
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 07/2016
Caràcter: ordinari
Data: 19 de juliol de 2016
Horari: de 20:00 a 23:00 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (CiU)

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
- Ramon Arnabat i Mata (VeC)
- Montse Arroyo i Ferrando (PSC)
- Anna Doblas i Ruiz (CiU)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (CiU)
- Marcel Martínez i Mané (CUP) ( assisteix a partir del punt setè de l'ordre del dia que es

correspon al punt sisè de la sessió)
- Joan Manel Montfort i Guasch (CiU)
- Meritxell Montserrat i Mestres (CiU)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Dolors Rius i Marrugat (CiU)
- Aureli Ruiz i Milà (CiU)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon 1. Zaballa i Serra (PSC)

S'ha excusat d'assistir-hi:

- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)
- Raimon Gusi i Amigó (CiU)
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Francisco Romero i Gamarra (PSC)

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

Desenvolupament de la sessió

00. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
28/06/2016.
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Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 28/06/2016,
la qual és aprovada per assentiment.

SERVEIS CENTRALS I HISENDA

1. COMPTE GENERAL PRESSUPOSTOS 2015. Aprovació del compte general dels
pressupostos municipals de 2015: entitat, EPEL Institut Municipal de Formació,
Empresa d'Aigües, SERCOM, Societat d'Habitatge (en liquidació) i Consorci
Penedès, amb informació de Fundacions Vinseum i FM.

Aprovar, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el
Compte General dels Pressupostos de la Corporació corresponent a l'exercici 2015,
integrat pel de la pròpia Entitat, Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió
Digital Local Pública del Penedès, Entitat Pública Empresarial Local Institut
Municipal de Formació, Serveis Municipals de Comunicació SL, Empresa Municipal
d'Aigües de Vilafranca SA, i Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del
Penedès SL (en liquidació), el qual ha estat informat favorablement per la Comissió
Especial de Comptes tota vegada que exposat al públic, prèvia inserció d'edicte en
el Butlletí Oficial de la Província amb núm. de registre 022016009147 de data 6 de
juny de 2016 no s'ha formulat reclamació ni objecció de cap mena.

El contingut del Compte General queda estructurat per:

• Comptes de l'Entitat:

. El Balanç

. El Compte del resultat econòmic patrimonial

. L'estat de canvis en el patrimoni net .

. L'estat de fluxes d'efectiu .

. L'Estat de liquidació del Pressupost

. La Memòria

• Comptes de l'Entitat Pública Empresarial Local:

. El Balanç de Situació

. El Compte de Pèrdues i Guanys

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

. La Memòria

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

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

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

. La Memòria

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

. El Balanç de Situació

. El Compte de Pèrdues i Guanys

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

. La Memòria

• Comptes de la Societat Mercantil íntegrament municipal Societat Municipal
d'Habitatge de Vilafranca del Penedès (en liquidació):

. El Balanç de Situació

. El Compte de Pèrdues i Guanys

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

. La Memòria

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

. El Balanç

. El Compte del resultat econòmic patrimonial

. L'estat de canvis en el patrimoni net .

. L'estat de f1uxes d'efectiu .

. L'Estat de liquidació del Pressupost

. La Memòria

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

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

. El Balanç de Situació

. El Compte de Pèrdues i Guanys

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

. La Memòria

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

. El Balanç de Situació

. El Compte de Pèrdues i Guanys

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

. Estat de f1uxes d'efectiu
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. La Memòria

VOTACIÓ: L'anterior dictamen es aprovat per 12 vots a favor (7 CiU, 2 PSC, 3 ERC)
i 3 abstencions (1 CUP, 2 VeC).

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que els comptes estan conformats pels comptes
de l'entitat mare i els dels ens dependents. En el seu moment es van sotmetre a
aprovació dels diferents ens i un cop sotmesos a informació pública, es sotmet a
aprovació d'aquest Ple.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que s'abstindran perquè es tracta del
tancament d'un pressupost, que entenen que els números estan ben fets, però que
no comparteixen. Hi ha algun dels números que els preocupen.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que votaran a favor, donat que en els diferents
ens, els nostres representants han votat a favor.

Pel que fa a la Fundació de la Festa Major, demanen que la fundació pugui fer la
feina per la que va ser creada, la cerca d'ingressos i patrocinadors de la Festa
Major, quedant deslliurats els administradors d'aquesta tasca tant feixuga.

Pel que fa a SERCOM, els preocupa una qüestió exposada pels treballadors que té al
causa en que actualment hi ha una persona menys en la redacció. Ara que veuen
que l'activitat de la televisió de Vilafranca ha incrementat, ens interessa saber si la
necessitat de personal s'ha cobert.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que s'abstindran

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que la Fundació de la Festa Major no va ser
creada per a que els administradors no haguessin de buscar recursos, es va crear
per regularitzar l'activitat econòmica al voltant de la festa major. Buscar recursos
és una de les tasques dels administradors.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que si bé és cert que la Fundació de la Festa
Major de Vilafranca no va ser creada per a buscar recursos, si que pot fer-se servir
per això perquè és una demanda dels administradors.

2. SOL.LICITUD OPERACIÓ DE CRÈDIT Sol. licitud d'operació de crèdit de
2.325.000 € per a inversions (programa Crèdit Local: operació amb Banc Sabadell
amb subvenció d'interessos per part de la Diputació).

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Ple Municipal el
dictamen següent, per al seu debat i aprovació, si escau:
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PRIMER: Sol.licitar una operació de crèdit per un import de DOS MILIONS TRES-
CENTS VINT-I-CINC MIL EUROS (2.325.000 €) amb la finalitat d'obtenir els
recursos necessaris per al finançament dels projectes d'inversió que figuren en el
pressupost municipal de l'exercici 2016.

SEGON: facultar a la Diputació de Barcelona perquè efectuï totes les gestions
necessàries davant l'entitat financera Banco de Sabadell, S.A., signant, junt amb la
Diputació de Barcelona el conveni regulador del Programa de Crèdit local per a
l'obtenció d'un préstec d'import 2.325.000,00 €.

TERCER: Sol.licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció del tipus d'interès del
mateix préstec, amb càrrec al Programa de Crèdit local i sotmès a les condicions
que imposen les normes reguladores.

QUART: Facultar a la Diputació de Barcelona perquè, si escau, en nom d'aquesta
Corporació, dugui a terme les actuacions necessàries per tal d'obtenir l'autorització
de la Generalitat de Catalunya, si finalment el préstec que la Diputació de Barcelona
gestioni necessita autorització.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen és aprovat per 9 vots a favor (7 CiU, 2 PSC) 6
abstencions (1 CUP, 3 ERC, 2 VeC)

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que quan es va aprovar el pressupost hi figurava
la sol.licitud d'un crèdit per fer front a les inversions. Un cop han sortit les
condicions del Programa de crèdit local que aprova la Diputació de Barcelona,
resulta que aquestes són les condicions més favorables per als interessos de
l'ajuntament.

El Sr. Toni Peñafjel (VeC) manifesta que Les condicions establertes per la Diputació,
sí que creuen que són les condicions més favorables. Dit això, hi ha altres acords
en relació a la banca ètica, a la banca que no fa desnonaments. Si hi ha el
compromís amb aprofitar el serveis d'aquest tipus de banca, votaran a favor.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que les prioritats d'inversió són les que ha
establert el Govern i com que no han participat en l'elaboració del pressupost,
votaran en contra.

En les propostes que es van fer de pressupost 2016, va ser la de fer pressupostos
participatiu barri a barri, amb una dotació de 30.000€ per barri. Van proposar fer-
ho disminuint en 300.000€ la partida destinada a l'antic hospital. Això no es va fer
perquè els van dir que no creien en la participació, que les inversions eren les que
eren i les aprova el Govern. Han passat set mesos i no saben com està el projecte.
Voldrien que els informessin més sobre les accions del Govern. Si la demanda de
crèdit és per finançar les inversions de 2016 demanen que els informin de com
estan les inversions.

