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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Núm. : 01/2017
Caràcter: ordinari
Data: 24 de gener de 2017
Horari: de 20: 05 a 23: 20 hores
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (CiU)

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
- Ramon Arnabat i Mata (VeC)
- Montse Arroyo i Ferrando (PSC)
- Anna Doblas i Ruiz (CiU)

Raimon Gusi i Amigó (CiU)
Mònica Hill i Giménez (ERC)

- Josep Maria Martí i Ràfols (CiU)
- Marcel Martínez i Mané (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC)
- Joan Manel Montfort i Guasch (CiU)
- Meritxell Montserrat i Mestres (CiU)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Dolors Rius i Marrugat (CiU)
- Francisco Romero i Gamarra (PSC)
- Aureli Ruiz i Milà (CiU)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Ramon 1. Zaballa i Serra (PSC)

S'ha excusat d'assistir-hi:
- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)
- Laia Santís i Martí (CUP)

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

Desenvolupament de la sessió

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
20/12/2016.
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El Sr. Toni Peñafiel (VeC) adverteix que el redactat definitiu de l'ordenança del
mercats de venda no sedentària recollit en l'acta no es correspon amb el que es va
aprovar definitivament en aquella sessió. S'esmena l'acta i es sotmet al Ple
l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 20/12/2016, la qual és
aprovada per assentiment.

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL

2. SUBVENCIONS EMPRESES CONTRACTIN PERSONAL. Aprovació
provisional, si s'escau, de la modificació de les bases reguladores de les
subvencions a empres,es o entitats que contractin persones participants en el
projecte ADAPT PENEDES, Ocupació a la industria local a l'Alt Penedès subvencionat
per la Diputació de Barcelona.

La Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior
proposa que se sotmeti al Ple municipal, per a la seva consideració i votació, el
dictamen següent:

Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 23 de febrer de 2016, va
aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions a empreses o entitats
que contractin persones participants en el projecte ADAPT PENEDÈS, Ocupació a la
industria local a l'Alt Penedès, subvencionat per la Diputació de Barcelona, bases que
van ser aprovades definitivament en el Ple municipal de data 19 d'abril de 2016.

Vist l'informe emès per la cap del servei d'Ocupació i Formació en el sentit que segons
l'experiència de les convocatòries de l'any 2016 realitzades per l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès i altres Ajuntaments que s'han adherit a aquest programa
subvencionat per la Diputació de Barcelona, és oportú fer diverses modificacions a les
bases reguladores amb vista a la convocatòria de 2017. Fonamentalment es tracta
d'adaptar-se al mercat laboral de la zona, i preveure ajuts de 1.800 per a
contractacions d'almenys 6 mesos de durada a temps complet, i de 900 euros per a
contractacions d'almenys 3 mesos. La convocatòria de 2016 exigia contractes laborals
de durada mínima 12 mesos, i el nombre de sol. licituds fou escàs, per la dificultat de
les empreses de comprometre's a contractacions laborals de 12 o més mesos.

De conformitat amb el que disposa l'article 239 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, l'activitat de foment l'han de desenvolupar les entitats locals d'acord
amb els principis de publicitat, d'objectivitat, de lliure concurrència i d'igualtat, i
amb adequació a la legalitat pressupostària. Per tant, l'atorgament de subvencions i
ajuts a favor dels ciutadans, entitats i empreses, en igualtat de condicions, en tant
que constitueix una manifestació típica de l'activitat pública de foment, ha de
respectar també les exigències derivades d'aquests principis legals.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix amb
caràcter general, les normes de procediment i règim jurídic que afecten les
subvencions que poden atorgar els ens locals. Amb caràcter previ a l'atorgament
de les subvencions i després d'haver concretat un pla estratègic, la Llei, fa
referència a les normes que s'estableixen per elaborar les bases reguladores de
concessió de subvencions. Així mateix, els articles 118 i següents del Reglament
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d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny estableixen el contingut de les bases i la seva forma d'aprovació i modificació.

Atès que les bases aprovades l'any 2016 tenien efectes únicament durant 2016, i
ara es tracta d'aprovar les bases per a la convocatòria de 2017, equivalents a les
de l'any anterior però amb certs ajustos i modificacions, la més important i
substancial de les quals (durada mínima de les contractacions subvencionades) ja
s'ha esmentat.

Per tot l'exposat anteriorment, la Comissió Informativa de Desenvolupament
Econòmic i Projecció Exterior proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:

1. Aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions a empreses o
entitats que contractin persones participants en el projecte ADAPT PENEDÈS,
Ocupació a la industria local a l'Alt Penedès subvencionat per la Diputació de
Barcelona, per a l'any 2017, d'acord amb el text de bases que consta incorporat a
l'expedient.

2. Sotmetre a informació pública les bases, mitjançant la publicació d'un anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació, per un
termini de vint dies per tal que els interessats presentar al. legacions i/o
suggeriments. En el cas que es presentin al. legacions, el Ple les resoldrà i aprovarà
definitivament les bases de la convocatòria. En el cas que durant l'expressat
període no es presentin reclamacions o al. legacions, les bases s'entendran
aprovades definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés.

3. Una vegada aprovades definitivament les bases, entraran en vigor l'endemà de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la província, i s'inserirà també una
referència de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

BASES REGULADORES DELS AJUTS A LES EMPRESES QUE CONTRACTIN
PERSONES PARTICIPANTS EN EL PROJECTE ADAPT PENEDÈS-OCUPACIÓ A LA
INDÚSTRIA LOCAL 2017 SUBVENCIONAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

1. Objecte.

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament d'ajuts a empreses i
entitats que tinguin com a mínim un centre de treball a la comarca de l'Alt
Penedès i que contractin a persones que estiguin en situació d'atur i realitzin
alguna de les accions formatives del projecte ADAPT PENEDÈS - OCUPACIÓ A LA
INDUSTRIA LOCAL A L'ALT PENEDÈS, subvencionat per la Diputació de Barcelona.

2. Tipus d'ajuts i condicions.

Els tipus d'ajuts a atorgar seran com a màxim de dos ajuts per empresa els
imports seran els següents:
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- Un ajut de 2.400,00 € per a la contractació amb una durada mínim de 12 mesos,
amb caràcter temporal o indefinit i a temps complert.
- Un ajut de 1.200,00 € per a la contractació amb una durada mínim de 6 mesos,
amb caràcter temporal o indefinit i a temps complert.
- Un ajut de 600,00 € per a la contractació amb una durada mínim de 3 mesos,
amb caràcter temporal o indefinit i a temps complert.
- En el cas de contractes a temps parcial, la jornada haurà de ser com a mínim del
50% de la jornada ordinària. En aquest cas l'ajut serà proporcional al percentatge
de jornada que es porta a terme.
- Podran formalitzar-se contractes sota qualsevol modalitat, excepte els contractes
d'interinatge o els de relleu.

3. Beneficiaris.

Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts. les empreses, individuals o en forma
societària, i entitats que comptin amb, com a mínim, un centre de treball a la
comarca de l'Alt Penedès, que desenvolupin activitats relacionades amb alguns
dels àmbits de formació del projecte ADAPT PENEDÈS- OCUPACIÓ A LA
INDUSTRIA LOCAL A L'ALT PENEDÈS (sector vitivinícola), que vinguin
desenvolupant la seva activitat com a mínim sis mesos abans de la data de la
primera contractació subvencionable i que compleixin les condicions establertes en
l'apartat 4 d'aquestes bases.

4. Condicions i requisits dels beneficiaris.

Podran obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts a que es refereixen aquestes
bases, les empreses i entitats que compleixin les condicions i requisits següents:

- Estar degudament constituïda, amb data d'alta d'activitat a efectes fiscals
anterior a sis mesos a comptar des de la data del primer contracte
subvencionable.

- Tenir com a mínim un centre de treball a la comarca de l'Alt Penedès.

- Subscriure i formalitzar un contracte laboral amb persones en situació d'atur que
realitzin alguna de les accions formatives del projecte ADAPT PENEDÈS-
OCUPACIÓ A LA INDUSTRIA LOCAL A L'ALT PENEDÈS.

No es podran acollir a aquest ajut les contractacions celebrades amb persones que
hagin tingut una relació laboral indefinida, durant els dotze mesos anteriors a la
data de la contractació subvencionada, amb la mateixa empresa o altres
vinculades (socis comuns amb un mínim del 25% de participació en ambdues
empreses), ni les celebrades amb membres dels òrgans d'administració de les
empreses que tinguin forma jurídica de societat o d'aquells que tinguin
participació del capital de l'empresa igualo superior al 25%.

No es podran acollir als ajuts les empreses que hagin amortitzat llocs de treball
indefinits durant els tres mesos anteriors a la contractació subvencionada,
mitjançant acomiadaments improcedents.
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- Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.

- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, l'Agència estatal de l'Administració
Tributària, la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de
subvencions atorgades per l'Ajuntament, si escau.

- Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de mínimis
(Reglament (CE) 1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a
l'aplicació dels articles 87 i 88 del tractat CE).

5. Obligacions del beneficiari.

- Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.

- Complir el règim d'incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions
derivades del dret comunitari europeu.

- Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès i per la resta de normativa aplicable.

- Acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l'Ajuntament, l'Agència Estatal d'Administració tributària i amb la Seguretat social.

- Justificar l'aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el
compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

- Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb
posterioritat a l'atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no
compliment de les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la
corresponent renúncia.

- Col.laborar en els actuacions de comprovació i informació que faci l'Ajuntament.

- Disposar de la documentació laboral i comptable que pugui ser exigida pels
òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-se les facultats d'inspecció i
control.

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació als fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.

- Declarar les subvencions rebudes de l'Ajuntament d'altres administracions o
ens públics en el darrer any.

Els beneficiaris dels ajusts estaran sotmesos a les responsabilitats i règim
sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria estableix la
normativa aplicable en matèria de subvencions.

6. Sol.licitud.
5



Les empreses i entitats que vulguin ser beneficiàries d'aquests ajuts podran
presentar la sol.licitud a partir de l'endemà de la publicació definitiva de les Bases
al BOPB, i fins el 30 de juny de 2017.

Es podran presentar contractes formalitzats en el període comprés entre el mes de
gener al mes de juny de 2017, sempre que hagi estat fet a persones que hagin
participat en algunes de les accions formatives del programa ADAPT Penedès-
Ocupació a la indústria local.

Les sol.licituds es presentaran en el Registre general de l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès ( carrer Cort, 14, 08720 Vilafranca del Penedès) o per qualsevol dels
mitjans admesos per l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.

