el tema.

* Atès que l'entramat social i polític del Penedès no ha tingut la possibilitat de discutir sobre
el tancament del servei, ni tampoc ha rebut cap informació sobre el seu funcionament.

* Atès que els treballadors/es del CAPde Vilafranca, garanteixen la qualitat assistencial per
la seva professionalitat i per la rapidesa en l'atenció a l'usuari els caps setmana i festius. AI
CAPde Vilafranca podien realitzar més de 250 visites, entre les mèdiques, d'infermeria i les
domiciliàries.

* Atès que el trasllat del serveis d'urgències del CAPde Vilafranca a l'Hospital de Vilafranca
pot representar més temps d'espera en les visites i la pèrdua dels llocs de treball del
personal administratiu i del pediatra dels dissabtes al matí.

* Atès que el servei telèfonic d'urgències que es realitzava als CAP de Vilafranca i Sant
Sadurní d'Anoia els caps de setmana i festius per demanar visita o altres consultes, s'ha
traspassat a Sanitat Respon, que ho gestiona el SEM.

* Atès que la qualitat de la sanitat catalana està en perill per les retallades de serveis
assistencials (provocant augments en les llistes d'espera de les proves diagnòstiques i en
les llistes d'espera de les operacions no urgents) en els últims anys.

* Atès que hi ha un malestar generalitzat dels treballadors/es de la sanitat, per l'augment
constant de la pressió assistencial, la reducció permanent de personal i la pèrdua de drets i
retribucions.

* Atès que aquest any han imputat per suposats delictes de corrupció a l'exdirector del Cat-
Salut, en Carles Manté, al ex-president de l'Institut Català de la Salut Josep Prats i al
diputat i president de la comissió de salut del Parlament Xavier Crespo. Aquestes
imputacions estant creant una desconfiança en la gestió de la sanitat pública de Catalunya.

Per tot l'exposat, demanem que aquest Ajuntament:

Demani i exigeixi al CatSalut, que el CAPde Vilafranca del Penedès torni a obrir els caps de
setmana i els festius durant el mati i la tarda per realitzar les urgències ambulatòries.

L'anterior moció ha estat rebutjada amb 5 vots a favor (CUP, ERC i PP), 15 en
contra (grups de CiU i Socialista) i 1 abstenció (ICV-EUiA).

Xavier Navarro (CUP) afirma que el Govern de CiU a la Generalitat parla de crear
estructures d'Estat, però en realitat desfà estructures d'aquesta mena, també en
matèria de sanitat. Ens hem assabentat d'un dia per l'altre que l'Ambulatori o CAP
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de Vilafranca tanca els caps de setmana, i això es presenta no com una retallada,
sinó com una millor gestió. Es diu que els serveis es donaran a l'Hospital, però en
realitat es formarà una llarga cua a l'Hospital per tal que una infermera faci un
prediagnòstic i derivi a urgències ambulatòries o hospitalàries.

Navarro recorda que es van crear consells territorials de salut, i òrgans de
participació que només s'han convocat una vegada, i que l'any 2010 es va
desmentir que estigués previst tancar el CAP els caps de setmana, i ara s'ha
demostrat que sí que estava previst. No hi ha informació, ni coneixem el possible
estalvi, fa sospitar que l'Ambulatori és públic i l'hospital comarcal concertat i a més
s'ha generat alarma. Cal tota la informació, ja que es pot pensar que la qualitat del
servei se'n ressentirà, i l'alcalde s'hauria de comprometre a fer accions de força i
exigència davant la Generalitat si d'aquí a uns dos mesos es comprova que la
qualitat de l'assistència ha minvat.