5



L'alcalde Pere Reguli (CiU) demana que els intervinents intentin circumscriure les
seves intervencions a l'assumpte debatut.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que s'abstindran. El crèdit va destinat a
inversions que revertiran sobre el poble. Atès que és una partida tant important
s'hagués pogut debatre mitjançant un procés participatiu.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que l'operació es fa amb banc de Sabadell perquè
és l'entitat financera que ha guanyat el concurs convocat per la Diputació de
Barcelona. AI concurs s'hi podia presentar qualsevol entitat financera i només es va
presentar el Banc de Sabadell. La banca ètica no s'hi va presentar. No es treballa
amb la banca ètica, perquè fins a la data l'experiència ha estat negativa.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que el seu plantejament no és que aquest
crèdit es fes amb una entitat de la banca ètica, el que demanen és el fet d'anar
treballant amb entitats que compleixin requisits de banca ètica. La valoració que en
fan els que hi treballen amb aquest tipus d'entitat, és que funcionen com qualsevol
altra entitat financera.

3. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT. Aprovació de l'expedient núm. 6, de
crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdit del pressupost
de l'entitat de 2016.

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 la resta del
romanent de tresoreria de l'any 2015, 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:

CREDITSEXTRAORDINÀRIS:
Partida

3.31202.22799 Preventius sanitaris: contractes .

4.17211.22799 Programa Districte per calor.-
Contractes de serveis (amp) .

5.94300.46600 Fundació INFORM.- aportació anual ..

5.43112.48900 Associació Centre Vila: campanya
lones ignífugues aparadors .

3.33701.48904 Conveni Associació Juvenil Col.lectiu

35.000,00

1.000,00

3.500,00

6.000,00
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~ AJUNTAMENT
111111 VILAFRANCA~nllJ ,

DEL PENEDES

Musical de Vilafranca....................... 1.950,00

4.93301.62200 Adquisició habitatge cI Ferrers, 67 ... 18.000,00

4.93301.62201 Adequació espais oficina expedició
de documents 150.000,00

4.17211.62900 Programa districte per calor Camp) ... 1.000,00

4.33801.63200 Rehabilitació i ampliació Casa de la
Festa Major.................................... 600.000,00 816.450,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS ,.............. 816.450,00
11 ••••••••• 111 ••••••••• 11 •••••••••• 11 •••••••••••••••

SUPLEMENTSDE CRÈDIT:

Partida

4.15322.21002 Manteniment via pública .

2.92010.22604Despeses notarials i de registre .
Ròssec .
Suma anterior .

2.92022.22699 Gestió de finques municipals .

5.33404.22699 Funcionament Cal Bolet i Auditori .....

5.24125.22799 Serveis externs i formació Promoció
Econòmica .

5.24115.48200 Entitats: Plans Locals d'Ocupació .

5.43201.48901 Conveni Centre Vila.- Dinamització
Comerç .

4.15320.61900 Adequació urbanitzacions i espais
públics .

TOTALSUPLEMENTSDE CRÈDIT .

TRANSFERÈNCIESDE CRÈDIT:

Partida

3.32602.22699 Ensenyament .

3.33701.22699 Oficina tècnica de joventut .

5.000,00

2.000.00
7.000,00
7.000,00

5.000,00

40.000,00

6.005,00

100.000,00

4.500,00

420.173.47 582.678.47

582.678,47

3.000,00

1.777,00
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5.43111.22699 Organització de fires comercials .

TOTAL CRÈDITS EXT, SUPLEMENTSl TRANSFERÈNCIES

FINANÇAMENT

BAIXES PERTRANSFERÈNCIA:

Partida

3.32301.22699 Llars d'infants (funcionament) .

5.24109.22699 Beques diversos programes .

5.33402.22699 Fira de la Cuina del Vi .

TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA .

BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTARIES:

Partida

5.43112.22699 Promoció del comerç local .
Ròssec .
Suma anterior .

3.31202.48200 Creu Roja .

3.33701.48900 Subvencions a entitats juvenils .

TOTAL BAIXES APLICACIONS PRESS.

MAJORS INGRESSOS:

Concepte

9.279,00 14.056,00

1.413.184.4 7

3.000,00

1.777,00

9.279,00 14.056,00

14.056,00

6.000,00
6.000,00
6.000,00

30.000,00

1.950,00 37.950,00

37.950,00

461.25

461.30

461.34

461.36

761.01

Diputació.- Plans Locals d'Ocupació... 100.000,00

Diputació.- Subvenció per a línies
de suport....................................... 66.505,00

Diputació.- Gestió de la dinamització
Comercial Centre Vila 4.500,00

Diputació.- Districte per calor (amp) . 1.000,00

Diputació .- Transf. capital. Districte
Per calor (amp) 1.000,00
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761.02

761.03

Diputació.- Subvenció per obres de
Rehabilitació i ampliació de la Casa
De la Festa Major 600.000,00

Diputació.- Subvenció obres adeq.
oficina exped. documents 150.000,00 923.005,00

TOTAL MAJORS INGRESSOS . 923.005,00

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA:

Concepte

870,02 Aplicació romanent de tresoreria
per a incorporació de crèdits 438.173.47 438.173.47

TOTAL APLICACIÓ ROMANENT

RESUM FINANÇAMENT

Baixes per transferència............. 14.056,00
Baixes aplicacions pressupost... 37.950,00

Majors ingressos 923.005,00
Aplicació romanent 438.173.47

TOTAL FINANÇAMENT 1.413.184,47

438.173,47

SEGON.- Aprovar que el seguiment i control de les aplicacions pressupostaries i dels
ingressos corresponents que seguidament es detallen, es realitzarà a través del mòdul
de projectes de despesa de Sicalwin amb el codi següent:

Codi 2016 2 DISTR 1 1
4.17211.22799 Districte per calor.-Contractes serveis
4.17211.62900 Districte per calor.- Inversions
461.36 Diputació .- Subvenció Districte per calor
761.01 Diputació .- Subvenció Districte per calor

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

VOTACIÓ: L'anterior dictamen és aprovat per 9 vots a favor (7 CiU, 2 PSC) 6
abstencions (1 CUP, 3 ERC, 2 VeC)
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INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que és una modificació aparentment molt gran,
però un part molt gran d'aquesta és a causa de subvencions rebudes. Com a
partides a destacar és la inversió en l'ampliació de la Casa de la Festa Major, amb
un import de 600.000€ i l'adequació del local per l'oficina del DNI, que junt amb
una sèrie d'altres petites inversions, suma un import total d'uns 800.000€. La resta
són ajustos menors.

Aquesta modificació també contempla l'aplicació del superàvit de l'any 2015, una
part és per la compra d'un habitatge i la resta d'actuacions són actuacions a la via
pública que són les més necessàries i que en total sumen 420.000€.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que hi ha moltes elements que compateixen
d'aquesta modificació de crèdit, però hi ha les subvencions de la Diputació per
inversions que per ells no són prioritàries. Per aquest motiu, s'abstindran.

El Sr. Josep Àlvarez manifesta que s'abstindran i que cal que quan es facin obres,
s'escolti als veïns per no haver de corregir obres que fa poc que es van dur a
terme, com és el cas del parc per als gossos del barri de la Barceloneta

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que també s'abstindran en aquesta modificació.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) que el tema dels gossos era un projecte que ja s'havia
parlat en una reunió amb els veïns que es va fer abans de la reunió a la que el Sr.
Àlvarez va assistir. Primer es va parlar amb una reunió amb uns deu veïns i desprès
es va tractar en una reunió amb tota l'associació de veïns, abans de les eleccions
municipals. El que passa és que l'espai que es va fer per a gossos no va ser reeixit i
per aquest motiu es fa la modificació.

4. CONSORCI PENEDÈS TV DISSOLUCIÓ. Ratificació d'acord de dissolució del
Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Penedès (Penedès
TV), amb assumpció de l'activitat per la societat municipal SERCOM, S.L.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se sotmeti al Ple
municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen següent:

Ratificar l'acord adoptat pel Ple del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital
Local Pública del Penedès (Penedès TV), Consorci del qual aquest Ajuntament és
únic membre, de data 22 de juny de 2016, amb el text següent:

El Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública del Penedès (Penedès
TV) es va constituir el 14 de setembre de 2007, mitjançant acta de constitució
atorgada pels Ajuntaments de Vilafranca del Penedès, Gelida, Santa Margarida i els
Monjos i la Granada. L'Ajuntament de Vilafranca havia aprovat definitivament la
constitució del Consorci i els seus estatuts per acord de 21 d'octubre de 2006, i el
text íntegre dels estatuts fou publicat en el BOPB de 7 de desembre de 2006. Té
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l'entitat el NIF P0800196H i es va inscriure al registre del sector públic local de
Catalunya amb el codi d'identificació 9828030008.