Als efectes del que preveu aquest precepte, es fa constar que l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès no té subscrit cap conveni de col'laboració amb
l'Administració General de l'Estat ni amb la Generalitat de Catalunya per a la
presentació d'escrits i documentació.

El criteri per determinar l'ordre d'accés, quan sigui necessari, a l'ajut serà l'ordre
de presentació de les sol. licituds en el registre de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès. Tindran preferència les petites empreses i la major relació entre el lloc
de treball concret i la formació adquirida, i fins a l'esgotament de la dotació
pressupostària assignada al programa.

Juntament amb la sol. licitud s'haurà de presentar:

- Instància de sol.licitud de l'ajut (inclou declaració relativa a subvencions rebudes
de les administracions o ens públics i altres relatives al compliment de la
normativa aplicable.

- Fulls de sol.licitud de transferència bancària.

- Escriptura de constitució o document d'inscripció de l'entitat al registre públic
corresponent i Estatuts en cas de persones jurídiques i entitats i alta censal en cas
d'empresaris o professionals individuals.

- Escriptura de poders del representant de l'entitat en cas de persones jurídiques i
DNI/NIF de la persona signant de la sol.licitud com a representant de l'entitat.

- Document d'identitat de la persona contractada o que es pretén contractar
document i acreditatiu de la situació d'atur.

- Contracte de treball registrat, si escau.

- Alta en la seguretat social i de forma opcional IDC (informe de dades per a la
cotització) del treballador, si escau.
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- Certificats del compliment de les obligacions tributaries amb Hisenda amb la
Seguretat Social.

En la sol.licitud es farà constar de forma expressa que:

- L'empresa es compromet a retribuir a la persona contractada segons el conveni
d'aplicació.

- Descripció del contracte (tipologia i característiques bàsiques), identificació de la
persona que contractaran i les funcions que desenvoluparà a l'empresa.

- Currículum Vitae del treballador que es contractarà, incloent els certificats de
títols o similars que consten en el CV.

- Que l'empresa és coneixedora del programa.

- Que l'empresa no ha estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió
d'infracció greu en matèria d'integració laboral de disminuïts o molt greu en
matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de
conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre
social, aprovat per RD Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

- L'empresa compleix els requisits dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística.

- L'empresa no està compresa en cap dels supòsits previstos en l'article 13.2 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- L'empresa compleix amb la quota de reserva per a la integració de persones
amb disminució d'acord amb la llei 19/1982, de 7 d'abril, o aplica mesures
alternatives previstes al Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el decret 246/2000,
de 24 de juliol.

- L'empresa compleix amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i
d'oportunitat en l'àmbit laboral i l'adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol
tipus de discriminació entre dones i homes.

- L'empresa declara expressament que compleix amb el règim de mínimis i que,
per tant, la quantia total dels ajuts que es puguin rebre no superaran la quantitat
de 200.000 ( en un període de tres exercicis fiscals.

- L'empresa compleix qualsevol altra obligació que derivi de les presents bases i
de la normativa vigent d'aplicació.

- En el cas d'empreses que contractin més d'un treballador, es podrà presentar
una única sol. licitud on es farà constar les dades del mateixos.

7. Procediment de concessió.

El procediment de concessió d'aquests ajuts s'iniciarà a instància de part, per
sol.licitud de l'interessat.
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L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, un cop comprovada la concurrència de les
condicions per ser beneficiari de l'ajut, elevarà la proposta a l'òrgan competent per
resoldre, el qual emetrà resolució o denegació dels ajuts.

8. Termini per resoldre.

El termini màxim per resoldre l'aprovació o denegació dels ajuts és d'un mes
comptador des de l'endemà de la presentació de la sol.licitud. Transcorregut el
termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà
desestimada la sol.licitud.

9. Justificació i control.

Els beneficiaris de l'ajut hauran de lliurar, un cop transcorreguts 15 dies de la
finalització del contracte de mínim 6 mesos o mínim 3 mesos de durada, una còpia
del contracte i una còpia del TC1 i TCS mensuals on consti la persona contractada
i els documents acreditatius del pagament, totes les nòmines de la/les persones
contractades objecte d'aquests ajuts i el document acreditatiu del pagament de les
mateixes, els models de retenció de l'IRPF i els seus pagaments, per tal que
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès comprovi la contractació efectiva del
treballador. També s'hauran de lliurar la documentació corresponent si el
contracta ha estat indefinit.

Transcorregut aquest termini si es considera que l'ajut no ha estat justificat
degudament o que l'empresa no ha complert amb alguna de les obligacions,
s'iniciarà la corresponent revocació de la subvenció i s'exigirà el seu reintegrament
total a l'organisme subvencionador.

10. Pagament.

El pagament de l'ajut es farà de la següent manera:
A l'inici es farà un únic pagament del total de la subvenció que li correspongui des
de la data d'inici de la contractació. AI finalitzar el projecte es comprovarà el
compliment de les obligacions. Aquest pagament estarà condicionat a la normativa
de justificació econòmica i calendari establert per la Diputació de Barcelona.

11. Crèdit pressupostari.

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada en aquestes bases anirà a
càrrec de l'aplicació pressupostària corresponent per un import màxim de 25.000
€. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès concedirà els ajuts fins que s'esgotin
l'import màxim assignat en aquest concepte, amb la possibilitat d'ampliació si la
demanda ho requerís.

En el cas que a data 1 de juliol de 2017 la partida pressupostària assignada a
aquest concepte no s'hagi exhaurit, les empreses que hagin presentat la
bonificació de dues contractacions podran optar a més ajuts per a noves
contractacions, fins a esgotar l'assignació pressupostària del projecte per aquest
concepte.
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El termini de presentació d'aquest nous ajuts de bonificació a la contractació serà
el 15 de juliol de 2017 en un sol pagament del 100% de la subvenció.

12. Compatibilitat.

Aquests ajuts seran compatibles amb qualsevol altre ajut atorgat per altres
administracions o ens públics o privats. No obstat això, l'import de l'ajut no
excedirà en cap cas el cost de la contractació i no podrà ser d'una quantia que, en
concurrència amb altres subvencions o ajuts rebuts d'altres administracions o ens
públics i privats, nacionals o internacionals, superi el cost de la contractació a
efectuar pel beneficiari.

En aquest mateix sentit, l'atorgament de l'ajut estarà condicionat si el beneficiari
de l'ajut ofereix preus per sota dels considerats de mercat o que signifiqui una
alteració de les condicions de lliure competència.

Igualment, seran compatibles amb bonificacions exempcions fiscals per a les
contractacions laborals que realitzin les empreses.

13. Règim de mínimis.

Aquests ajuts estan sotmesos al règim de mínimis establert en el Reglament (CE)
1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles
87 i 88 del tractat CE a les ajudes de mínimis.

14. Aplicació supletòria.

En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d'aplicació "Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, les bases
generals d'atorgament de subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions i el seu Reglament de desenvolupament (aprovat per
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i la resta de dret administratiu i privat.

15. Protecció de dades.

Els sol.licitants i beneficiaris dels ajuts objecte d'aquestes bases reguladores han
de complir amb l'establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei orgànica
15/1999 i, per tant, han d'adoptar i implementar les mesures organitzatives i
tècniques necessàries per a preservar la seguretat de les dades objecte de
tractament. "

Crèdit pressupostari al que s'imputen els ajuts: La dotació dels ajuts serà d'un
màxim de 25.000,00(, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 5.24132.47000 de
l'exercici 2017.

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 16 vots favorables ( 8 CiU, 4 PSC, 3
ERC, 1 PP) i 3 abstencions (1 CUP, 2 VeC).
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INTERVENCIONS:

El Sr. Joan Manel Monfort (CiU) manifesta és un projecte pilot del qual ja es va fer
una primera edició l'any passat i el que es tracta és sotmetre a aprovació del Ple les
subvencions a les empreses que contractin a treballadors participants en el
programa per contractar. Atesa l'escassa participació de l'anterior convocatòria, en
que es va contractar només dues persones i mitja. Es proposa una modificació per
fer-la més flexible. Amb el grup municipal d'ERC s'ha consensuat una esmena a la
proposta establint que les subvencions seran per una contractació de 6 mesos,
600(, per una contractació de 9 mesos, 1200( i per una contractació de 12 mesos,
2400(, l aquesta és la proposta que es sotmet a consideració del Ple.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votaran a favor del Dictamen. S'ha de mirar
d'afavorir que aquestes persones que segueixen cursos de formació acabin entrant
en el mercat de treball.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que s'abstindran, perquè hi ha dos elements
que els fan decidir el seu vot, que en la Comissió Informativa no es va justificar
suficientment que el motiu de la manca d'èxit fos la durada dels contractes. Creuen
que s'hauria de subvencionar més com més llarg és el contracte. Així mateix,
plantegen la possibilitat que a les empreses que sol. licitin aquestes subvencions,
puguin tenir un plus de subvenció si presenten i compleixin determinats requisits de
caràcter social. Anuncia que presentaran al.legacions en aquest sentit.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que l'any passat ja van votar que sí perquè
creien que és molt positiu aprofitar aquesta subvenció. Potenciar contractes d'una
any de durada, veient com està el mercat, és positiu. Preveient la possibilitat
d'incloure contractes de tres i sis mesos els que es fa és obrir el ventall de possibles
beneficiaris, reinserint en el mercat de treball a aturats de llarga durada.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que en el debat de pressupostos de 2016 ja
van proposar quelcom de similar. Les esmenes proposades l'any passat van ser
acceptades parcialment i anuncia que alguna cosa proposaran en el període
d'al. legacions. El Sr. Montfort, en la Comissió Informativa va dir que per millorar
l'èxit de la convocatòria de les subvencions, el millor seria relaxar les condicions per
l'obtenció de la subvenció. Amb les dades objectives que tenen a la mà no hi ha
una relació objectiva entre els dos supòsits. Els amoïna que dels contractes fets
l'any passat, només sigui un de contracte indefinit, si be és cert que la contractació
temporal pot acabar sent indefinida. Estan oberts a fer aportacions per intentar
millorar aquesta convocatòria.

Anuncia la seva abstenció i la intenció de presentar al. legacions.