Pep Quelart (ERC) afirma, referint-se encara als mitjans de comunicació, que no és
vàlida la comparació que fa el PPentre TV3 i les televisions privades, ja que si de
cas TV3 s'hauria de comparar amb TVE (posteriorment Montserrat Blasco,del PP,
afirma que TV3 s'hauria de comparar amb televisions públiques autonòmiques com
la de Madrid). Quelart, quant a la salut, manifesta que el model de ciutat d'ERC és
diferent del del govern municipal. No comparteixen la mesura de tancar el CAP els
caps de setmana, ni creuen que això serveixi per unir esforços i recursos. L'alcalde
ja devia ser sabedor de la notícia fa temps, i se n'ha mostrat de seguida un decidit
defensor. L'alcalde Pere Reguli, afirma Quelart, no defensa tant Vilafranca com la
Generalitat, i actua més com a diputat de CiU que no pas com alcalde de Vilafranca.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca la gran importància de l'assistència sanitària, i
opina que el tancament s'ha plantejat de forma precipitada i sense transparència,
ja que només l'ha explicat una mica l'alcalde, qui a més no és el responsable del
servei. Hi ha diferents opinions expressades, i la Generalitat hauria de donar les
explicacions adients. No podem acceptar retalladades en l'àmbit de la salut, i
pregunta a l'alcalde Pere Reguli si pot garantir que el servei no patirà restriccions.
Ni l'alcalde ni els regidors han d'acceptar retallades, i caldria celebrar una sessió
d'audiència sobre la matèria, amb la presència de representants del Departament
de Salut de la Generalitat que donin les explicacions adients.

Montserrat Blasco (PP) es mostra favorable a la moció, i recorda la lluita de la
diputada del PP Dolors Montserrat per a mantenir els horaris d'atenció sanitària a
Sant Sadurní. Hem de mantenir els serveis de salut i, quant a la postura d'ERC, diu
que ja que el seu grup parlamentari actua com a soci del Govern de CiU a la
Generalitat, seria bo que exigís que els pressupostos de la Generalitat
mantinguessin el nivell actual de serveis.

Francisco Romero (grup Socialista) defensa que el procés de decisió ha estat erroni,
i que ha mancat informació. Calia diàleg i consens, comptant també amb els
professionals del sector, i no preses de postura unilaterals i sobtades. Si parlem del
lloc de prestació del servei, cal tenir present que també l'Ajuntament de vegades
unifica serveis en un mateix edifici per estalviar costos. La mesura pot ser correcta
o no, però en tot cas s'ha d'explicar per part de la Generalitat i consensuar,
rectificant-la si el servei resta perjudicat.
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L'alcalde Pere Reguli (CiU) admet que no hi ha hagut una bona comunicació per
part de la Generalitat, i ell va ser el primer de posar-ho en relleu. Ha de quedar clar
que l'alcalde no tanca cap CAP - Ambulatori, i tant de bo n'hi pogués haver molts.
Però cal distingir entre retallar un servei i millorar la gestió, i aquest és un cas
paradigmàtic d'intent de millora de la gestió, donant el mateix o millor servei amb
menys costos. Reguli vol deixar clar que és alcalde abans que diputat, que vol que
el servei es mantingui i que no s'han de generar cues excessives o col.lapses a
l'hospital amb motiu d'aquests canvis; té el compromís de la Generalitat que això
serà així. La gent anirà a l'hospital, i allà la gent serà derivada cap a urgències
ambulatòries o cap a urgències hospitalàries, segons correspongui, sense necessitat
de desplaçar-se d'un edifici a l'altre, la qual cosa comporta un avantatge. És cert
que podran patir alguna molèstia de desplaçament alguns veïns del centre, però
altres com els de l'Espirall o del Poble Nou hi sortiran guanyant.

L'alcalde Pere Reguli es compromet a estar atent a l'assumpte, i si es produeix
algun perjudici en el servei o col.lapse lluitarà i exigirà la corresponent rectificació.
La mesura no fa por, a diferència d'altres retallades que malauradament i a causa
de la crisi poden venir en el futur. Hem de ser creïbles, i lluitar i reivindicar quan
tinguem raó, i no per sistema davant de qualsevol canvi o reforma. L'alcalde afirma
que, sense entrar en la part expositiva de la moció, quant a la dispositiva CiU hi
votaria a favor si s'indica que demanarem i exigirem la reobertura del CAP en caps
de setmana si, passats dos o tres mesos, es comprova que existeix una pertorbació
o col'lapse que fins ara no existís.