Malgrat que era possible l'entrada en el Consorci dels altres municipis que formen
part del servei de televisió digital local a la demarcació de l'Alt i Baix Penedès
(programa 2 del canal múltiple 30 de la demarcació de Vilanova i la Geltrú), que
són el Vendrell, Calafell i Sant Sadurní d'Anoia, el cert és que fins ara no s'ha
incorporat cap d'ells, i en canvi van causar baixa voluntària com a membres del
Consorci els municipis de Santa Margarida i els Monjos, Gelida i la Granada.

El Consorci va aprovar uns nous estatuts el 19 de novembre de 2014, els quals
foren ratificats per l'Ajuntament de Vilafranca el16 de desembre de 2014. Els nous
estatuts, d'acord amb el marc normatiu vigent, van adscriure el Consorci a
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

És el cert que actualment el Consorci té un únic membre que és l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès. L'article 312 del Decret 179/1995 (Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals) configura els Consorcis com entitats públiques de
caràcter associatiu constituïdes per més d'un ens, i l'article 13 de la Llei 15/2014,
de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa,
estableix que l'exercici del dret de separació dels membres del consorci produeix la
seva dissolució, llevat que la resta de membres assegurin la seva continuïtat i es
doni la permanència de si més no dues administracions, entitats o organismes
públics. També l'article 22.1 dels estatuts del Consorci preveuen la seva dissolució
si no és possible la seva continuïtat en els termes legals.

Vist el que disposen els articles 87 de la Llei 75/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, 269 a 272 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (DL2/2003, de 28 d'abril) i 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de es administracions públiques de
Catalunya.

Atès que d'acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, la dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan
superior de govern i ratificada pels òrgans competents dels seus membres, i que
l'acord de dissolució ha de determinar la forma en què s'hagi de procedir per a la
liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les obres i instal.lacions
existents a les administracions consorciades, i ha de ser sotmès al tràmit
d'informació pública.

Vist l'article 22 dels estatuts que disposa que el Consorci es dissoldrà per acord
dels membres que l'integren, amb el quòrum assenyalat a l'article 14.6 dels
Estatuts, o per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius; l'acord
de dissolució determinarà com s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del
Consorci i a la reversió de les obres o de les instal.lacions existents.

Per això, S'ACORDA:
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Primer. Aprovar inicialment la dissolució del Consorci per a la gestió de la Televisió

Digital Local Pública del Penedès (Penedès TV) .

Segon. A efectes de liquidació, constatar que no procedeix cap operació en

especial, ja que el Consorci no disposi de patrimoni, béns o drets propis, ni té

contrets deutes.

S'estableix a efectes operatius que:

a)Les quotes periòdiques que fins ara satisfeia el Consorci Penedès TV, per un

import anual aproximat de 35.000 euros (drets d'emissió de televisió satisfets a

Tradia-Abertis, Xarxa continguts audiovisuals, taxes al Ministeri i al Consell de

l'Audiovisual i quota de la Coordinadora de Televisions Públiques Locals) les

satisfarà l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès o la societat mercantil municipal

SERCOM, S.L., segons acord que adopti el Ple municipal.

b)S'adjudica a l'Ajuntament de Vilafranca o a SERCOM, S.L., segons acordi el Ple

municipal, l'import o saldo que en la data d'aprovació definitiva de la dissolució

disposi el Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública del Penedès

(Penedès TV) en entitats bancàries o de crèdit (actualment uns 30.000 euros).

Tercer. Donar trasllat de l'acord a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, com a
únic membre del Consorci, als efectes de la ratificació dels acords adoptats, i
especialment de la dissolució, per part del Ple municipal.

Quart. Sotmetre els anteriors acords i l'expedient a informació pública, mitjançant
anuncis publicats al Butlletí Oficial de les Província de Barcelona (BOPB), en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per un termini de 30 dies hàbils, a
comptar des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació de reclamacions
o al, legacions. La informació pública serà conjunta de l'acord del Consorci i de la
seva ratificació per part del Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i els
anuncis els publicarà l'Ajuntament de Vilafranca.

Cinquè. Acordar que en el cas que no es presenti cap reclamació o al.legació en el
termini d'informació pública, l'aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà
definitiva sense ulterior tràmit.
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AJUNTAMENT
~lñllJ VILAFRANC ..A

DEL PENEDES

Sisè. Acordar que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i ratificada
per l'Ajuntament, es publiqui en el BOPB i per referència al DOGC, així com
trametre a la Direcció General de l'Administració Local del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat la informació
adient per a la constància dels acords adoptats i de la dissolució del Consorci en el
Registre del sector públic local de Catalunya.

L'Ajuntament ratifica els anteriors acords i estableix addicionalment:

A) A efectes de liquidació, constatar també que no procedeix cap operació en
especial, ja que el Consorci no disposi de patrimoni, béns o drets propis, ni té
contrets deutes.

S'estableix a efectes operatius que:

a)Les quotes periòdiques que fins ara satisfeia el Consorci Penedès TV, per un
import anual aproximat de 35.000 euros (drets d'emissió de televisió satisfets a
Tradia-Abertis, Xarxa continguts audiovisuals, taxes al Ministeri i al Consell de
l'Audiovisual i quota de la Coordinadora de Televisions Públiques Locals) les
satisfarà la societat mercantil municipal SERCOM,S.L.

b)S'adjudica a Serveis Municipals de Comunicació, S.L. (SERCOM, S.L.), entitat
dependent de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, l'import o saldo que en la
data d'aprovació definitiva de la dissolució disposi el Consorci per a la gestió de la
Televisió Digital Local Pública del Penedès (Penedès TV) en entitats bancàries o de
crèdit (actualment uns 30.000 euros).

B)EI servei de televisió digital pública local el continuarà prestant com fins ara la
societat municipal "Serveis Municipals de Comunicació, SL" (SERCOM, S.L.),
societat el capital de la qual pertany íntegrament a l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès i que és ens dependent de l'entitat local municipal.

Es constata que d'acord amb la normativa vigent els municipis a la demarcació de
l'Alt i Baix Penedès (programa 2 del canal múltiple 30 la demarcació de Vilanova i la
Geltrú), i que són Vilafranca del Penedès, Gelida, Santa Margarida i els Monjos, la
Granada, Sant Sadurní d'Anoia, el Vendrell i Calafell no tenen la condició de
concessionaris o lIicenciataris, sinó que tenen el dret a emetre i a prestar el servei
de televisió digital pública local. D'acord amb la Llei 22/2005, de 29 de desembre,
de la comunicació audiovisual de Catalunya, el servei es pot prestar de forma
conjunta mitjançant consorcis o qualsevol altra fórmula associativa legalment
establerta. Per tant, en el cas que algun dels municipis indicats manifesti que vol
usar programa 2 del canal múltiple 30 de la demarcació de Vilanova i la Geltrú
conjuntament amb Vilafranca del Penedès, s'estudiarà i acordarà alguna forma de
cooperació entre els municipis interessats, amb personalitat jurídica pròpia o no,
que ho faci possible.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen és aprovat per unanimitat dels regidors presents
13
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INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que aquest punt ve de la LRSAL, que s'obliga a
adscriure els consorcis a algun ens territorial. El problema és que quan en un
consorci només queda un membre, aquest s'ha de dissoldre. La manca de
dissolució i extinció del Consorci pot comportar que no es pugui donar compliment
a les obligacions comptables, amb les repercussions que aquest fet comporta. No té
sentit mantenir un ens que no té ni personal ni patrimoni. Es simplifica l'estructura.

El Sr. Toni Peñafiel manifesta que donaran suport a aquesta integració i demanen el
compromís que la televisió del Penedès continuï sent una televisió pública, de
qualitat i, sobre tot, continuï sent una eina de cohesió comarcal i de la Vegueria

La Sra. Mònica Hil! (ERC) manifesta que es sumen a les paraules del Sr. Peñafiel i
que el seu vot serà favorable.