ALCALDIA

3. MOCIÓ PER AL CONTROL I SEGUIMENT DELS PLANS I MOCIONS
APROVATS. Moció del grup municipal de la CUP per al control seguiment
democràtic dels plans i mocions aprovats a Vilafranca del Penedès.
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Les mocions són un dels principals mitjans de què disposen els grups municipals i
regidors/es sense responsabilitats de govern per tal d'incorporar propostes
d'actuació en l'àmbit municipal. Així mateix, el conjunt de la ciutadania ha de
disposar d'informació actualitzada sobre els acords adoptats pel Ple Municipal i la
resta d'òrgans de govern del seu Ajuntament, però també sobre el grau de
compliment dels mateixos.

Per altra banda, la gestió municipal compta necessàriament amb instruments de
planificació que anticipen, a alguns anys vista, certs aspectes de la gestió local i
assenten les bases del posterior desenvolupament. Alguns d'aquests instruments es
construeixen no només amb una inversió en capital humà i econòmic (per exemple,
amb la contractació d'experts), sinó que han comptat amb la participació de veïns i
veïnes, així com d'entitats i persones expertes convidades.

Dotar-nos d'eines de planificació és un element de gestió de qualitat, que garanteix
que certs aspectes de les inversions o dels projectes s'han desenvolupat en base a
una anàlisi acurada i a una detecció de necessitats ben fonamentada i no partidista.
Alguns d'aquests plans no s'acaben seguint i no es tenen en compte a l'hora
d'executar els pressupostos anuals. Conseqüentment se'n ressenteix la participació
ciutadana alhora que es malbaraten recursos municipals de forma inútil.

Si bé és cert que en alguns casos no es pot donar compliment al 100% de molts
d'aquests plans o mocions per elements que escapen a la voluntat política local
(conjuntura econòmica, entrada en vigor de noves lIeis, etc), convindria que com a
ens municipal, per tal d'avançar en la direcció que marquen aquests (ja que els
suposem una anàlisi encertat de la situació i com a mostra de respecte als
processos participatius, als recursos invertits i a la feina dels tècnics de
l'Ajuntament) el compliment dels plans fos una prioritat per l'equip de governI
independentment del color polític.

Malgrat això, no existeix cap normativa que reguli el control públic i/o polític sobre
el grau de compliment i seguiment dels plans aprovats i per tant, i com a mostra de
transparència i bon govern (principis recollits en la llei 19/2014/ però no
desenvolupats pel que fa a seguiment d'acords del ple).

Per tot l'exposat, la Candidatura d'Unitat Popular de Vilafranca del Penedès proposa
al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:

1. Crear un espai al web corporatiu, d'acord amb els grups municipals on
s'expliqui i detalli l'estat d'execució, el grau de compliment i els motius dels
incompliments, en cas que n'hi hagi, de les mocions i plans municipals
aprovat pel Ple municipal. Aquest espai es posarà en funcionament en un
termini màxim de 15 dies hàbils des de l'endemà de l'aprovació d'aquesta
moció per part del Ple municipal. Aquest espai serà permanentment visible i
fàcilment localitzable des de la pàgina principal del web corporatiu
(www.vilafranca.cat) mitjançant un banner o element similar.

2. Qualsevol grup municipal podrà sol. licitar, amb anterioritat a la convocatòria
d'un Ple Ordinari, la inclusió en l'ordre del dia d'un punt específic referent al
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seguiment del grau d'execució d'una o diverses mocions aprovades al ple,
així com també d'un o diversos plans municipals en estat d'execució.

3. Aquest punt necessàriament haurà d'ésser inclòs per part de l'Alcalde/essa a
la part de control de l'ordre del dia del següent Ple Ordinari, en la posició
immediatament anterior a les mocions que es presentin en aquell ple, i en
qualsevol cas, sempre abans dels "Donar compte" i els precs i preguntes dels
grups municipals.

4. Aquest punt podrà donar lloc a debat i es regirà pels mateixos criteris quant
a torns, temps d'intervenció i altres, que els que són d'aplicació per a les
mocions i els punts amb substantivitat pròpia.

5. Quan dos o més grups municipals hagin presentat sol. licituds de seguiment
de les mateixes o de diferents mocions, els torns d'intervenció seran:

a. Un primer torn d'exposició, només d'aquells grups municipals que han
presentat les sol.licituds, seguint els mateixos criteris que en el cas dels
ponents d'una moció.

b. Desenvolupament normal del debat, seguint els mateixos criteris que són
d'aplicació per a les mocions i els punts amb substantivitat pròpia.

VOTACIÓ: L'anterior moció no s'aprova per 6 vots favorables (1 CUP, 3 ERC, 2
VeC), 12 en contra (8 CiU, 4 PSC) i 1 abstenció (1 PP)

INTERVENCIONS:

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que els ajuntaments compten amb
instruments de planificació a llarg termini que són molt útils per la implantació de
polítiques concretes. La majoria d'aquests instruments són creats en base a anàlisi
de la realitat, participació de tècnics d'experts i amb la participació ciutadana. Els
plans ajuden a la planificació del dia a dia i són un estalvi de recursos. Així mateix,
l'adopció de diversos acords en forma de moció, són una forma d'adquirir un
compromís amb el Ple.

La moció neix del no compliment d'alguns acords, que provoca la desafecció dels
veïns i veïnes. Proposen una doble via per al seguiment dels acords i mocions, a
través del web municipal o amb la sol. licitud de retiment de comptes al Ple per part
d'algun grup municipal

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que poden estar d'acord amb l'esperit de la
moció, però es posarà de manifest que molts plans s'aproven sense memòria
econòmica. La resta de punts suposen la modificació del ROM, aquestes finalitats
però, es poden assolir mitjançant la presentació de mocions exigint el compliment
de mocions anteriorment aprovades. Finalment resta a l'espera del que diguin la
resta de grups municipals.
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El Sr. Toni Peñafiel manifesta que comparteixen la filosofia de la moció i hi votaran
a favor. Han enviat una proposta d'esmena en el sentit de que s'afegeixi el punt de
vista dels altres grups. Entenen que és una manera de desencartronar el
funcionament d'aquest Ple municipal, demostrant una necessitat de debatre sobre
altres mocions presentades. És una proposta constructiva, una crida a poder-ne
parlar.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que troben una moció molt pertinent, car creuen
que el funcionament del Ple és molt millorable a nivell democràtic. És qüestió de
retre comptes i complir allò que s'acorda en el Ple. Si no s'aplica l'acord, cal explicar
perquè no s'executa. No pot ser que continuem tenint l'alberg municipal com el
tenim quan s'ha aprovat en diverses ocasions, la seva incorporació a la Xarxa
pública d'albergs de la Generalitat. Finalment anuncia el vot favorable a la moció.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que és una moció molt ben redactada, que
s'entén molt bé, però que no s'ajusta a la realitat i que manifesta una desconfiança
injustificada amb aquest equip de Govern. La totalitat de les mocions d'aquest
mandat s'han dut a terme o s'estan duent a terme. L'actuació de l'equip de Govern
està condiciona pel dia a dia de l'Ajuntament, el programa que duu a terme l'equip
de Govern, els temes sobrevinguts i també les mocions.

En la pròpia Comissió informativa de la setmana passada, sense saber de la
presentació de la moció, ja va ser exposat als regidors com s'estaven executant les
mocions. Si l'aprovació de les mocions ha de suposar una correcció a l'actuació de
l'equip de Govern, s'hauran de replantejar l'aprovació d'algunes mocions. El diàleg
que reivindica la moció, es duu a terme en la Comissió informativa.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que comparteixen bastants coses que s'han dit.
La mateixa moció diu que actualment no hi ha normativa i els grups polítics saben
que els poden donar informació a través dels regidors o a través dels tècnics
municipals, perquè explicar el contingut de les mocions i el seu compliment, pot
allargar indesitjablement els Plens.

Ell mateix fa el seguiment de totes les mocions. Moltes estan fetes i algunes estan
en marxa. De les trenta-nou aprovades, sis o set estan en marxa i la resta estan
executades. La percepció que reflecteix la moció és esbiaixada

El que cal fer és revisar el Reglament Orgànic municipal, però no només pel
funcionament del Ple, sinó revisar-ho del tot, perquè sempre diem que l'hem de
reformar i no ho fem ..

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que s'accepta l'esmena proposada per VeC
perquè millora el redactat del punt 1. (incorporades en el redactat de la moció que recull la
present acta)

També manifesta que si bé la moció està ben redactada, potser no s'ha llegit entre
línies. La intenció inicial no era forçar el compliment de certs acords, sinó forçar el
debat, que és el tema interessant. Per què no es pot debatre si determinat Pla no
s'està executant? Sembla que hi ha por al debat, a donar explicacions. Què hi ha de
dolent a explicar-se en el Ple? Amb un Govern de majoria absoluta, que els pot
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coartar? Són unes propostes per tal de fer un Govern més transparent. No estan
demanant la revisió del ROM, perquè no hi ha cap punt que el contravingui.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que la intervenció dels dos regidors de l'equip
de Govern diuen que es poden fer reunions informatives, però obliden que no és
una cosa de 21 regidors, sinó que és d'interès per un munt de persones i que és bo
que la ciutadania pugui conèixer. Els plantejaments no van contra l'equip de Govern
ni entorpir el dia a dia de l'Ajuntament. Estan a favor de la reforma del ROM per tal
de fer més fàcil la relació del Govern municipal i de la resta de Grups polítics amb la
ciutadania.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que tot i no pertànyer a la present legislatura, la
referència a l'Alberg és paradigmàtica i per això l'han volgut puntualitzar.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que de la lectura de la moció és desprèn una
manifesta desconfiança envers l'equip de Govern. El diàleg no va per mitjà de
mocions d'aquest tipus. El punt més rellevant és la desconfiança i el diàleg no es
basa en la desconfiança.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que les mocions es debaten en el ple i el
posterior control de les mocions es pot fer en el Ple, ja sigui mitjançant pregunta
escrita, prec, etc. El dret a conèixer l'estat del compliment d'una moció hi és tot.
Avui mateix ho poden demanar i, si ho saben, avui mateix els contestaran.

La Moció té caràcter jurídic de prec, ja que no va acompanyada de tots els informes
per dur-les a terme. La moció indica cap on es vol anar i a vegades no es pot
complir al 100%. Via precs i preguntes poden demanar comptes de tot.

4. MOCIÓ SOBRE ELS SERVEIS FUNERARIS I ALTRES MESURES
COMPLEMENTÀRIES. Moció del grup municipal d'ERC i finalment també
encapçalada per VeC per a l'adequació de l'ordenança municipal de serveis
funeraris i altres mesures complementàries.

La part dispositiva inicial de la moció ha estat modificada en el transcurs del
debat plenari. Es recull en lletra més petita el redactat original i en lletra
estàndard el redactat definitiu sotmès a votació.