Pep Quelart (ERC) afirma que caldrien unes dades de les quals no es disposa per a
fer una valoració exacta. La mesura es pren per estalviar, i no és creïble que es
doni el mateix servei pagant menys. No podem vendre fum, i sap greu que l'alcalde
justifiqués la retallada.

Xavier Navarro (CUP) recorda que a Vilafranca ja han començat les retallades en el
terreny sanitari abans, com es demostra observant com funciona l'obtenció dels
materials sanitaris. Quant al tancament en caps de setmana ja va passar a l'Arboç i
hi van haver moltes protestes. Es diu que s'estalviarà perquè no hi ha despeses
d'obertura del CAP, però no es diu que la mesura obligarà a obrir en caps de
setmana les consultes externes de l'hospital, fins ara tancades. Caldrà fer una
llarga cua a l'hospital, perquè una infermera et digui cap a on has d'anar. Navarro
es mostra sorprès que s'estigui construint un CAP nou mentre tanquem l'existent
en caps de setmana i, quant a l'oferiment de l'alcalde, qüestiona qui faria
l'avaluació i com. Invita a l'alcalde a acudir a les concentracions de protesta que es
fan cada divendres.

Pere Reguli afirma que l'exemple de l'Arboç no és vàlid, perquè allà la gent havia de
desplaçaçar-se cap al Vendrell, i aquí l'assistència es farà a Vilafranca mateix. El
personal sanitari es manté i es mantindrà, i no hi ha d'haver més cues que abans.

Finalment, després d'un ampli debat, els grups que presenten la moció no accepten
l'esmena de l'alcalde, i la moció resta rebutjada. Tanmateix, l'alcalde es compromet
igualment a exigir la retirada de la mesura si passades unes setmanes es comprova
que hi ha col'lapse abans no existent o una minva del servei.
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En aquest moment hi ha una persona al ple, entre el públic, que pren la paraula
reiteradament sense autorització. L'alcalde crida a l'ordre en diferents ocasions, i
afirma que s'haurà d'estudiar si d'ara endavant s'adopten mesures quant a
l'assistència de públic al ple. No és acceptable que en moltes sessions hi hagi grups
de persones amb pancartes que a més poden cridar o parlar sense autorització,
perquè preval l'ordre de la sessió i el dret dels regidors a expressar-se lliurement.

PRECS I PREGUNTES

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

A) El portaveu d'ERC Pep Quelart planteja les qüestions següents:

1) Es mostra contrari a paraules de l'alcalde en aquesta sessió sobre el públic
assistents als plens. Fins ara, tothom ha pogut assistir als plens i exhibir pancartes i
símbols, sense que hi hagi hagut cap problema. Demana que no es limiti el dret de
les persones a assistir lliurement als plens.

L'alcalde Pere Reguli contesta que el ple té unes normes, i que s'ha d'estudiar
l'assumpte. Els regidors s'han de poder expressar lliurement en el ple, sense haver
de suportar crits, crítiques verbals i obstaculitzacions per part d'algunes persones
del públic.

B) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) formula les qüestions següents:

2) Afirma Villarroya que si s'assisteix als plens sense cridar ni insultar, però sí amb
pancartes, és admissible perquè no es coacciona. A més, d'acord amb el ROM les
persones poden demanar d'intervenir en el ple.

3) Demana, fent referència a alguna manifestació de l'alcalde, que aquest no se
senti atacat quan alguns regidors li fan preguntes o li demanen aclariments o
actuacions.

4) Recorda que fa quatre mesos, a instàncies seves, el govern es va comprometre a
reinstal.lar en un lloc més cèntric la minideixalleria que hi havia hagut a la plaça del
Penedès, i que es troba actualment a l'Espirall, però fins ara no s'ha fet.

Contesta Aureli Ruiz afirma que cal buscar un major ús i rendibilitat de la
minideixalleria. S'està estudiant fer-la més accessible, amb diferents ubicacions
més cèntriques que s'anirien modificant periòdicament (rotació). Villarroya replica
que la ubicació anterior de la plaça del Penedès era idònia, i que si anem modificant
sovint la ubicació la gent no sabrà mai quina és, i el servei no tindrà l'ús adient.