La Sra. Laia Santís manifesta que votaran a favor d'aquesta ratificació.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que aquest canvi, en realitat no suposarà cap
canvi, ja que fins a la data els únics que han suportat econòmicament el Consorci
ha estat l'ajuntament de Vilafranca del Penedès.

,ALCALDIA

A sol.licitud del grup proponent, es modifica l'ordre del dia pel que fa a l'ordre de
tractament de les diferents mocions.

s. MOCIÓ OCUPANTS DE PISOS. Moció del grup municipal de la CUP i finalment
també encapçalada per ERC i VeC, per a la regularització de la situació dels
ocupants d'habitatges en risc d'exclusió social.

L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones,
que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves
necessitats més bàsiques. Aquesta situació d'emergència social, especialment greu
en l'àmbit de l'habitatge, es tradueix en milers de desnonaments a les nostres
terres i centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un
habitatge digne, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat
extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i residencial.

Aquesta situació ha portat a moltes famílies a accedir a un habitatge amb especial
risc, com és el cas de les ocupacions. A Vilafranca, no hi ha una xifra de les famílies
que es troben en aquesta circumstància, ja que no existeix un cens i que el nombre
canvia dia a dia però segons fonts del propi ajuntament s'estimen en més de 100.
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Es fa necessari, doncs, vetllar perquè se segueixin els protocols d'actuació per tal
que aquestes persones siguin degudament ateses i puguin accedir a un habitatge
digne d'acord amb el que marca la llei.

Atès que les administracions públiques han de possibilitar l'accés a l'habitatge de
tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el mandat constitucional
de l'article 47 de la CE, l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 11
del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC).

Atès que les administracions públiques han de vetllar per garantir el dret d'accés als
subministraments bàsics d'aigua potable, de gas i d'electricitat a les persones i
unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial i han de mediar per
establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament
d'aigua potable, de gas i d'electricitat per garantir que concedeixin ajuts a fons
perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial o
els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims segons
contempla la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència en
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Atès que les ocupacions conegudes s'han efectuat en immobles propietat de grans
tenidors d'habitatge: entitats financeres, filials immobiliàries d'aquestes entitats,
fons d'inversió i entitats de gestió d'actius, inclosos els procedents de la
reestructuració bancària. Que gran part d'aquestes entitats financeres han estat,
d'una manera o altra, rescatades amb diners públics i algunes són directament
gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada
Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat "banc dolent", la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB).

Atesa la manca d'un parc d'habitatge municipal públic suficient en quantitat i
qualitat que respongui a les necessitats dels vilafranquins.

Atès que l'ordenament jurídic vigent defensa la inviolabilitat de domicili (excepte en
tres casos: delicte flagrant, ordre judicial o consentiment dels habitants, segons els
articles 545 i 553 de la Llei d'Enjudiciament Criminal) i qualsevol entrada al domicili
que no atengui a aquestes condicions pot incórrer

en un presumpte delicte de violació de domicili, tipificat per l'article 202 del Codi
Penal.

Demanen que aquest ple aprovi els següents acords:

PRIMER. Que l'Ajuntament de Vilafranca vetllarà perquè se segueixi el protocol
d'actuació per atendre la situació de precarietat de les unitats familiars ocupants en
risc d'exclusió residencial.

SEGON. Que l'Ajuntament de Vilafranca, juntament amb el Col.legi d'Advocats i el
Servei d'assessorament jurídic en cas de desnonaments, així com un servei
d'intermediació hipotecària, col. laborarà, tal com disposa la llei, en la negociació
amb les entitats bancàries i els grans tenidors d'habitatges per regularitzar un
lloguer social a partir dels ingressos de la unitat familiar ocupant: el lloguer no ha
de superar el 10% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota
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del 0,89 de l'indicador de renda de suficiència (IRSC), o el 12% dels ingressos
ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,95 de l'IRSC, o el 18% dels
ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o superiors al 0,95 de l'IRSC.

TERCER. Que l'Ajuntament de Vilafranca col.laborarà en la negociació amb les
empreses subministradores de llum, gas i aigua per assegurar el dret a l'accés als
subministraments bàsics i vetllarà perquè s'estableixin convenis amb aquestes
empreses que facilitin ajuts a fons perduts i descomptes a les unitats de convivència
en risc d'exclusió residencial.

QUART. Que l'Ajuntament de Vilafranca treballarà, en la mesura de les seves
competències, per tal de poder incorporar aquests habitatges al parc municipal
d'habitatges destinats a polítiques socials.

CINQUÈ. Que l'Ajuntament mediarà perquè no hi hagi cap desallotjament quan no hi
hagi una ordre judicial, un cas de delicte flagrant, o una situació de perill evident
per a la seguretat de les persones, que obligui actuacions d'urgència. En el cas
d'ordre judicial o delicte flagrant, l'Ajuntament de Vilafranca mediarà perquè les
famílies ocupants en exclusió residencial desnonades siguin adequadament re
allotjades en un espai alternatiu, fent efectiva la garantia d'un habitatge digne,
d'acord amb el que marca la llei.

SISÈ. Que l'Ajuntament de Vilafranca empadronarà, si legalment s'escau, els
membres de les famílies ocupants, per assegurar assistència mèdica en el Centre
d'Atenció Primària més proper al domicili i per permetre l'escolarització d'infants, si
fos el cas.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

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 de la
Plataforma d'afectats per la hipoteca, Sra. Elionor L1ombars, la qual realitza una
lectura de la port expositiva de la moció.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que segons fonts del propi ajuntament, més de
cent famílies ocupen un pis a Vilafranca. El parc municipal d'habitatges no està
cobrint les necessitats de la vila. Si s'apliqués amb totes les conseqüències la Llei
28/2015, hi hauria bastants més habitatges a incorporar al parc d'habitatges.
Creuen que el dret a un habitatge digne és un dret fonamental.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que és una moció molt ben encarada.
L'administració catalana està elaborant normes més decidides a garantir el dret a
l'habitatge. Demanen poder encapçalar la moció.
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El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que sempre han defensat el dret a l'habitatge i
s'han mostrat a favor de la recuperació dels drets socials. També demanen poder
encapçalar la moció.

La moció apunta accions que a Vilafranca ja s'està fent, com per exemple, evitar els
talls del subministraments bàsics. Caldria iniciar la sanció de les entitats bancàries
que no posen en circulació els habitatges desnonats. Creuen que seria necessari
traslladar la moció a la Comissió d'Habitatge i s'hauria de convocar la Taula
antidesnonaments. Es posen al servei de la PAH per tot el que necessitin.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que aquest ajuntament és sensible a
aquestes situacions. L'ajuntament atén les situacions de les unitats familiars
ocupants a través dels Serveis Socials i el Servei de Mediació amb la Ciutadania. El
protocol preveu la intervenció davant del jutge per ajornar el desnonament mentre
s'està estudiant la situació familiar en la mesa d'estudi de l'emergència.

L'ajuntament segueix el protocol de la Llei 25/2015 i les incidències són menors.
S'han pagat centenars de rebuts de llum, gas i aigua a diferents persones en
percentatges diferents, en funció de les circumstàncies pròpies de cada situació.

Serveis Socials dóna atenció en funció de les necessitats detectades i en funció d'un
programa social, prioritzant les famílies amb menors.

Respecte l'empadronament, els criteris són atenció a la infància, atenció a la salut,
atenció a la violència de masclista i a raons humanitàries.

El parc d'habitatges de Vilafranca triplica el d'algunes ciutats properes que ens
tripliquen en habitants. La sensibilitat en aquests temes és manifesta i
demostrable.

El Sr. Josep Maria Martí (CiU) manifesta que es fa el possible per resoldre el
problema. Per això es va reestructura l'Oficina d'Habitatge implicant altres
Regidories. Els temes d'habitatge s'atenen des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, des
de Serveis Socials i des dels Serveis Urbanístics, que són els encarregats de dotar a
l'ajuntament d'habitatges per posar-los a disposició de la gent que els necessita.