L'Ordenança de serveis funeraris de Vilafranca del Penedès va ser aprovada el 22
de desembre de 1998 i estableix determinades limitacions contràries a la legislació
actual, bàsicament representada per la Llei 2/1997, en la redacció donada pel
Decret legislatiu 3/2010.

Atès que com a requisit perquè puguin operar les funeràries, l'article 6 de
l'ordenança exigeix disposar d'un edifici-tanatori amb un mínim de dues sales de
vetlla, a més de les instal.lacions pròpies d'aquests establiments. Això implica que
amb el redactat actual només s'admeten les funeràries amb tanatori físicament
ubicat en el municipi, però no la resta de funeràries. També exigeix un règim
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d'autorització municipal per exercir el servei dins el municipi (art. 5 de
l'ordenança), al marge que ja disposi d'autorització en el municipi on estigui
establerta l'empresa funerària.

Atès que la Llei 2/1997 de serveis funeraris, no obliga que tinguin tanatori o que en
cada municipi on operin les funeràries hagin d'obtenir autorització. Tampoc
l'Ajuntament no pot imposar-ho per ordenança perquè aquestes exigències van
desaparèixer en la modificació produïda pel Decret legislatiu 3/2010.

Atès que el procés de liberalització i de lliure competència, conseqüència de la
Directiva europea 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat Interior, i
transposada l'any 2010 a la Llei 2/1997, condueix, en primer lloc, a haver de
modificar l'ordenança municipal de serveis funeraris i, en segon lloc, a regular
exclusivament els aspectes en què la Llei permet una intervenció municipal per tal
de garantir la qualitat del servei, sempre respectant la lliure competència. Aquest
és el camp d'actuació i el límit. L'actual ordenança, doncs, té disposicions nul.les
perquè vulneren la Llei i que han de considerar-se inaplicables per jerarquia legal.

Atès que s'han de remoure els obstacles perquè no es produeixin pels serveis
funeraris pràctiques restrictives de la competència en la recollida de difunts de
l'Hospital Comarcal i del centre sociosanitari Ricard Fortuny o, si és el cas, en
domicilis particulars de la localitat. En matèria de transport funerari, qualsevol
empresa autoritzada per serveis funeraris pot prestar el de transport (eficàcia
nacional de les autoritzacions).

Atès que la disposició transitòria segona de la Llei 2/1997 estableix que els
municipis que abans de la promulgació d'aquesta Llei han aprovat ordenances o
reglaments de regulació dels serveis funeraris tenen l'obligació d'adaptar-los al
contingut d'aquesta Llei, en un termini de sis mesos a comptar des de l'entrada en
vigor, considerant que la seva modificació va entrar en vigor el 7 d'octubre de
2010.

Atès que a Vilafranca del Penedès hi ha un únic tanatori, que gestiona Àltima, però
és privat i l'any 2007 l'Ajuntament va signar un conveni amb Serveis Funeraris del
Penedès, SL, pel qual a canvi d'una cessió gratuïta de terrenys en l'entorn del
cementiri (actual tanatori), l'Ajuntament li concedia la prerrogativa d'un dret de
superfície per construir i explotar el tanatori (aleshores tanatori-crematori) durant
noranta-nou anys. Transcorreguts aquests anys, serà quan l'edifici revertirà al
municipi.

Atès que aquesta situació no pot constituir una posició de domini de mercat en
perjudici dels usuaris, en un servei considerat com a essencial i d'interès general, i
de fet, les circumstàncies actuals constitueixen un monopoli de facto, la qual cosa
permet aplicar preus molt elevats que es poden qualificar d'abusius. L'empresa
Àltima, amb àmplia implantació a Catalunya, ja ha estat sancionada per males
pràctiques per l'Autoritat Catalana de la Competència.

Atès que sobre els preus, l'Ajuntament no pot fixar tarifes a una empresa privada;
però sí que ha de vetllar per a que els preus siguin clars, no abusius, que no hi hagi
serveis induïts per l'empresa i que la gamma de prestacions sigui extensa, per a
tots tipus d'economia.

Atès que a l'art. 3.2 de la Llei 2/1997, segons la redacció de 2010, s'estableix que
"les entitats que presten serveis funeraris han de facilitar a l'ajuntament del
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municipi on estan establertes la informació actualitzada sobre prestacions i preus,
per tal que el puguin consultar les persones interessades. Amb aquest objecte, els
ajuntaments han d'establir mecanismes de publicitat actualitzada perquè les
persones que vulguin accedir als serveis puguin disposar d'aquesta informació".
Això implica que l'ajuntament ha de garantir la publicitat, l'accessibilitat i
l'actualització dels preus i serveis.

Atès que l'art. 1.1 de la Llei 2/1997 considera que els serveis funeraris tenen la
condició de servei essencial d'interès general, i que poden ser prestats per
l'administració i per empreses públiques o privades en règim de concurrència en
tots els casos. Per això, considerem que un servei d'aquesta naturalesa té prou
justificació perquè a Vilafranca hi hagi un tanatori-crematori de naturalesa pública
que podria ser gestionat mitjançant gestió directe de l'ajuntament o concessió
administrativa, on els preus públics serien aprovats mitjançant el sistema
d'ordenances fiscals.

Atès que l'any 2016 va aprovar-se definitivament una modificació puntual del POUM
per permetre usos de tanatori en diferents àmbits del municipi, però aquest fet no
garanteix l'efectiva implantació d'altre o altres tanatoris, o no implica que aquests
actuïn com una veritable competència.

Atès que patim una situació de monopoli dels serveis funeraris, l'ordenança
municipal pot imposar que el tanatori privat permeti l'accés a les seves sales de
vetlla de funeràries autoritzades en el municipi on estiguin establertes, previ acord
entre empreses. Les denegacions injustificades d'aquesta via podrien ser
denunciades a l'Autoritat Catalana de la Competència.

Atès que per completar els serveis funeraris, no podem deixar de banda la gestió
del cementiri municipal, barreja de gestió directa (conservació i manteniment) i de
serveis realitzats per l'empresa privada del tanatori (inhumacions, exhumacions,
trasllats, làpides, etc.) i en aquest sentit, cal valorar l'estat de la gestió i les
necessitats, preveient, si cal, realitzar una concessió administrativa.

Atès que per tot plegat, considerem irregular i no transparent la situació de l'actual
sistema, que s'explica en la disposició transitòria segona de la vigent ordenança de
serveis funeraris.

Demanem al Ple de l'Ajuntament de Vilafranca, que aprovi els següents acords:

Primer. Promoure la modificació de l'ordenança municipal de serveis funeraris de Vilafranca del Penedès per tal
d'adequar-la a la legislació en matèria de serveis funeraris i del lliure accés a les activitats de serveis, removent els
obstacles que impedeixen l'exercici d'una real i efectiva competència, bo i considerant que l'adaptació normativa ve
imposada per la disposició transitòria segona de la Llei 2/1997, la modificació de la qual va entrar en vigor el 7
d'octubre de 2010. Aquesta modificació de la ordenança haurà de regular entre d'altres aspectes:

a) Promoure i facilitar la lliure competència dels serveis funeraris (no-exigència d'edifici-tanatori, abast
nacional de l'autorització del servei i habilitació del transport funerari).

b) Que les empreses operadores estableixin un servei bàsic de preu tancat amb indicació de les prestacions i
qualitats que comprèn, i se li doni publicitat conjuntament amb la resta de serveis i tarifes.

c) Que la informació general dels preus, tarifes i prestacions que les empreses facilitin a l'ajuntament sigui
clara, fidel i completa, sense que puguin aplicar preus no publicats si perjudiquen els usuaris, supòsit en el
qual s'aplicaria el preu publicat més favorable. Per part de l'Ajuntament, que els mitjans de publicitat
estiguin actualitzats i siguin fàcilment accessibles, a més d'informar sobre les possibilitats dels usuaris en
el marc de la lliure competència, tot això en aplicació de l'article 3.2 de la Llei 2/1997 i de la resta
d'atribucions que permet la Llei als ajuntaments.
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Segon. Mentre perduri la situació de domini de mercat o de monopoli privat de facto de l'únic tanatori existent,
exigir a Altima l'accés a les seves sales de vetlla, a altres funeràries sense tanatori en el municipi, mitjançant un
lloguer acordat entre les empreses.

Tercer. Formar una taula negociadora amb Àltima per tal d'establir mesures immediates per posar a la pràctica un
servei bàsic de preu tancat, incloent el servei de sala de vetlla, digne i assequible, al qual puguin acollir-se totes
les persones interessades, conforme l'apartat 2 de l'article 12 de l'actual ordenança i no només per a determinades
situacions de falta de recursos.

Quart. Constituir una comissió de treball per redactar la nova ordenança, formada per representats dels grups
municipals, els quals podran estar assistits per assessors en la matèria.

Cinquè. Que durant la tramitació del procediment i abans de l'aprovació definitiva, la proposta d'ordenança passi a
l'informe de regulació de l'Autoritat Catalana de la Competència, segons les facultats de l'article 2.4 de la Llei
1/2009 que regula aquest organisme.

Sisè. Revisar els protocols hospitalari i sociosanitari per adequar-los a la vigent normativa en matèria de serveis
funeraris, recollida i transport.

Setè. Revisar la gestió del cementiri municipal, removent la situació irregular indicada en la disposició transitòria
segona de l'ordenança de serveis funeraris de 1998.

Vuitè. Promoure un pacte de ciutat sobre el model de serveis funeraris, que entre d'altres qüestions contempli
l'estudi de la viabilitat de construir un tanatori-crematori de naturalesa pública municipal, considerant les
tendències actuals i el cost afegit d'una incineració fora del municipi.

Novè. Donar compte d'aquest acord a Associació contra els Abusos Funeraris; l'associació ESFUNE; l'Hospital
Comarcal de l'Alt Penedès; el centre sociosanitari Ricard Fortuny; a l'oficina d'atenció al consumidor de
l'Ajuntament.

Part dispositiva que finalment es sotmet a votació:

Primer. Constituir una comissió de treball per redactar la nova ordenança, formada
per representats dels grups municipals, els quals podran estar assistits per
assessors en la matèria.

Segon. Promoure, en el termini de sis mesos, un pacte de ciutat sobre el model de
serveis funeraris, que entre d'altres qüestions contempli l'estudi de la viabilitat de
construir un tanatori-crematori de naturalesa pública municipal, considerant les
tendències actuals i el cost afegit d'una incineració fora del municipi.

