
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 07/2013
Caràcter: ordinari
Data: 23 de juliol de 2013
Horari: de 20:07 hores del 23/07/2013 a 00:57 hores del 24/07/2013
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

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

Assisteixen per tant tots els membres de la corporació.

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

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària
ordinària de data 18 de juny de 2013. L'acta s'aprova per assentiment.
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I. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST

El text del dictamen és el següent:

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 7 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit
del Pressupost de l'Entitat d'enguany mitjançant majors ingressos i baixes per
transferència de partides que ofereixen sobrant, de conformitat amb el que disposa
l'Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent:

CREDITS EXTRAORDINÀRIS:

Partida

4.15104.22401 Indemnització Fundació Amàlia
Soler . 7.500,00

4.17201.22699 Accions de restauració ambiental (AMP) 16.046,12

5.24125.48900 Innovi.- Cluster Vitivinícola 3.500,00

3.31204.48901 Convenis entitats salut comunitària... 2.700,00

4.15104.62200 Adquisició finca PassatgeAlcover, 6.. 120.000,00

6.13401.62900 Protecció civil.- Equips de cardio-
protecció....................................... 19.000,00 168.746,12

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 168.746,12

SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

Partida

2.93101.13000 Personal laboral- Hisenda .

2.92001.16000 Seguretat social empresa .

3.92501.20200 Lloguer edifici Cal Cerer .

5.43102.20200 Lloguer local Ptge. Sabaté Mill .

6.13201.20200 Lloguer Pati del Gall .

2.92010.22604 Despeses notarials i de registre .

4.16901.22699 Programes i plans Llei de Barris .

32.845,45

383,00

196,00

350,00

1.010,00

6.300,00

30.000,00
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4.17901.22699 Medi ambient: funcionament ............ 3.000,00

5.24109.22699 Beques diversos programes foment
ocupació ........................................ 5.787,00

5.24125.22699 Centre Àgora: funcionament ............ 8.000,00

5.43102.22699 l'romoció comercial ......................... 3.760,00

5.92504.22699 l'rograma agermanaments ............... 1.800,00

8.33401.22699 Actes culturals ................................ 6.000,00

8.33701.22699 Oficina tècnica de joventut ............... 5.877,00

3.31204.22700 Control de plagues .......................... 4.500,00

5.43201.41000 Transferència l'atronat municipal de
Comerç i Turisme ........................... 18.461,24

3.23103.48000 Ajudes a famílies ............................ 30.000,00

8.33401.48100 l'remi l'oesia Antoni Massanell.......... 200,00

5.23103.48200 Fundació l'ro-I'enedès ..................... 30.000,00

1.92501.48901 Convenis amb Entitats Socials i promo-
ció de Vilafranca 65.000,00 253.469,69

TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT l CRÈDITS EXTRAORDINARIS 422.215,81

FINANÇAMENT

BAIXES PER TRANSFERÈNCIA:

l'artida

2.92001.13000 l'ersonallaboral- Secretaria .

3.31204.21200 Manteniment edificis per prevenció
legionel.losi .

2.92001.22200 Comunicacions telefòniques .

3.23103.22699 Assistència social: atenció primària ...

4.15203.22699 Funcionament Oficina Local Habitatge

32.845,45

4.500,00

20.000,00

196,00

1.843,00
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5.43901.22700 Neteja i vigilància mercats .

2.16401.22799 Cementiri: contractes serveis .

6.13301.22799 Manteniment senyalització viària .

6.15103.22799 Enllumenat públic: contractes serveis

6.15105.22799 Parcs i jardins: contractes serveis .....

8.33401.48101 Premi literatura infantil Aurora Díaz
Plaja .

1.91201.48900 Aportacions Grups Municipals .

1.92502.48901 Convenis associacions de veïns .

TOTAL BAIXES TRANFERÈNCIA ....

MAJORS INGRESSOS:
Concepte

15.000,00

15.000,00

10.000,00

28.000,00

22.840,00

200,00

1.480,00

8.000,00 159.904,45

159.904,45

339.01

399.16

450.00

450.21

461.00

480.08

780.01

Parades, barraques, casetes de venda,
atraccions 18.461,24
Actuacions de restauració ambiental
(AMP)........ 16.046,12

Generalitat.- PUOSClínia manteniment 65.800,00

Generalitat. - Programa Llei de Barris. 30.000,00

Diputació.- Activitats de joventut...... 10.204,00

Particulars.- Projectes agermanaments 1.800,00

Centre Artístic del Penedès.- Conveni
obres rehabilitació Ptge. Alcover, 2-4 120.000,00 262.311,36

TOTAL MAJORS INGRESSOS l BAIXES TRANSFERÈNCIA 422.215,81

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

L'anterior acord s'ha pres amb 17 vots a favor (CiU, grup Socialista i PP) i 4 en
contra (CUP, ICV-EUiA i ERC).

Aureli Ruiz (CiU i equip de govern) afirma que aquests ajustos resulten habituals a
aquestes alçades de l'any; aprofitem estalvis en algunes partides i subvencions per
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a reforçar altres partides de despesa prioritàries: ajuts socials, suport a la fundació
Pro-Penedès per a projectes d'inserció social i laboral, promoció econòmica, medi
ambient, suport a entitats, etc. També es preveu el finançament del conveni previst
amb el Centre Agrícol; adquirirem el solar que ocupava antigament el cinema
Victòria, per a construir-hi pisos socials i petits per a gent gran en règim de lloguer,
tot destinant la planta baixa a Centre de Dia o a altres usos socials.