L'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, l'any 2013 van posar en funcionament el
servei d'intrermediació dels deutes hipotecaris amb l'objectiu d'evitar la pèrdua de
l'habitatge per causa d'impagament.

La negociació amb els grans tenidors d'habitatge es basa en el Reial Decret de
bones pràctiques 6/2012 i en la Llei 24/2015. L'Ajuntament incorpora els habitatges
que venen de les entitats financeres. Actualment hi ha un total de 62 pisos
destinats a habitatge social. Per temes urbanístics, disposem de 4 pisos. De
Catalunya Caixa es van cedir 5 pisos, de la Casa Amiguet, 5 pisos; de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya 3 pisos; de la Societat Municipal d'Habitatge vam
incorporar 5 pisos, 7 pisos procedents de la Sareb; la Casa Feliu seran 11 més. En
aquests moments estem exercitant el dret de tampteig per adquirir un habitatge al
BBVA per destinar-lo a habitatge social.
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En quant a la clàusula d'empadronament de la moció, demanen al grup proponent
la inclusió d'un incís afegint que l'ajuntament farà l'empadronament a les famílies
ocupants si legalment s'escau.

La Sra. Laia Santís manifesta la seva conformitat en la inclusió d'aquest incís

6. MOCIÓ PROGRAMA PATIS OBERTS. Moció que presenten els grups municipals
de VeC, ERCi CUP, sobre el projecte o programa "Patis Oberts".

(Redactat definitiu que inclou les modificacions acordades en el Ple)

1.- L'article 31 dels Drets dels infants fa referència que els Estats membres
reconeixen el dret de l'Infant al descans i a l'esplai, al joc i a les activitats d'esbarjo
adequades a la seva edat, i a participar lliurement en la vida cultural i les arts.

És responsabilitat de l'Administració Pública fomentar el lleure educatiu, del qual un
dels aspectes més rellevants és la pràctica esportiva. Pràctica que esdevé una
potent eina educativa, participativa i convencional del màxim nombre d'escolars, i
que fomenta l'equitat i la cohesió social.

El fenomen creixent del sedentarisme està relacionat amb una societat avançada
tecnològicament i amb un urbanisme que allunya els infants del joc a l'aire lliure.
Aquesta realitat comporta una disminució en la despesa diària d'energia. En aquest
model de societat, la inactivitat física es troba entre els deu principals factors de
risc que contribueixen a l'aparició de malalties cròniques segons l'OMS.

2. La Llei de l'esport (1/2000, de 31 de juliol), a l'article 3 apartat 2, fixa els
principis rectors de la política educativa de la Generalitat de Catalunya a fi de
garantir l'accés en igualtat de condicions i oportunitats al coneixement i a la
pràctica de l'esport, entre els quals destaca "fomentar l'activitat física i l'esport com
a hàbit de salut". L'esport com a font de salut i benestar ha passat a ser un dels
eixos de la salut i el benestar per a totes les administracions públiques.

En aquest sentit, La Generalitat de Catalunya impulsa el Pla català d'esport a
l'escola (PCEE) adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i
joves, els nois i especialment les noies, en activitats físiques i esportives en horari
no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la
difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables. En destaquen els
objectius següents:

• Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no
lectiu de l'alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb
una incidència especial en el col.lectiu de noies.

• Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i
esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.

• Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar,
facilitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en
especial dels nouvinguts.
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• Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la
tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix,
l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió,
l'autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d'altres.

• Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició
d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.

• Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en
la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

3.- L'Ajuntament de Vilafranca organitza el programa Les tardes, gestionat pel
Patronat d'Esports de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb la col.laboració
dels centres, que té lloc a les escoles Mas i Perera, Pau Boada i Dolors Piera. Les
tardes té per objectiu la integració sociocultural a través de l'esport ampliant l'ús
social dels equipaments dels centres educatius del barri, de forma organitzada i
amb una oferta que doni valor afegit a la proposta, així com el de crear una nova
oferta de lleure en horari de tarda.

Les informacions de què disposem i que han estat subministrades per l'equip de
govern demostren que la iniciativa és de gran interès però pateix certs dèficits. Pel
que fa a les activitats per a infants i adolescents i que tenen lloc als patis de les
escoles citades, podríem resumir-ho així:

• Baixa participació: 98 infants per al curs actual amb una mitjana de 4,9
infants per sessió.

• Disminució progressiva de la participació durant els darrers anys:: de 135
infants el curs 2012-2013 als 98 del curs actual.

• Tot i haver-hi activitats per a infants, no n'hi ha per a adolescents que ja han
entrat a l'educació secundària obligatòria, i que justament estan a l'edat en
què es produeixen més abandonaments de la pràctica esportiva.

• Poca coherència entre l'oferta d'activitats del programa amb la que ofereixen
les AMPA de les mateixes escoles, amb estratègies i propostes no sempre
coherents, i polítiques de preus també diferents.

Tot i els objectius tant interessants del programa Les tardes, per a moltes famílies
amb recursos econòmics limitats inscriure els seus fills/es en aquestes activitats
esportives extraescolars els suposa una càrrega a la qual difícilment poden fer
front. Aquest és, sens dubte, una de les raons fonamentals de la poca participació
d'infants en el programa.

En aquest marc de coses, potenciar la funció integradora i de cohesió social de
l'esport, facilitant l'accés de tots els nens i adolescents a la pràctica esportiva
escolar, i en especial d'aquells que tenen més necessitats socioeconòmiques, és
senzillament impossible. I encara més si tenim en compte que el programa no
s'ofereix a tots els centres escolars i no està obert a la participació dels adolescents
a partir dels 13 anys.

4.- L'Ajuntament de Vilafranca va oferir durant les darreres dates de Nadal el
programa No t'avorreixis amb activitats per adolescents i infants al pati de l'escola
Pau Boada, situada al barri de l'Espirall. De les informacions publicades als mitjans
de comunicació i les facilitades pel propi equip de govern, en destaca especialment:

• L'èxit de participació, tot i ser una activitat amb poca publicitat prèvia als
mitjans de comunicació
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• L'èxit de les activitats esportives
• La gratuïtat de l'oferta
• La participació d'infants, adolescents i joves
• El treball per la cohesió social, la igualtat de gènere

d'estereotips.
la superació

L'èxit d'aquesta experiència demostra el que ja s'apuntava en el punt anterior, que
les condicions econòmiques són determinats per aconseguir una bona participació.
D'acord amb la informació cedida per l'equip de govern, els patis escolars permeten
un ús intergeneracionals de baix cost tècnic però alt contingut social que haurien de
tenir continuïtat.

5.- En un informe sobre el lleure infantil presentat el juny de l'any 2014 al
Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges de Catalunya afirma que hi ha
evidents desigualtats en l'accés al lleure, contra les quals reclama més polítiques
d'equitat i més regulació de les activitats.

L'estudi revela les diferències substancials entre els infants de famílies riques i els
de les pobres a l'hora de participar setmanalment en activitats extraescolars,
lúdiques o esportives. El Síndic afirma en aquest informe que "El lleure educatiu ens
pot semblar superficial, però és molt seriós pel desenvolupament social i personal
dels infants", i també recorda que queda recollit en la Convenció dels Drets dels
Infants. Per això demana a l'Administració que "corregeixi les desigualtats
estructurals"i que augmenti la "inversió" en aquestes activitats, reduïda en els
darrers anys.

6.- Les transformacions en l'estructura social i urbanística han suposat canvis
importants que afecten directament els espais i la forma en què infants i joves
poden desenvolupar avui el joc i la pràctica esportiva a l'aire lliure. A moltes places
podem veure avui el rètol de "prohibit jugar a pilota", i darrerament s'ha generat
un debat sobre els perills d'anar en bicicleta pels espais per on circulen els
vianants.