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

INTERVENCIONS:

La Sra. Mònica Hil! (ERC) manifesta que és una moció que a ERC els preocupa de fa
temps. L'any passat dins del debat d'ordenances i pressupostos ja es va plantejar
algunes coses que es reflecteixen en l'acord. Entenen que cal posar eines per
defensar els usuaris del servei. És necessari aplicar mesures immediates, que
respectin la lliure competència i que no hi hagi preus abusius.
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Aquesta situació de monopoli a Vilafranca suposa un sobrecost de 200€/any als
residents a Vilafranca i de 320.000€/any als residents de fora. El cost mitjà d'un
enterrament és d'uns 5.000€. Els municipis són els competents per regular i
garantir aquest servei.

Actualment, els articles 5 i 6 de l'ordenança estan fora de la llei. Cal eliminar els
articles que impedeixen l'existència real de competència. La cessió de sales de
vetlla obligatòria és una mesura que es duu a terme en altres municipis. La moció
proposa que hi hagi un servei de preu tancat al voltant de 1.500€ + IVA ben
especificat, tal com passa a Girona, per exemple. L'ordenança ja ho diu que hi ha
d'haver aquest servei. En el llistat de tarifes dels darrers anys, no hi ha aquesta
tarifa. Aquest any si que s'inclou aquest servei tancat. Cal millorar l'estrategia
comunicativa de l'Ajuntament per tal de comunicar les tarifes.

També cal revisar els protocols hospitalaris i sociosanitaris per tal de no conculcar
la lliure competència.

És un tema que no podem deixar aparcat i ens hem de posar a treballar el més
aviat possible. Que obri un nou tanatori de gestió privada no assegura la rebaixa
dels preus. Cal un tanatori-crematori de titularitat pública que no estigui dintre de
la vila.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que està a favor del fons de la moció pel que fa
a la modificació de l'ordenança. El que no veu tant clar és que sigui l'ajuntament
qui hagi de fer el tanatori,caldria veure l'impacte en el pressupost municipal.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que aquest és un tema que també els
preocupa. Estant fonamentalment d'acord i demanen encapçalar la moció.

En la pràctica s'està exercint un monopoli, que s'exerceix amb un xantatge
emocional que afecta negativament als vilafranquins i a la gent de fora.
L'Ajuntament ha de tenir una actitud molt més directa. Ell mateix va enterrar un
familiar fa 2 anys i va costar més de 6.000€.

La Síndica de Greuges municipal ha obert d'ofici un expedient i que va en la línia
d'ERC. Cal la modificació de l'ordenança i cal parlar amb l'empresa per tal que el
servei sigui assequible per a totes les famílies.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que comparteixen els fons de la moció. Cal
agrair la tasca de la síndica i les seves recomanacions. El model defensat per la CUP
és la d'un serveis de titularitat pública, cal revertir les privatitzacions. Cal construir
un equipament públic i valoren especialment el punt vuitè i han proposat una
esmena posant calendari al punt vuitè (segon en el redactat definitiu).

La liberalització del servei funerari no garanteix per si una reducció de preus. Cal
que sigui un servei públic i que sigui de tarificació progressiva.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que comparteixen el fons de la moció en que els
preus són alts. La pròpia ordenança contempla que en certs supòsits, fins i tot el
servei sigui gratuït.



Actualment el servei el presta una sola empresa i si es compara qualsevol municipi
de Catalunya, els preus són pràcticament iguals. Potser si que l'autoritat catalana
de la competència podria demanar explicacions perquè això és així.

Troba a faltar autocrítica a ERC. Quan es va fer el concurs i es va adjudicar a
Àltima, ERCestava al Govern.

L'ordenança és del 98 i compleix el que diu el Decret de la Generalitat de 2010.
L'equip de Govern exigeix que les tarifes es publiquin i es comuniquin. Els sorprèn
que ERC demani una liberalització total, que qualsevol empresa espanyols pugui
prestar els serveis funeraris. Quan es va fer el conveni amb Àltima es va demanar
un mínim de qualitat. L'equip de Govern va modificar el POUM per admetre l'ús de
tanatori en altres terrenys que no fossin l'actual per tal que puguessin venir altres
empreses. En quant a exigir a l'empresa Àltima que llogui les seves sales a una
altra empresa, creu que no és viable.

En quant a la publicitat dels preus, des de princIpIs d'any hi havia aquesta
comunicació de les tarifes, el que passa és que s'ha tardat en publicar-ho a la
pàgina web. El que si que passava és que no es publicitava el preu mínim tancat i
ara si que es fa.

La gestió del cementiri en aquests moments està en fase d'estudi per si és licita o
es gestiona de forma directa.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que si sols hi ha un tanatori, el titular està
obligat a facilitar sales, en aquest punt hi ha pronunciaments jurisprudencials.

L'alcalde Pere Regull(CiU) demana a quin preu es deixen les sales. El que vol deixar
clar és que entre tots hem de mirar d'abaratir aquest servei. Vol posar de manifest
que l'any 2007 es va indicar a l'empresa que adquirís els terrenys i realitzés unes
instal.lacions de molta qualitat. A canvi de fer aquests instal.lacions, l'ajuntament
va donar una concessió per 99 anys. Si ara ho intentéssim, podríem caure en el
mateix error, cal estudiar-ho tot. Està d'acord amb fer un pacte de ciutat sobre el
tema. Cal que entre tots busquem com s'ha de fer per abaratir el servei. No es
tanquen a cap de les solucions, perquè fins i tot el preu de Girona troba car. Per
exemple Barcelona en aquests moments, està estudiant la possibilitat de fer una
gestió municipal.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que sobre el conveni dels terrenys del cementiri
no tenen cap problema en assumir que va ser un mal conveni. Fa sis anys que
l'actual equip de Govern ha pogut revisar aquesta situació. La voluntat actual del
seu grup és sotmetre a revisió tot aquest tema. Sembla que s'han adormit sobre la
palla. L'actual ordenança no s'ajusta a la llei catalana de lliure mercat, s'ha de
garantir la lliure competència. Els seus Serveis Jurídics diuen que, d'acord amb la
llei 2/1997, no pot limitar l'exercici de la lliure competència, concretament en dos
punt, el cinquè, on s'exigeix que qualsevol empresa que vulgui operar a Vilafranca
ha de tenir una autorització municipal per exercir el servei dintre del municipi i
l'article 6 que exigeix disposar d'un edifici tanatori dins del terme municipal. Ells
volen un servei públic i el que fan és emplaçar al debat sobre el model de serveis
funeraris.
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Reitera que quan hi ha una situació de monopoli, l'ajuntament pot exigir que posin
la sala de vetlla a disposició de les empreses funeràries. Àltima no ha posat mai a
disposició dels usuaris un servei a preu tancat fins ara. Així mateix recorda que
l'ajuntament ha tingut penjades les tarifes de 2015 durant l'any 2016.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que poden estar d'acord amb l'objectiu
exposat en el punt vuitè de la moció, però hi ha coses que no veu clares. En quant
al compliment de la llei catalana, vol un informe dels serveis jurídics de
l'ajuntament. En quant a la innecessarietat de l'autorització de l'ajuntament per
exercir el serveis funeraris, creu que s'ha de buscar una interpretació en que
l'ajuntament hagi d'autoritzar. Proposa aprovar el punt vuitè, demanar els informes
dels serveis jurídics i asseure's per buscar la manera d'economitzar el servei.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que l'objectiu de la moció és avançar. Els
agradaria que es mantingués la comissió de treball del punt quart.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que els agradaria que hi hagués un
calendari.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que amb l'esmena proposada per la CUP, es
limita el termini en sis mesos.

5. MOCIÓ DE RECONEIXMENT ALS VILAFRANQUINS DEPORTATS ALS
CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS. Moció del grup municipal de VeC i finalment
també encapçalada per CiU, PSC, CUP, ERC per realitzar un reconeixement i
homenatge solemne als vilafranquins deportats als camps de concentració nazis.

Com a conseqüència de la repressió franquista durant la Guerra Civil espanyola i la
postguerra, centenars de vilafranquins i vilafranquines van exiliar-se i van ser
internats en camps de concentració a França. Una part d'aquests van restar a la
zona ocupada pels alemanys durant la Segona Guerra Mundial i, davant la
indiferència del govern franquista, un total de vuit vilafranquins van ser deportats
als camps de concentració nazis (1940-1945), dels quals sis van ser assassinats i
dos alliberats (veure l'Annex).

L'l de novembre del 2005, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la
resolució 60/7 on condemnava qualsevol manifestació d'intolerància religiosa,
incitació, assetjament o violència contra persones o comunitats basada en l'origen
ètnic o les creences religioses, a qualsevol lloc del món.

En aquest sentit, es designava el dia 27 de gener, aniversari de l'alliberament del
camp d'extermini d'Auschwitz (1945), com el Dia Internacional en Record de les
Víctimes de l'Holocaust i de Prevenció de Crims contra la Humanitat i s'instava, de
manera urgent, a tots els Estats membres, a desenvolupar programes educatius en
memòria de la tragèdia per a la prevenció d'actes de genocidi.

Vilafranca del Penedès, va ser pionera a l'hora d'aixecar un monument recordatori
de les víctimes dels camps nazis a la plaça de la Pau (2005), i l'Ajuntament té
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signat un conveni de col'laboració amb l'Amical de Mauthausen i forma part de la
Xarxa d'Ajuntaments Mai Mes,

D'entre les diverses iniciatives que s'han desenvolupat arreu del món en record i
memòria de les víctimes dels camps d'extermini nazis, ha destacat la col'locació de
llambordes "stolpersteine" davant els domicilis on van viure les víctimes. Les
sto/persteíne són llambordes quadrades de 10cm x 10cm fetes de formigó i
cobertes d'una fulla de llautó on es graven les dades de persones empresonades i
deportades. Es col.loquen al paviment de davant dels edificis o llocs on les víctimes
van viure o treballar en llibertat abans de l'empresonament o la deportació. Cada
llamborda és única i precisament es realitza de manera especial a mà, com a gest
de respecte i humanitat que vol contrastar amb l'exterminació industrialitzada dels
nazis. Stolpersteíne significa en alemany "pedra que fa ensopegar". Es pretén
d'aquesta manera mantenir viu el record les víctimes del nazisme, lluitant contra
l'oblit.

Diverses ciutats europees de més de vint països ja en realitzat aquesta proposta i,
actualment hi ha col.locades 60.000 llambordes stolpersteíne. A Catalunya fins ara
s'han instal.lat a Navàs i el Pala de Torroella i enguany es col.locaran a Igualada,
Manresa i Castellar del Vallès. Aquest projecte és coordinat i finançat pel Memorial
Democràtic i la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

Per tot plegat es proposa:

1. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb la col'laboració de l'Amical de
Mauthausen i de l'Institut d'Estudis Penedesencs, cerqui les dades de residència i
treball dels vilafranquins deportats als camps de concentració nazis.

2. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès sol.liciti la col'laboració del Memorial
Democràtic per a fer possible la col.locació de llambordes stolpersteíne davant els
domicilis on van viure les víctimes deportades.

3. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb la col.laboració del Memorial
Democràtic, i d'acord amb l'Amical de Mauthausen i l'Institut d'Estudis
Penedesencs, instal.lin les llambordes stolpersteíne davant els domicilis on van
viure o treballar les víctimes deportades. Si és possible, en la presència dels
familiars i del seu creador, l'artista alemany Günter Demnig.

4. Que es comuniqui aquest acord a la Direcció General de Relacions Institucionals i
amb el Parlament, al Memorial Democràtic, a l'Amical de Mauthausen, a l'Institut
d'Estudis Penedesencs i als familiars de les víctimes.

Vilafranca del Penedès, a 16 de gener de 2017

Annex 1
Vilafranquins deportats als camps de concentració nazis, 1940-1945
Font: Amical de Mauthausen i Institut d'Estudis Penedesencs

Nom Dah Camp Dah
Naixement d'internament d'internament

Data de la Camp de mort
mort
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Morts

Escudé 01/03/1892 Mauthausen 19/1211941 4219 0110711942 Mauthausen
Balaquer. Pere
Guasch Ramon 01/0511911 Mauthausen Es desconeix 40367 Desaparegut Es desconeix
Junyent Feliu, 15/01/1892 Mauthausen 13/1211940 4912 15/09/1941 Gusen
Josep
Junyent Ferran, 17/01/1920 Mauthausen 1311211940 4913 01/0111941 Gusen
Joseo
Sanahuja Nadal, 10/03/1893 Mauthausen 27/0111941 3781 2111011941 Gusen
Josep
Viñoles Garcia, 17/04/1910 Mauthausen 07/04/1941 5048 1411111942 Gusen
Rafael
Alliberats
05/05/1945
Cerillo 31/C&'1~ Mauthausen 27/0111941 5880
Galimanv. Josep
Pérez Martín, 04/C&'192O Mauthausen 24/0811940
Eusebi

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

INTERVENCIONS:

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que molts catalans i espanyols que van anar
a França després de la Guerra Civil van acabar deportats al camp de Mathausen.
Entre ells hi havia 8 vilafranquins i finalment en van assassinar 6.

Vilafranca ha estat pionera en el record de les víctimes dels camps de concentració
nazis. La moció proposa continuar amb una activitat simbòlica que ja s'ha dut a
terme en altres països europeus.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que donaran suport a la moció.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) anuncia el vot favorable del seu grup i demana poder
encapçalar també la moció. Trobaria interessant que la política de memòria
històrica sigui una política activa de l'equip de govern i demana que dignifiquin una
mica més el monument als deportats.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) anuncia que votarà a favor i demana encapçalar també
la moció. L'auge preocupant de l'extrema dreta fa que la memòria històrica ens
hagi de servir per entendre el present i ha de guiar-nos en el futur. Veu amb
preocupació la situació actual dels camps de refugiats i el maltractament que reben
els seus residents.

La Sra. Montse Arroyo (PSC) que aquest Govern és susceptible a la memòria
històrica i recorda que la Llei de memòria històrica és del mandat del president
Rodríguez Zapatero. El record a les víctimes ha de servir per evitar tornar a caure
en els mateixos errors. També demana encapçalar la moció.

El Sr. Raimon Gusi (CiU) demana encapçalar la moció. Recorda que ja en la
clandestinitat al Vinseum es va passar una pel.lícula sobre els camps de
concentració que el règim franquista no havia fet difusió.
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L'any 2015, dintre dels actes de la capitalitat cultural, es va fer una assemblea de
l'Amical de Manthausen en que hi vam ser tots. Els fets de la moció fan referència a
gent que va haver de sortir del seu estat, van acabar en un camp de concentració a
França, que després va permetre que la Gestapo els deportés cap als camps de
concentració, on molts van morir. Això va succeir amb un govern espanyol
franquista còmplice, que no va protegir els seus nacionals i fins i tot va permetre
que se'ls condemnés. En canvi, quan va acabar la segona Guerra Mundial, el govern
franquista si que va ajudar als nazis a marxar cap a Sudamèrica.

Finalment, ha calgut que siguin els municipis els que treballin en la recuperació de
la memòria històrica.

6. MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES
AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL. Moció del grup municipal de VeC per a
la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH,
despeses en la formalització de les hipoteques ... i pel seu acompanyament i
assessorament en el procés de reclamació.

Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l'aplicació de les anomenades "clàusules sòl i
sostre que són aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els
contractes de préstec amb garantia hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes
clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari de descens de tipus
d'interès ("clàusula sòl") i, paral.lelament, acotar una pujada de tipus fins a un
tipus prefixat per la mateixa entitat ("clàusula sostre")."

Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la
concessió de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb
garantia hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de
les parts en perjudici de les persones consumidores, ja que la "clàusula sòl" es
troba configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es beneficia
mai de les baixades dels tipus d'interès.

Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos tres milions de contractes
amb aquesta clàusula.

El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que
declarava nul.les les clàusules sòl. A partir d'aquest moment, i de manera
progressiva, diverses entitats bancàries han deixat d'aplicar els efectes d'aquesta
clàusula. Existeix el dret reconegut d'iniciar un procés pel retorn de les quantitats
pagades des d'aquesta data.

Finalment, i malgrat un informe de l'Advocat General del TJUE que aconsellava la
no retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 "per
circumstàncies excepcionals", entre les que es troben "les repercussions
macroeconòmiques sobre el sistema bancari d'un estat membre que ja es trobava
debilitat", el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la
signatura dels crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules.
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És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats
pagades en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal
acabar amb una llei hipotecària injusta que permet situacions abusives. Però
malgrat tot, la via de retorn d'aquestes quantitats no serà fàcil, essent necessari un
bon coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i de
la manera de poder exercir-los.

D'altra banda la sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va
declarar com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el
crèdit totes les despeses de formalització d'hipoteques, quan l'haurien assumir els
bancs en la seva totalitat, perquè són les entitats les interessades a registrar
l'escriptura hipotecària. Des d'aquell moment, l'Audiència Provincial de Saragossa,
un jutjat de Pontevedra, un altre jutjat de Granollers i un d'Oviedo, almenys, han
donat la raó als i les clients. Aquesta circumstància afecta al menys a sis milions
d'hipoteques a l'Estat Espanyol i aplana el camí a tots els consumidors i
consumidores que volen recuperar els diners pagats en excés en la formalització de
la seva hipoteca.

En aquest context és més necessari que mai l'assessorament de les oficines
municipals d'atenció al consumidor, així com els serveis oferts des d'altres
administracions com els Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de
Catalunya a través de l'Agència Catalana de Consum. Es fa imprescindible la
possibilitat d'obtenir un assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu,
gratuït i universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicar-
ne les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un accés universal i equitatiu.

Per tot això es proposa al Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès l'adopció
dels següents acords:

1. Instar l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a oferir serveis gratuïts de primera
acollida (informació i assessorament) per garantir un assessorament objectiu i
equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl i
sobre els crèdits contractes en base a l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris
(IRPH).

2. Instar que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès proposi a la delegació local del
Col.legi d'Advocats de Barcelona la signatura d'un acord de col.laboració per a la
defensa jurídica d'aquestes persones.

3. Convocar, a través de la OMIC, a les persones directores de bancs i caixes del
municipi per instar-los a fer totes les accions possibles per a realitzar una correcta
informació i atenció a les persones afectades i a facilitar-los les tasques que han de
portar a exercir el seu dret de devolució reconegut a la sentència del TJUE. En
aquestes reunions hi estaran convidades, a més de les forces polítiques amb
representació al consistori els/les representants de les associacions de veïns i
veïnes del municipi

4. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l'Agència Catalana de Consum, a
canalitzar les demandes contra les entitats financeres i a reforçar els serveis
destinats a les persones afectades.
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5. Instar el Govern de l'Estat que comuniqui al Banc d'Espanya, com a organisme
regulador, la necessitat d'impulsar una campanya de comunicació per part de les
entitats financeres per tal de garantir la correcta informació per al conjunt de les
persones afectades, dels seus drets i els seus deures pel que fa a la reclamació
contra les clàusules sòl.

6. Demanar els ens supramunicipals el suport necessari per reforçar els serveis
d'atenció a les persones afectades, per garantir un primer servei d'assessorament
professional i gratuït, independentment de la mida o les capacitats del municipi on
resideixin.

7. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant
a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a
defensa i demanda de restitució del drets de les persones afectades.

8. Instar el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya que es
presentin com a part interessada en el procés i que actuïn en defensa dels
interessos de les nombroses persones afectades per fer complir l'establert a la
sentència del TJUE.

9. Instar el Govern de l'Estat a aprovar, amo diàleg i acord amb els grups
parlamentaris, les organitzacions de consumidors i les plataformes d'afectats, un
projecte de llei amb l'objectiu que les entitats finançeres facin efectiu el compliment
de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de
2016 sobre contractes celebrats amb els consumidors en els assumptes C-1S4/1S,
C-307/1S i C-308/1S, així com la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal Suprem de
23 de desembre de 2015 sobre condicions generals de la contractació i acció de
cessament de clàusules abusives inserides en préstecs hipotecaris i altres
contractes bancaris, mitjançant una solució universal i realitzada amb les màximes
garanties i rapidesa i alhora donar compliment a la sentència.

10. Instar el Govern de l'Estat que comuniqui al Banc d'Espanya; a la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència i al Ministeri d'Economia, Indústria i
Competitivitat a realitzar les actuacions d'inspecció, investigació i sanció
necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de les clàusules
abusives.

11. Instar el Govern de l'Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la
transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació
a les persones contractants d'aquests productes, acompanyat també d'un règim
sancionador quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc transparents.

12. Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, a les
entitats bancàries del municipi, al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat, a
la Diputació de Barcelona a la FMC i a l'ACM.

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

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que fa un mes, el TJUE va sentenciar que
determinades clàusules dels préstecs hipotecaris eren un frau de llei i obria la porta
a totes les persones que havien pagat els sobrecostos, poder reclamar el seu
rescabalament. A nivell de tot l'Estat són un milió i mig de famílies, a Vilafranca en
deu haver desenes de famílies afectades. El que ha fet l'Estat amb la normativa
aprovada és donar facilitats a les entitats financeres per no fer front a les seves
obligacions. És un tema de sensibilitat i voluntat política.