5) Afirma Villarroya que en una moció el ple va aprovar portar a terme una prova
pilot sobre retorn d'envasos. No consta que s'hagi fet res al respecte, a diferència
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d'altres municipis com Cadaqués. Demana que s'avanci en aquest projecte que
s'implementi una prova.

C) Josep Ramon (PP) formula les qüestions següents:

6) Es pregunta si quan s'obri el segon Ambulatori o CAP a Vilafranca hi haurà més
personal en total, o bé si l'actual es desglossarà en els dos centres. Ramon fa la
pregunta per què de les paraules de l'alcalde es desprèn que tindrem més efectius
sanitaris, i vol saber l'origen d'aquesta suposició.

Contesta l'alcalde Pere Reguli que ell no pot assegurar ni garantir res en la matèria,
competència de la Generalitat. El que sí sap és que l'actual Ambulatori està
col.lapsat, i que encara que s'hi vulgués adscriure més personal això seria
materialment impossible. Amb un altre Ambulatori, com a mínim hi hauria la
possibilitat d'admetre més personal. Reguli vol pensar que algun dia sortirem de la
crisi, i que la Generalitat podrà assignar més personal a Vilafranca per a als serveis
de salut.

D) L'EI grup de la CUP planteja les següents qüestions per escrit. L'alcalde demana
a la CUPque les preguntes per escrit es presentin amb una mica més d'antelació, ja
que si es presenten el dia abans del ple és difícil contestar-ne algunes, o demanar
les dades adients; Xavier Navarro contesta que intenta presentar les preguntes com
més aviat millor.

Les preguntes i qüestions són:

7) El mes de febrer de 2012 es va aprovar una moció de la CUP on es demanava la
creació d'un magatzem municipal de mobles.

Aquesta moció va quedar pendent de la formulació d'una proposta concreta del
govern municipal que encara no hem rebut.

Que pensen fer al respecte? Quan ens presentaran una proposta?

Contesta Josep Maria Martí que es donaran més explicacions per escrit. Es va deixar
un local a "Entrem-hi" a la Girada per fer activitats d'aquesta mena i restaurar
mobles, però no ha arrencat ni funcionat.

8) El mes de desembre de 2012 es va aprovar una moció presentada per la CUP on
es demanava la creació d'un registre d'establiments solidaris.

Entre d'altres coses la moció aprovada demanava la creació d'aquest registre, la
creació d'un segell distintiu pels establiments solidaris inscrits, la publicació al web
de l'Ajuntament, etc

Que s'ha fet al respecte d'aquesta moció?

Contesta Aureli Ruiz que hi ha dificultats tècniques, perquè de vegades no és fàcil
identificar establiments solidaris i no solidaris i distingir-los. S'hi està treballant i es
portarà a terme una proposta.

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
G>9

VEGUERIAPENEDÈS

http://www.vilafranca.cat


9) Voldríem saber com estan les qüestions relacionades amb el cobriment de la via.
També Alguns veïns i veïnes han tornat a denunciar la brutícia del cobriment de la
via. Quan va ser l'última neteja que va encarregar l'Ajuntament?

L'alcalde Pere Reguli contesta que està en marxa allò que el ple va acordar, que és
interposar un recurs contenciós (judicial) contra ADIF. Ell és partidari també de
negociar amb ADIF i ho està intentant. Quan hi hagi novetats sobre la negociació,
s'informarà.

10) Voldríem la relació d'ajuts subvencions concedides pel govern tal com
demana una moció aprovada.

Contesta l'alcalde Pere Reguli que creu que les subvencions ja es pengen al web
municipal i que són accessibles.

11) Sabem quins són els habitatges cedits pel SAREB a Vilafranca? Quants
habitatges buits hi ha de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i des de quan?

Contesta Josep Maria Martí que suposa que es pregunta pels habitatges aptes per
conveni per al seu lloguer social. Sabem que hi ha quatre habitatges de BBVA i un
de BANESTO, i s'està treballant per identificar-los.