Més enllà del respecte que cal mantenir per tots els vianants, però molt
especialment per la gent gran, hem de reconèixer que les noves tendències en la
planificació urbana no han tingut prou en compte les necessitats lúdiques d'infants i
adolescents i està limitant notablement llurs possibilitats de participar en activitats
esportives lliures i de joc grupal

Els espais pensats per al joc a l'aire lliure a les ciutats han de tenir en compte la
participació de grans i petits, així com la integració de persones amb capacitats
diverses, perquè l'educació en hàbits de prevenció i seguretat ha adquirit molta
importància en l'entorn urbà. En aquest escenari, els patis de les escoles són uns
espais privilegiats, dissenyats per desenvolupar una funció educativa com a àmbit
d'acció on s'estimula la capacitat que tenen els infants de jugar. Però que, en canvi,
resten tancats per a la pràctica imaginativa i integradora de l'esport més enllà de
les programacions en horari escolar tot i ser edificis municipals.

A més, algunes entitats esportives han fet públic darrerament que tenen moltes
dificultats per disposar d'instal.lacions esportives municipals perquè aquestes estan
saturades mentre els patis de les escoles estan infrautilitzats.
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7.-L'objectiu d'aquesta moció és facilitar l'accés i/o abaratir les despeses perquè els
infants i adolescents tinguin un accés fàcil a la pràctica d'activitats físiques i
esportives en horari extraescolar i que, per tant, cap infant o adolescent de la ciutat
es quedi sense poder realitzar activitats esportives i de joc en horari extraescolar
per raons soc;oeconòmiques, tenint especialment en compte la perspectiva que
l'esport i les activitats físico-esportives poden i han de fomentar l'educació en valors
i l'adquisició d'hàbits saludables entre els més joves.

Per tot plegat es proposa:

1.- Definir un projecte de Patis oberts amb els objectius següents:
• Seguir promovent i millorant l'ús educatiu del temps dels infants, adolescents
l adults fora de l'horari escolar amb la coordinació dels agents educatius
(família, escola, ajuntament, AMPAs, associacions de veïns, col.lectius que
afavoreixen la integració, etc.).

• Plantejar als equips directius dels centres la potenciació l'ús dels patis
escolars fora de l'horari lectiu, i concretament la seva vessant educativa,
social, cultural i artística.

• Afavorir la conciliació de les obligacions familiars amb les necessitats de
lleure d'infants i adolescents.

• Donar una alternativa de lleure als infants, adolescents i adults que
s'exerceixi de forma autònoma en un context segur i de proximitat.

• Garantir l'accés gratuït al servei i, per tant, en igualtat de condicions sigui
quin sigui el nivell socioeconòmic dels usuaris.

Consensuar amb les comunitats educatives un projecte que contempli els punts
següents:

a.- Oferir aquest servei de manera progressiva als patis i instal.lacions de diversos
centres escolars públics d'educació infantil i primària repartits per la vila que són
propietat de l'Ajuntament de Vilafranca, en horaris rotatius de tarda relacionats
amb les hores de llum natural, de cap de setmana, festius, i en vacances escolars.

b.- Implementar de forma progressiva el programa Patis oberts en funció dels
paràmetres següents referits al barri on estan localitzades les escoles:

• La manca d'espais a l'aire lliure destinats a la pràctica esportiva i al joc
grupal,

• La necessitat d'aplicar programes de cohesió social
• La necessitat d'espais per a la pràctica esportiva de les entitats de la vila

c.- Donar a conèixer aquest projecte a les direccions dels centres, els consells
escolars de les escoles de la vila, les AMPAs, les entitats que treballen en el camp
del lleure infantil i juvenil, les entitats i empreses que ofereixen activitats
extraescolars, les entitats dels barris, etc.
Buscar la implicació de les entitats per vincular-les a aquest projecte.

d.- Coordinar-ne el funcionament amb les direccions i les AMPAs dels centres on
s'ofereixi el servei de Patis oberts, per tal de respectar l'ús del pati escolar en
l'horari no lectiu que depengui dels propis centres.
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e.- Iniciar de forma experimental el programa Patis oberts el primer trimestre del
curs 2016-2017, dotant-lo de la partida pressupostària adient.

2.- Els aspectes contemplats en aquesta moció quedaran supeditats a la
disponibilitat i viabilitat pressupostària.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

INTERVENCIONS:
El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que és una moció que porten temps
treballant i que han compartit amb la CUP, ERCi altres entitats. Tenen indicadors a
Vilafranca que han estat ateses 400 famílies han estat ateses pel Centre de Salut
mental, que 650 menors de 18 anys recorren al rebost solidari, que 1420 alumnes
tenen ajuda municipal, etc. Seguir que tots aquests joves no poden pagar-se
activitats extraescolars. S'està marginant dintre de Vilafranca entre un 10 i un 15%
de joves que no poden fer aquestes activitats. ,

Segons el Síndic de Greuges, l'accés al lleure infantil és un repte pendent de la
nostra societat. La Comissió Tècnica d'Infància manifesta la necessitat de nous
instruments de participació i accés al lleure dels infants i les famílies. També es
planteja la necessitat d'espais de trobada de pares i fills.

L'ajuntament ha organitzat el programa "Les tardes" i actualment són uns 93
usuaris. Altres iniciatives també són valorades per VeC, però el nombre de
persones ateses ronda els 100.

Es constata que hi ha poc espai de lleure i per la practica esportiva de lleure.
Davant d'aquesta manca d'espais hi ha l'alternativa dels patis oberts, patis que són
de l'ajuntament de Vilafranca i que és absurd que estiguin tancats fora de l'horari
escolar.

El patis oberts ja es realitza a Barcelona i a Vilanova . Cal que s'estudiï en cada
barri quina és la millor fórmula per millorar l'atenció als joves.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que comparteixen el que ha exposat el
company de VeC. En el programa electoral ja portaven una proposta similar.
Creuen en la necessitat de desenvolupar projectes intergeneracionals, sobretot en
èpoques de vacances o d'horaris escolars intensius. S'han fet algunes actuacions en
aquest sentit, però no suficients, cal trencar amb la Vilafranca de dues velocitats. El
fet d'obrir patis obrirà espais a la vila. Caldrà posar més recursos, fer polítiques
més àmplies. Volen que els infants juguin als espais públics, als parcs i places; que
es pugui jugar a pilota, anar en bicicleta, ja que amb tantes prohibicions de jugar
pilota en els espais públics, es posa molt difícil gaudir del lleure.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que fa uns mesos van presentar una moció,
la del Pla d'equipaments, per tal de donar nous usos als equipaments. Per altra
part, durant la negociació pressupostària de 2009, aquesta va ser una qüestió que
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estava sobre la taula. Les escoles són susceptibles de fer-se servir per la ciutadania
que no troba altres espais. Els preocupa la proliferació de prohibicions que deixa
sense d'espais on jugar a pilota. La proposta s'està duent a terme en multiplicitat
de municipis. Cal donar suport a la moció pels beneficis per la vila a nivell social.

La proposta també pot significar obrir biblioteques, gimnassos, etc. Comporta la
racionalització de l'ús d'unes instal.lacions que ja tenim.

El Sr. Ramon Zaballa manifesta que el seu grup subscriu en bona part allò que diu
la moció. Valoren que les valoracions del programa "Les tardes" en general són
positives però no coincideixen en la crítica que es fa de que l'oferta no està
consensuada amb els pares, la causa de la davallada d'usuaris pot ser un altra.

Comparteixen la reflexió de la Sindicatura de Greuges perquè val compartir els
valors de l'esport i el seu benefici per la salut. Les peticions dels veïns de prohibir
jugar a la pilota en determinades places, ha minorat els espais per fer esport.
Comparteixen la necessitat de més espais destinats a la pràctica esportiva i el
lleure.

La proposta del seu grup és fer una millora del programa "Les tardes", potser
minorant les seves quotes.

Per tirar endavant la proposta cal cercar primer la complicitat dels centres
educatius. Cal encoratjar a les AMPES a que incrementin la pràctica esportiva en la
franja horària que hi ha llum solar i encoratjar a les associacions de veïns per tal
que dintre del seu pla de treball, plantegin la pràctica esportiva.

Cal tenir en compte, també, que ja hi ha centres educatius que comparteixen els
seus espais. Aquest projecte cal plantejar-lo a un any vista.

La Sra. Anna Doblas (CiU) manifesta que la coherència del programa "Les tardes"
sempre ha existit, ja que sempre s'ha ofertat d'acord amb l'AMPA i amb el centre
escolar.