El Sr. Josep Ramon (PP) exposa que poden estar d'acord en amb l'esperit de la
moció, però no veu clar el tema de conveniar amb el col.legi d'advocats. Ja existeix
la possibilitat de que la gent demani un advocat d'ofici. El procediment regulat pel
Govern de l'estat suposa que quan es condemni a retornar els interessos a pagar
de més, també es condemnarà en costes a l'entitat financera, això comportarà que
segurament prefereixin retronar el cobrat de més sense litigar que assumir el
pagament de les costes.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que donaran suport a la moció. Hi ha unes
quantes sentències i només cal demanar que es compleixin. Cal que l'ajuntament
participi mitjançant l'Oficina de Consum per tal d'assessorar els veïns, el que cal és
rescatar les persones.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que l'any 2007 va ser l'any de l'esclat de la
bombolla immobiliària. El sistema ha fet que moltes famílies estiguin desnonades o
endeutades de per vida. Els poders econòmics i polítics no han fet res pels seus
ciutadans. Ha hagut de ser un tribunal europeu qui ordeni a l'estat que reguli en
defensa dels consumidors. Als Consells d'administració de les entitats financeres hi
havia molts representants dels partits polítics. Ara que hem arribat a aquest punt,
els poders polítics hem de contribuir a pal'liar el mal fet.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que comparteixen l'argumentari i aquesta
sensibilització de la gent que està patint per les clàusules sòl. Suggereix que els
apartats referents a l'Estat i a la Comunitat Autònoma no siguin sotmesos a
votació. Posa en valor el Servei d'Intermediació en deutes del Servei d'Habitatges
de l'ajuntament i recorda que cada dimecres ve una advocada especialista en
aquesta problemàtica a assessorar sobre aquest tema.

La Sra. Anna Doblas (CiU) manifesta que a l'OMIC, des de que va sortir la sentència
del TSJUE han rebut 9 sol.licituds d'assessorament que estan sent ateses. L'OMIC
va establir tres models de reclamació en funció de les seves característiques, quan
encara no hi havia cap Decret-llei que regulés el tema. L'Agència del Consum de
Catalunya ens va recomanar que esperéssim a la sortida del Reial Decret per veure
com s'havia d'actuar. Un cop aprovat el Reial Decret, el que farà l'OMIC és el
seguiment de les reclamacions de les clàusules sòl, ja que els terminis que
estableix el Reial Decret són curts. Vetllaran perquè el procés es faci bé.
Actualment s'està treballant per organitzar unes sessions informatives.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) exposa que el que fa el Decret llei publicat divendres, és
debilitar tota la posició de força de les persones que han estat estafades. La
sentència el que diu és que s'ha de regular un procediment automàtic de devolució i
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el Decret llei no estableix l'automatisme. Creuen que els afectats són molts i que
l'ajuntament ha de fer campanya divulgativa i redoblar esforços.

El Sr. Josep Ramon (PP) puntualitza que hi ha costes quan es tracta d'un
procediment judicial, en el procediment extrajudicial, no hi ha costes.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) puntualitza que el Decret llei el que fa és que la mateixa
entitat que ha posat la clàusula abusiva, és la que calcula la quantitat a tornar i
decideix si es torna en diners o en un altre producte financer.

L'alcalde Pere Reguli puntualitza que les clàusules sòl es signaven quan
contractaves l'hipoteca i et deien que com a mínim pagaries un interès i com a
màxim un altre, la proposta normalment era un mínim al voltant del 3% i un
màxim al voltant del 15%, llavors malgrat l'euribor baixava molt per sota del tres
per cent i tu seguies pagant el tres per cent. El Tribunal europeu per qualificar-la
d'abusiva i per tant s'han de retornar els diners pagats de més. El Reial decret el
que fa és regular un procediment extrajudicial que anirà més ràpid, ja que el procés
judicial pot durar diversos anys. El particular reclama al banc, el banc ha de fer una
proposta i si hi ha conformitat, es cobra i si no hi ha conformitat, és possible que
s'acabi en un plet.

7. Moció d'urgència.

Abans del torn de precs i preguntes l'alcalde proposa la inclussió en l'ordre del dia
del present Ple de dues mocions. Pel que fa a la primera moció l'alcalde Pere Reguli
(CiU) exposa que la urgència ve donada pel fet que divendres 27 passa per
Vilafranca una concentració de pagesos que té com objectiu manifestar-se a
Barcelona, els quals han demanat que l'ajuntament es pronuncii sobre el seu
manifest.

Exposada la urgència, aquesta és acceptada, per assentiment, per la resta de
regidors, per la qual cosa es procedeix a debatre la moció que té el contingut
següent:

DE MOCIÓ D'UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA NECESSITAT
DE RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA

En el Congrés d'Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va
ser La Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a
objectiu, és necessari renovar el contracte de la societat amb la pagesia a tots els
nivells, és per això que el darrer Consell Nacional d'Unió de Pagesos va aprovar
organitzar una marxa pagesa que conflueixi en una concentració a Barcelona i
també va aprovar el següent manifest que es transcriu literalment:

MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA

Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat
compromesa amb la lluita per l'obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals
de Catalunya. Avui, en l'actual conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la
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necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp, de tal manera que la
Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu,
el sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera marxa pagesa a
Barcelona per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes als qual
cal fer front perquè el camp català contribueixi adequadament al benestar de la
societat catalana.

• Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat

El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector
agropecuari i forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració
política, la ciutadania ho hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per
això, considerem que s'han d'incorporar al seu text fonamental les funcions del
sector:

a) L'abastament segur d'aliments a la població.
b)La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari

rural.
c)L'ocupació equilibrada del territori.

En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l'esforç i el
compromís del sector agropecuari i forestal català sense obtenir més
contraprestació, cas que n'hi hagi, que la prevista a la Política Agrària Comuna,
cosa que comporta per al sector l'aportació a la societat d'un conjunt de béns
públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment. Aquest esforç es fa
per complir les majors exigències a la producció de la Unió Europea i que la resta
de competidors mundials no han de respectar, ja que només han de complir la
normativa concordant amb les regles de l'Organització Mundial del Comerç. D'altra
banda, el coneixement del rol social de la pagesia ha de servir també perquè la
ciutadania respecti la convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals
quan accedeixi i gaudeixi del medi.

• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de
ser representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos

Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de
Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia
professional catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una
representació lleugerament superior als dos terços, no obstant això, l'actual Govern
i els que l'han precedit han desenvolupat polítiques i normes que han sostret i
menystingut, en major o menor grau, la veu d'Unió de Pagesos, com a representant
àmpliament majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes.

Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional
catalana es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament
d'Agricultura, Parcs Naturals i altres espais d'interès natural, Agència Catalana de
l'Aigua, Agència de Residus de Catalunya, formació professional contínua i
ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de participació socioeconòmica de
determinades administracions locals.

• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia
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La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39
% de l'anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l'evolució de
la Política Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus,
tenallada per la liberalització deslleial en l'accés al mercat interior a la Unió
Europea, i els oligopolis agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en
molts sectors preus ruïnosos per les nostres produccions. A aquests dos aspectes,
cal afegir l'encariment desmesurat de determinats costos de producció.

El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i
l'equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els
recursos humans i materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i
sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i d'ampli abast, d'inspecció, control i,
si escau, sanció (competència, comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a
assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat, la competència i el
comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un
paquet legislatiu que permeti la regulació, en l'àmbit de Catalunya, de les
interprofessionals, els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de
productors, així com l'actualització de la regulació de les llotges i altres mecanismes
que assegurin la transparència dels mercats.

Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes
les mesures que calen per assegurar l'aplicació immediata de tots els mecanismes a
l'abast per assegurar la justícia i l'equitat en el comerç i la distribució dels
productes agroalimentaris.

• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural.

La pagesia catalana ha vist com l'Administració General de l'Estat ha disminuït en
un 74 % l'aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [POR] de
Catalunya, no obstant això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al
debat monogràfic, van acordar unes prioritats en programació i execució, que
l'actual Govern no ha respectat i ha comportat retallades en les inversions en les
explotacions, mesures d'agroambient i clima i d'agricultura i ramaderia ecològiques
i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides).

Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la
desatenció de l'Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i
forestal i, mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en
programació i execució del POR de Catalunya, així com, la revocació de les
retallades i les reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.

• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge.

La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s'incrementen any
rere any i provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No
podem esperar més a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament
d'Agricultura han de destinar els recursos humans i econòmics necessaris per
garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els espais cinegètics, públics i privats,
i revertir la situació actual. S'han de facilitar, simplificar i habilitar les
comunicacions electròniques per a les sol. licituds d'actuacions excepcionals.
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També exigim al Departament d'Agricultura que declari l'emergència cinegètica tot
l'any a les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que
l'execució de les mesures excepcionals s'apliquen de forma eficaç fins a reduir les
poblacions de fauna per sota dels llindars d'emergència. A més, la Generalitat de
Catalunya ha d'actuar diligentment, quan queda demostrada la manca d'eficàcia de
les actuacions dels titulars dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i
gestionar la sobreabundància de l'espècie que els causa.

Respecte als danys de fauna protegida, especialment l'ós i el voltors, cal que
s'analitzi la capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar
al bestiar domèstic i, si s'escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que
segueixi augmentant la població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i
en cas de danys aquests s'indemnitzin. Cal que es prevegin les accions a
emprendre davant la possible arribada d'espècies com el llop, les poblacions del
qual estan creixent a altres zones de la península Ibèrica i a l'altra banda dels
Pirineus i provoquen importants conflictes amb la ramaderia extensiva.

És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge
a tot el territori, replantejament que s'haurà de dotar de legislació específica de
caça i de gestió de la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal
actuar aprofitant al màxim el marc actual.

Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius

La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d'urbanisme que
està aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i
procediments fora de les normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris,
construccions i/o instal.lacions imprescindibles per a l'activitat agropecuària i
forestal. La Generalitat també està establint un règim sancionador en matèria de
gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar
actuacions no intencionades, que no són incompliments d'obligacions o d'accions
comprovables.