Xavier Navarro diu que cal aconseguir que la gestió dels habitatges, i també dels
públics buits, la faci l'Ajuntament.

12) L'informe de la Síndica de Greuges s'ha de portar al ple abans del dia 30 del
mes d'abril de cada any. Quan tenen previst portar-lo?

Contesta l'alcalde que l'omissió no és imputable al govern. La Sindicatura no té
encara enllestit l'informe, per un excés de feina derivat d'una trobada de
sindicatures.

13) Des de quan sap el govern la data de tancament de l'Ambulatori de Vilafranca
els caps de setmana?

L'alcalde Pere Reguli contesta que ho sabia des d'una setmana abans, i que ja es va
queixar del fet que la mesura s'havia comunicat malament.

14) AI carrer St. Joan número 14 hi ha una botiga de roba que incompleix la
normativa d'accessibilitat.

Contesta Josep Maria Martí que la botiga compleix la norma sobre accessibilitat. A
Vilafranca tenim un acord molt més exigent que la norma general, però ja es
preveuen toleràncies si s'acredita tècnicament la impossibilitat d'assolir les
condicions municipals. En aquest cas tot està justificat i correcte.

15) A l'avinguda de Tarragona número 18 hi ha una botiga de telefonia que també
incompleix la normativa d'accessibilitat
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Contesta Josep Maria Martí que l'activitat va començar, com correspon, per
comunicació i no per llicència. S'ha fet la inspecció i actualment està en marxa el
tràmit d'esmenes. Per tant, estem en tràmit de solucionar qualsevol deficiència en
la matèria.

16) El proper dijous dia 18 d'abril de 2013 farà cinc anys de la Nit de la Vegueria,
on membres destacats de CIU varen manifestar la seva voluntat d'impulsar l'Àmbit
Penedès i en el seu moment la Vegueria Penedès, entre els que evidentment s'hi
comptava l'avui Sr. Alcalde.

Hores d'ara, la proposta de llei de governs locals segueix mantenint les 7 vegueries,
i malgrat que el Decret de l'àmbit Penedès ja es troba pendent només de la
signatura per a la seva publicació al DOGC, des de fa més de quatre mesos, no
sembla que hi hagi cap tipus de voluntat de tirar-ho endavant.

Sr. Reguli, com a diputat al Parlament que va vincular la seva presentació a
l'ajuntament a conquerir l'àmbit i la vegueria, pensa fer alguna cosa per desencallar
la situació, o ja té prevista la data d'anunci de la seva dimissió?

L'alcalde Pere Reguli contesta que, al marge d'agunes declaracions que s'hagin fet,
el text del projecte de llei no diu que el màxim de vegueries hagi de ser de set, i
que ara començarà la discussió política. Pel que fa al decret sobre l'Àmbit, si no
s'ha publicat és per problemes burocràtics i perquè s'han de refondre els plans
territorials. Ara arriba el moment en què tots els que creiem en la Vegueria haurem
de reivindicar i demanar als nostres partits el suport adient i real. Cal implicació
dels grups parlamentaris, i de totes les comarques de la Vegueria, perquè si estem
sols la proposta no reeixirà, i de vegades la veritat és que malauradament troben a
faltar suports.

E) El mateix grup de la CUPplanteja verbalment:

17) Xavier Navarro diu que els ciutadans poden assistir al ple amb les pancartes
que vulguin i vestits com vulguin. També haurien de poder parlar lliurement al final
de les sessions, obrint-se un torn.

Des del dia 12 de novembre de 2012 que no és convocat el consell municipal
d'igualtat.

Tradicionalment es convocava un consell abans del dia 8 de març per tal participés
a la diada.

Com és que aquest any no ho han fet? Quan pensen convocar-lo?

Contesta Aureli Ruiz dient que la culpa ha estat seva. Hi ha hagut canvis de govern,
ell ha assumit la matèria fa poc i no estava gaire al cas dels diferents actes i
funcionament del consell. Assumeix la culpa, demana excuses i diu que el consell es
convocarà aviat.

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