Es va fer una prova pilot a l'Institut Milà i Fontanals, però no va reeixir. Estem
treballant per fomentar la pràctica de l'esport.

El programa "Les tardes" està obert a tothom, independentment si s'és alumne d'un
determinat centre escolar. La proposta feta per la Sra. Mònica Hill està contemplada
dintre del programa "Les tardes".

Pel que fa a la manca d'accés per motius econòmics a una determinada activitat,
cal tenir en compte que la majoria d'entitats esportives ofereixen beques. Així
mateix, l'ajuntament també subvenciona a les famílies que no poden fer front a les
despeses de lleure.

Actualment s'està fent un llibre blanc del lleure dels infants i joves de Vilafranca.
També s'està treballant per tal de millorar els usos dels centres educatius i
possibilitar que el teixit associatiu en faci ús. L'anterior legislatura es va plantejar la
possibilitat de buscar mesures per tal que la pràctica de l'esport no molestés als
veïns. A La Girada es va trobar un lloc on això és possible, i la veritat és que es fa
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molt ús de les instal.lacions. En el darrer curs, hi ha hagut 67 cessions d'ús de les
escoles, per tant hi ha aprofitament de l'espai. Estan a favor de la modificació del
redactat de la moció que proposa el Sr. Zaballa.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que la proposta és de dinamització de les
AMPES per incrementar els usos i l'activitat esportiva en la trama urbana i amb la
complicitat de les associacions de veïns. Cal tenir en compte al necessitat de parlar
amb els centres escolars perquè de vegades hi ha certes reticències a l'obertura
dels patis.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que hi ha hagut un mes de temps per fer
propostes. El que VeC diu és que el que s'està fent, està bé. Demana aprovar la
moció i treballar la proposta que ha fet el Sr. Zaballa. El que diuen és que es faci
progressivament. A la moció el que diuen és que s'ha de plantejar de manera
gratuïta perquè hi ha famílies que fins i tot no poden pagar la taxa.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que creu que en l'ànim de tots plegats estan
d'acord, el que passa que s'ha d'anar en compte de com es fa. Si l'ajuntament
aprova unilateralment l'ús del patí de les escoles, no anirem bé, el que ha de fer
l'ajuntament és promocionar aquest nou ús i per això, primer cal seure amb els
equips directius.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que la Sra. Doblas ha posat en boca seva coses
que ella no ha dit. El sentit de la moció és obrir espais, sense tancar-nos a fer
esport, es tracta de l'obertura d'espais per practicar el lleure, per tal de que els
infants facin allò que no poden fer al carrer. Pel que fa a les queixes dels veïns,
s'han de solucionar mitjançant la mediació, no la prohibició.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que hagués estat interessant que durant
aquest mes s'haguessin fet les esmenes, la intervenció del Sr. Zaballa són
propostes que podien haver-se parlat abans. Del que es tracta és d'obrir espais de
relació i esbarjo.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) demana que s'aclareixi de qui són els equipaments
escolars, qui paga el manteniment. La funció dels equips directius és de gestió dels
centres dintre de l'horari escolar.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que cal oblidar-se de fer res sense comptar
amb els equips directius dels centres escolars. Si es vol que aquest projecte tiri
endavant, primer cal seure i arribar a un acord amb els equips directius dels
centres escolars.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que en cap moment hi ha hagut un
bombardeix de la moció, el que hi ha hagut és un enriquiment de la moció.

Finalment s'arriba a una acord consensuat de redacció de la moció que és
l'incorporat a aquesta acta.
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7. MOCIÓ SOBRE SALARIS EN LES CONTRACTACIONS. Moció del grup
municipal d'ERC i finalment també encapçalada pel grup municipal de VeC, sobre
mesures per a fomentar l'aplicació de salaris mínims de 1.000 euros en les
contractacions.

La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu
aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre
país.

Denuncia que l'actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern
espanyol en 655€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals
ha de fer front una persona per poder viure a les ciutats catalanes.

Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que
recomanen augmentar-lo en més d'un terç, per tal de garantir un nivell de
vida decorós als treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com
exigeix l'article 4.1 de la Carta Social Europea que recomana un salari mínim
equivalent al 60% del salari mitjà del territori.

A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del
INE difoses a mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari
mínim de 1.098,77 euros per 14 pagues d'acord amb la recomanació
europea.

És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb
feina es troba en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i
catalans, segons les darreres estimacions oficials). El treball remunerat,
sigui quin sigui, ha de permetre viure amb dignitat.

Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben
remunerades són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no
qualificades. Necessitem un món laboral més just, per aconseguir una
societat més justa.

Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui
de MIL EUROS mensuals per 14 pagues, per ajudar a reduir la pobresa i la
desigualtat i evitar que hi hagi treballadors amb un salari per sota d'aquest
llindar.

Cal treballar en la generació d'incentius per la formació i en la millora de la
productivitat dels treballadors i treballadores. Amb un SM més alt
augmentarà la capacitat de consum i l'activitat econòmica. Així, s'assolirà
una distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada.

Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en
concepte de rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat
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social que han de servir per a incentivar l'ocupació i el seu manteniment via
bonificacions a la contractació per a microempreses i pimes.

Amb el SM a mil euros s'impulsarà un canvi de model laboral i productiu al
nostre país sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal
iniciar ja des de l'acció dels governs municipals de les ciutats en l'àmbit
públic, i també en les negociacions col.lectives en l'àmbit privat. Un impuls
que ha de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre
tots els agents socials, econòmics i polítics.

Traslladant aquests objectius a Vilafranca, cal dir que el nostre Ajuntament ja
compleix amb els continguts que s'expressen a la moció pel que fa a les
retribucions de la plantilla de la casa, qüestió que valorem molt positivament.

També valorem molt positivament que l'Ajuntament de Vilafranca tingui
implantada la contractació publica socialment responsable i és en aquest
sentit, que considerem que seria positiu introduir en les actuals clàusules
socials que regeixen els procediments públics de concursos i licitacions,
mesures més contundents o bé mesures que incentivin i afavoreixin més a
les empreses subcontractades o receptores de recursos, a implantar el salari
mínim de 1000€ per als treballadors amb salaris més baixos.

Creiem que aquesta mesura milloraria la situació laboral de les persones
contractades, ajudaria a equipar salaris, i ens faria avançar de manera
col. lectiva cap a la implantació del salari mínim de 1000€.

En l'actual procediment de contractació pública de l'Ajuntament, ja es valora
de manera positiva que l'empresa tingui el compromís d'aplicar millores
salarials als seus treballadors respecte al conveni col lectiu que tinguin, i
també se'n fa el seguiment.

Creiem que introduir aquest criteri del salari mínim de 1000 euros per als
treballadors de les empreses subcontractades o receptores de recursos amb
salaris més baixos, complementaria molt bé totes les mesures actuals, que
ja són molt positives.

Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, recull la iniciativa de la plataforma
Anem a Mil i proposa l'adopció dels següents,

ACORDS:

Primer. Seguir treballant per avançar cap a l'objectiu d'assolir a Catalunya
un salari mínim de 1.000 euros mensuals i participar de les iniciatives que
avancin en aquest sentit.
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Segon. Que l'Ajuntament implanti mesures normatives que incentivin les
empreses subcontractades o receptores de recursos municipals, a adoptar el
SM de 1.000€ entre el seu personal contractat, sempre que sigui compatible
amb altres mesures socials, per tal de contribuir a millorar les condicions
salarials dels treballadors i treballadores amb els sous més baixos.

Tercer. Que els contractes públics municipals es pressupostin tenint en
compte aquest costos salarials i que no puntuï com a millora en la oferta
econòmica la rebaixa en els condicions salarials dels treballadors assignats
als serveis contractats.