La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i
productius, estudis d'impacte agrari que minimitzin els impactes de les
infraestructures i els corregeixin, l'homogeneïtzació de les normatives que regulen
el sòl no urbanitzable i l'establiment del Pla Sectorial Agrari. També necessita una
definició de les noves zones amb limitacions naturals, desenvolupar polítiques
específiques per a les zones periurbanes i la revisió de l'abusiva i arbitraria
designació com a Zona d'Especial Protecció Aus (ZEPA) d'espais agraris i dels seus
plans de gestió.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès acorda:

1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la
pagesia.
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~ AJUNTAMENT
•1111. VILAFRANCA~n" .

DEL PENEDES

2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt
de vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules
de caràcter voluntari.

3.- Notificar l'aprovació d'aquesta moció a:

Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya
Plaça de Sant Jaume, 4
08002 BARCELONA

Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta
08038 BARCELONA

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

INTERVENCIONS:

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que CiU donarà ple suport a tot el que toca a
la pagesia, perquè és un sector de molta importància i en canvi aquesta
importància no li és reconeguda. Els pagesos són el sector alimentari, els que
cuiden el paisatge. El producte de Km O que actualment tothom vol, és gràcies al
pagès i si el pagès no té una vida digna, quan passi la crisi, hi haurà una pressió
brutal per canviar les qualificacions del sòl. Des de l'any 86/87 fins a l'actualitat,
l'increment del preu del raïm ha estat patètic.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que donarà suport a la moció. Cal garantir el
rejuveniment de la pagesia. També cal tenir en compte que la UE fa una sèrie de
regulacions que suposen una sèrie de costos, que no són exigits als productes que
són importats.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donaran suport a la moció.
Comparteixen l'esperit, perquè la contribució dels pagesos a la millora del país ha
de ser notable i no se'ls té en compte.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que la passada setmana es van reunir amb el
representant d'Unió de Pagesos per parlar del contingut. Tal com està redactada la
moció, no estan d'acord amb la reducció de les espècies salvatges, com pot ser l'ós
o els llops, però en canvi si que estan d'acord amb la problemàtica d'altres espècies
com són el porc senglar o el conill. Tampoc estan d'acord amb la reducció de les
zones ZEPA ni com les qualifica la moció. Si que estan d'acord amb la problemàtica
de la contaminació de l'aigua per les dejeccions ramaderes. Comparteixen la
necessitat de regular el sòl agrari. En la república catalana tenim el repte
consensuar una política agrària i alimentària que contribueixi a l'equilibri econòmic i
social. Entenen el rerafons de la moció i hi votaran a favor.
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El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que la CUP sempre ha defensat la
dignificació de la pagesia. Remarca les crítiques a l'actual Govern i als que l'han
precedit. Són crítics a parts del manifest, com també ha dit la senyora Hil!. AI
Penedès no som aliens a aquestes problemàtiques i al menysteniment de la
pagesia. Els preocupa l'abandonament progressiu de les terres per manca de
rendiment, tot i que sembla que van sorgint nous projectes, que hi ha interès pels
productes Km O, que hi ha diversificació de productes.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) anuncia que el grup municipal socialista donarà suport
a al amoció. Vol remarcar l'esperit constructiu i de reconeixement d'aquest
col.lectiu del sector primari. És un col.lectiu que ha d'assegurar la sostenibilitat de
model del territori.

8. Moció d'urgència.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) exposa que la urgència ve donada perquè hi ha una
manifestació convocada per al dia 18 de febrer de 2017 sobre la qüestió de que
tracta la moció.

Exposada la urgència, aquesta és acceptada, per assentiment, per la resta de
regidors, per la qual cosa es procedeix a debatre la moció que té el contingut
següent:

MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA

Des de l'estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que
escapen de l'horror de la guerra, esperant una nova vida digna.

Des del primer moment, la immensa majoria d'ens locals catalans han mostrat la
seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les
competències d'asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya
d'emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les
persones que cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i
les causes que han provocat la seva fugida.

Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions
internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i
asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa,
tot mobilitzant-se a l'hora de demanar a les institucions competents que obrissin
vies segures per poder acollir persones refugiades.

En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa
Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col.lectius i moviments
socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l'objectiu de denunciar la situació
que viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i
mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d'acollida reals i efectives a les
institucions, sota el lema "volem acollir".
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Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa
Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci
el seu compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional,
i es sumi a la seva iniciativa

Per tot això, des de l/Ajuntament de Vilafranca del Penedès, es proposa l'adopció
dels següents acords:

• Declarar Vilafranca del Penedès municipi adherit a la campanya Casa Nostra
És Casa Vostra.

• Sumar-se a la campanya de suport a l/acollida de població refugiada en
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l/àrea mediterrània del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.

• Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de
manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a
Barcelona el proper 18 de febrer.

• Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a l/Associació Catalana de Municipis,
a la Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del
municipi (o ens local supramunicipal si és el cas).

VOTACIÓ: L/anterior moció és aprovada per 18 vots a favor ( 8 CiU, 4 PSC, 1 CUP,
3 ERC, 2 VeC) i una abstenció (1 PP)

INTERVENCIONS:

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que s/està organitzant una plataforma
d/acollida als refugiats a Vilafranca. Hi ha una manifestació a Barcelona el dia 18 de
febrer. Com a persones ens defineix com tractem aquelles persones refugiades, que
estan en campaments infradotats en condicions infrahumanes.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que en els darrers temps, milions de
persones estan disposades a deixar casa seva per culpa de conflictes armats, canvi
climàtic, pobresa ... Des de l/any 2000 més de 30.000 persones han perdut la vida
intentant creuar el mediterrani. La Unió Europea actua amb mà dura contra els
febles, els restringeix el pas i tanca fronteres. L/Estat espanyol tenia el compromís
d/acollir 11.000 persones, però no hi ha cap resultat. Troben a faltar campanyes
actives de sensibilització per part l/Ajuntament. Si hi ha dubtes de perquè hem
d'acollir, només cal recordar el nostre propi passat recent.
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El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que fa setmanes es va presentar la
campanya al Casal Popular. Van venir un company de Barcelona que va explicar
l'experiència directa en els camps d'acollida de Grècia i com vivia amb impotència
les sol. licituds d'assistència als polítics. Hem de començar a treballar i plantejar
accions reals i efectives.

El sr. Josep Ramon (PP) manifesta que el PP. AI web parla de lliure circulació de la
gent, cosa que no és assumible ni per Espanya ni per Europa.

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que de moment no s'està fent res perquè
no se'ls ha informat de la gent que ha d'arribar. Estan a favor de la moció.

9. Precs i preguntes.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) demana saber si ha estat elaborat l'informe que es va
acordar a través de l'aprovació d'una moció de febrer de 2016, sobre l'impacte
econòmic que ocasionava el mal funcionament dels servei de Rodalies de Renfe.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que la qüestió es va traslladar a la Comissió
de transport. Ja farà els esbrinaments necessaris per saber com està la qüestió.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que vol saber les dades de la inversió feta per
Àltima en la construcció del tanatori de Vilafranca.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que buscaran els expedients dels anys en
que vostès estaven al Govern i mirarem a veure si ho trobem.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que han tingut queixes que a l'espai de
davant del Centre Obert del barri de l'Espirall hi ha un rètol que diu que en aquell
espai no es pot jugar a pilota i els consta que els usuaris del Centre hi juguen.
Una activitat municipal incompleix l'ordenança municipal. Vol saber que pensa fer
l'ajuntament.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que els alumnes juguen a pilota en aquell
espai a unes hores que no són gens intempestives, no sembla que el fet comporti
cap gravetat. Aquells alumnes necessiten un esbarjo i l'espai ha de ser aquell.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que temps enrera es va aprovar una moció
sobre els camins escolars, vam quedar que l'equip de Govern els informaria de la
feina que havien fet i encara no han rebut cap informació.

També manifesta que uns veïns de la carretera d'Igualada van entrar una
instància fa dos mesos queixant-se de la velocitat dels vehicles, demanant si
l'ajuntament podia fer alguna cosa i encara no han rebut cap resposta.

L'hivern passat es va dur a terme el projecte No t'avorreixis, que va ser valorat
molt positivament i que enguany no ha estat programat. Li agradaria saber el
motiu.
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El Sr. Pere Sàbat (ERC) demana que en el Ple de setembre de 2016 van instar a
l'equip de Govern a retirar les plaques feixistes que hi ha als carrers de Vilafranca
i continuen instal.lades. Reiteren el prec.

Així mateix, demana quines accions s'han fet per instal.lar plaques que identifiquin
a Vilafranca com a municipi per la independència.

Temps enrera es va instar a la instal.lació de plaques indicatives del nom de
diversos carrers (Pere Alegret, Subirats i avinguda Pelegrina). Encara manca de
l'indicador a l'avinguda de la Pelegrina.

Hi ha un munt de persones que travessen l'avinguda de la Pelegrina en direcció la
Granada, seguint el carrer Pere Alegret, ja que hi ha un camí però no un pas de
vianants. Demanen la instal'lació del pas de vianants i si és possible d'un pas
elevat.

Diversos veïns han enviat fotos sobre un abocador de runes darrera del cementiri.
Demanen qui, des de quan i per quins motius s'ha autoritzat l'abocador. Quin
seguiment se n'ha fet? També demanen les factures del tractament de la runa en
abocadors autoritzats de les obres de sobre la via de 2015, 2016 i 2017.

El Sr. Josep Maria Martí (CiU) manifesta que hi ha hagut uns abocaments ¡1'legals
d'unes uralites, que en som coneixedors, que han de ser retirades per un gestor
autoritzat, treballs que seran executats demà. En quant a la resta de runes
abocades, es pretén intervenir executant la urbanització de la zona.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que la uralita que hi ha és molt poca cosa.
Demà es treurà la uralita. Avui han vingut els tècnics de la Mancomunitat a mirar-
ho i demà ha de quedar solucionat. Malauradament dins del terme de vegades ens
trobem que un desaprensiu aboca coses

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que ahir van entrar unes preguntes via
registre perquè aquella zona està qualificada de zona verda i la manca de
protecció de l'espai possibilita l'abocament de runes i els preocupa que aquell
abocador fa temps que està creixent de forma desmesurada. Esperem la resposta
a les preguntes.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) demana que en els temes com el dels abocaments, no
es faci més alarmisme que el que toca.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que el Centre sociosanitari Rica Fortuny
ha canviat l'horari dels sopars, cosa que fa que els acompanyants v Ien estar
amb els pacients a l'hora de sopar, quan acaben ja no tenen el s rvei e bus per
tornar cap a les seves llars. Li agradaria saber si es pot fer algu cos.

\
Finalm\ nt continua demanant un espai en el Ple en condicio s.

AJUNTAMENT
VILAFRANCA
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