Quart. Fer arribar aquest acord a l'associació Anem a Mil, a tots els grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

INTERVENCIONS:
El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que l'actual crisi econòmica està afectant als
més febles. L'any 2012 el pp va fer la segona reforma laboral que va abaratir els
acomiadaments. Totes les reformes no han servit per sortir de la crisi. El salari
mínim està establert en 655€. La Carta Social europea estableix que el salari mínim
ha de ser d'un 60% del valor del salari mitjà. Un increment del salar mínim seria
positiu per l'economia perquè hi hauria un increment del consum i de l'activitat.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que votaran a favor i el seu desig de també
encapçalar la moció. És una proposta en positiu. Saben que hi ha altres
ajuntaments que fa temps que hi treballen i caldria que es coordinés les actuacions
amb aquests altres ajuntaments.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que votaran a favor. L'actual situació de
precarietat ja existia abans de la crisi de 2007, el que passa és que la precarització
la substituíem amb endeutament. No pot ser que es fomenti la precarietat laboral
en les contractacions des de l'ajuntament. Els encoratgem a seguir en la lluita
contra la precarització i continuarem recolzant la contractació responsable.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que reconeix que l'actual salari mínim és
insuficient. En l'actualitat, en els procediments de contractació de l'ajuntament, ja
s'hi inclouen clàusules de valoració que tinguin en compte les retribucions dels
treballadors. És contrari a la normativa de contractació i va contra el lliure comerç,
l'establiment de retribucions mínimes dels treballadors de l'empresa adjudicatària
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Establir en un contracte que cal pagar un mínim va en contra dels tractats
europeus. Per aquest motiu es creu que és millor mantenir el criteri de valorar les
empreses que es comprometin a pagar millor.

Anuncia el vot afirmatiu del grup municipal.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que la iniciativa es suma a aquelles polítiques que
fa temps que l'ajuntament ve practicant. Nosaltres no podem fer massa coses. La
moció parla d'incentivar i és important això. No estableix l'obligació de retribuir un
determinat sou, que seria contrari a les directives europees. Tenir bones
remuneracions suposen garantir l'estat del benestar. Comparteixen l'esperit de la
moció tot i que el punt tercer de l'acord és difícil, perquè la retribució no la pot
decidir l'ajuntament.

8. MOCIÓ ALTES MÈDIQUES I MALALTIES. Moció de la CUP i finalment també
encapçalada per VeC, per impuls de la Plataforma PAICAM, per exigir el final de les
altes mèdiques injustificades i el dret a emmalaltir amb dignitat.

Atès que l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (/CAM), depenent del
Departament de Salut de la Generalitat, és l'òrgan competent per a realitzar els
dictàmens mèdics on es determina si una persona continua de baixa mèdica o ha
de retornar immediatament al lloc de treball, si es té dret a una pensió per
invalidesa, o ja s'està "apte" per reincorporar-se laboralment per una millora de la
salut.

La Plataforma d'Afectats de l'ICAM, la PAICAM, es va constituir el 13 de gener
de2016 amb l'objectiu de visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust
d'aquest organisme avaluador de la sanitat catalana, que s'ha agreujat els darrers
anys amb les retallades. Cada vegada les baixes són més restrictives, així com els
criteris per atorgar pensions d'invalidesa, i el context d'atur i precarietat laboral en
augment situa les persones malaltes sovint al llindar de l'exclusió social.

És per tots aquest motius exposats la Candidatura d'Unitat Popular presenta a
debat al Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, d'acord amb la PAICAM
(Plataforma d'afectades per l'ICAM -Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, els
següents

ACORDS:

PRIMER. Exigir la transparència total en la relació entre d'Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS) i l'ICAM, i publicació del conveni que els vincula.

SEGON. Impulsar la participació ciutadana en l'elaboració d'un document sobre
bona praxi de l' ICAM.

TERCER.Reclamar que s'aturin les derivacions a centres privats per realitzar proves
diagnòstiques.

28



~

~ AJUNTAMENT~Inl.VILAFRANC ..A
DEL PENEDES

QUART. Reclamar avaluacions basades exclusivament en criteris mèdics amb
professionals de la sanitat pública.

CINQUÈ. Exigir la depuració de responsabilitats, tant de l'ICAM com de l'INSS, per
haver avant posat criteris econòmics per sobre de la salut de les persones.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

INTERVENCIONS:
La Sra. Laia Santís (CUP) lamenta que el representant de la plataforma no hagi
pogut defensar la seva posició. Manifesta que l'ICAM en els darrers temps ha anat
restringint l'accés a les baixes mèdiques. Moltes altes són decidides per motius
economicistes i no mèdics.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que donaran suport a la moció i demanen
encapçalar-la. Això és un fet que està succeint. És una realitat que en un context
de precarietat laboral, gent que no està en condicions de treballar està a la seva
feina per tal de no perdre el seu lloc de treball.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que en els darrers temps hi ha hagut canvis
en les regles del joc sovint no consensuades i en que els col.lectius reclamen més
transparència. Cal contemplar l'alta mèdica com un procés i no com un acte
administratiu, cal revisar els criteris que actualment s'utilitzen per donar les altes
mèdiques.

En aquest moment de la sessió 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 del membre de la Plataforma d'afectats per Institut Català d'Avaluacions
Mèdiques:

El Sr. David Marfil, exposa que la PAICAM és una plataforma de recent creació i
àmpliament estesa. Hem rebut molts casos de persones que l'ICAM deixa de banda
l'informe del metge de la sanitat pública. Els inspectors mèdics ni s'identifiquen ni
es pot saber si són de l'especialitat, etc. La retribució de l'ICAM és més alta en
funció de les altes que realitzin.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que votaran a favor, perquè no es pot
entendre que hi hagi avaluacions mèdiques sense criteris mèdics. Afegiria que la
moció es trametés al Departament de salut.

La Sra. Anna Doblas (CiU) manifesta que votaran a favor i es donarà trasllat a
l'ICAM.

- Precs i preguntes.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que els agradaria conèixer el criteri de
l'equip de govern a l'hora de convidar als regidors a determinats actes. El fet que
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ocasiona la pregunta és que l'altre dia es va fer la recepció als refugiats saharauís i
ningú els va dir res.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que ja els diran quelcom.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que fa un parell de mesos es va multar a VeC
per posar un cartell fora de lloc. Vol posar de manifest és que a la mateixa zona
han aparegut més cartells, entre ells de l'ajuntament de Vilafranca. També
manifesta que en les darreres eleccions Convergència i la JNC van enganxar cartells
en un lloc que no els corresponia. Voldria saber si s'ha tramitat l'expedient
sancionador corresponent.

També demana si de cara a l'aprovació de les ordenances fiscals de 2017, es
preveu la tarificació social dels serveis de l'escola de música?

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que ahir a la tarda van començar els actes de
commemoració per part del Govern de la Generalitat dels 80 anys de l'inici de la
Guerra Civil espanyola. Voldria saber quins actes prepara l'Ajuntament per
commemorar aquest fets i per honorar les víctimes de la dictadura feixista.

Així mateix es sumen a la pregunta formulada per VeC respecte al protocol per
convidar regidors als actes que organitza l'ajuntament.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que fa uns mesos a conseqüència de
l'aprovació d'una moció, es va demanar un estudi jurídiC sobre la propietat de les
esglésies de Sant Francesc i de Sant Joan de Vilafranca. Sembla que no es va
trametre a l'autor de l'estudi inicial la totalitat de la documentació. S'han
assabentat que l'ajuntament pensa no reclamar la propietat. Es poden posar en
contacte amb la Direcció General de Patrimoni junt amb la persona que va fer
aquest estudi per exposar-los el cas?

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que ja ho pensaven fer. I si com a membre
d'un grup municipal es volen posar en contacte amb la Direcció General de
Patrimoni, endavant. Precisa que en la reunió que abans de la segona reunió que es
va fer amb els advocats, ja se'ls havia enviat tota la documentació. La conclusió és
que l'ajuntament poca cosa hi pot fer, però en tot cas ho podria fer la Generalitat.

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

- Voldrien conèixer les mesures que han pres per garantir el correcte
allotjament dels veremadors que venen sense contracte.

- Quantes places tenen venudes i quantes en lloguer de l'aparcament de
l'Espirall?
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Voldrien saber quines accions realitzaran per a garantir la correcte
alimentació durant els mesos de vacances escolars, dels alumnes que tenen
becat el servei de menjador.

- Els han arribat queixes sobre la neteja de l'aparcament de l'espirall.

Sobre la darrera qüestió l'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que també li van
arribar i va donar ordre de que es netegés i espera que ara estigui més bé.
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