Pep Quelart (ERC) manifesta el seu vot contrari. Malgrat algunes prevIsions
positives, l'expedient dóna cobertura a un conveni amb el Centre Agrícol que no és
clar. Es porta a terme la compra del sòl per 120.000 euros, però ara es diu que
l'Ajuntament invertirà en la rehabilitació de l'edifici històric de l'Agrícol uns 277.000
euros, quantitat que encara pot acabar essent molt superior. ERCdonaria suport al
dictamen si la quantitat màxima d'inversió quedés clarament fixada, encara que fos
admetent-se una desviació de fins al 10 per 100. No sabem quan costarà la
rehabilitació de l'edifici històric, i tampoc sabem quin cost tindrà el nou edifici que
s'ha de construir per a pisos, ni l'impost de plusvàlua que segons conveni assumeix
l'Ajuntament. L'operació es fa amb massa incerteses, i ERCno hi pot donar suport.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) coincideix substancialment amb els arguments de Pep
Quelart, i destaca que darrerament (cas ESCAVI i aquest) les valoracions
econòmiques d'immobles que es fan des de l'Ajuntament no són prou acurades. És
correcte promoure habitatge social, però cal fer-ho bé, i ICV recolza l'increment de
les despeses per a serveis socials. ICV proposa la divisió de l'expedient en dos.
Votaria en contra de l'operació del Centre Agrícol davant dels dubtes suscitats i
evidents, i a favor de la resta.

Josep Ramon (PP) es mostra a favor de la modificació. Quant a l'Agrícol, el preu de
120.000 euros per la compra del sòl sembla raonable, i el passatge d'Alcover és un
bon lloc per a construir habitatge social per a gent gran.

Xavier Navarro (CUP) s'oposa a la modificació pel conveni amb el Centre Agrícol. El
conveni preveu que l'Ajuntament pot cedir els drets a tercers, de manera que és
possible que l'habitatge el gestioni una empresa privada, i això no seria admissible.
Demana també el desdoblament en dos de l'expedient.

Francisco Romero (grup Socialista) destaca que calien ajustos en partides d'ajuts a
famílies, per a fer front a necessitats socials creixents. Quant a l'Agrícol, el conveni
és positiu, perquè permetrà generar habitatge social per a gent gran i rehabilitar un
edifici catalogat i històric que actualment es troba molt degradat, edifici que també
quedarà disponible per a actes oberts al públic. Operacions semblants s'han fet en
altres indrets (carrer de la Palma, carrer de la Font, etc.).

Aureli Ruiz (ponent i govern) afirma que el cost exacte de les obres mai no se sap
del tot. El que és clar és que l'Ajuntament en la rehabilitació de l'Agrícol gastarà
com a màxim 120.000 euros, en materials i contractes amb tercers, i la resta va a
càrrec de plans d'ocupació. S'ha fet una estimació del valor del nou edifici d'un milió
d'euros aproximadament, però no podem garantir un cost exacte. Possiblement
seria bo que la gestió dels pisos socials la fes una entitat especialitzada, tipus
fundació o consorci.
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L'alcalde Pere Reguli, sobre els nous pisos, assegura que, si se cedeixen, no es
cediran a empreses amb afany de lucre, sinó a entitats socials com per exemple la
fundació Amàlia Soler.

Il. OPERACIÓ DE CRÈDIT BANC SABADELL I PROGRAMA CRÈDIT LOCAL

Se sotmet al ple el dictamen següent:

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès va sol.licitar en data 5 de febrer de
2012 un préstec al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona per
import d'1.800.000,00 €.

Atès que la Junta de Govern Local de Diputació de Barcelona va aprovar en sessió
celebrada el dia 25 d'abril de 2013 seleccionar l'entitat financera Banc de Sabadell
per formalitzar l'acció concertada del Programa Crèdit Local i que es va donar
compte al Ple de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 30 de maig de
2013.

Atès que la Diputació de Barcelona acordarà subvenir el préstec sol.licitat per
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedèsper finançar part del programa d'inversions,
així com l'aprovació per part del Banc de Sabadell de concedir el préstec sol.licitat
per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per al finançament de projectes
d'inversions previstos en el pressupost en vigor, d'acord amb les condicions
següents:

Tipus d'interès: Euribor 3 mesos + 3,75
Termini: 10 anys (inclòs 1 any de carència)
Sense comissions;

Atès que es requereix per la a seva tramitació l'acceptació de la subvenció per
subsidiar el tipus d'interès del préstec a concedir per la Diputació de Barcelona, i
l'aprovació per part de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès del préstec
corresponent,

En la seva virtut, s'ACORDA,

Primer: Aprovar el conveni tipus de la subvenció entre la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb la finalitat de subsidiar el tipus
d'interès del préstec sol.licitat.

Segon: Aprovar la minuta de préstec tipus entre el Banc de Sabadell i l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès, regulador del subsidi del préstec a sol.licitar al Banc de
Sabadell amb càrrec al Programa de Crèdit Local.

Tercer: Acceptar l'import de la subvenció que concedeixi la Junta de Govern Local
de la Diputació de Barcelona.

Quart: Acceptar l'import de préstec que aprovi el Banc de Sabadell en les
condicions del Programa de Crèdit Local vigent.
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Cinquè: Determinar que la primera disposició del préstec serà igual a l'import de la
subvenció i que la quantitat restant s'entregarà en diversos lliuraments, sol.licitant-
se mitjançant escrits dirigits al Banc de Sabadell.

Sisè: Autoritzar l'alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per
a l'efectivitat dels anteriors acords.

Setè: Sol.licitar l'autorització o comunicaclO del Departament d'Economia
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

L'anterior dictamen s'ha aprovat amb 17 vots a favor (CiU, grup Socialista i PP), 3
en contra (CUP i ERC) i 1 abstenció (ICV-EUIiA).

El regidor d'Hisenda Aureli Ruiz afirma que el préstec es concerta amb l'entitat
contractada per la Diputació (ara, Banc Sabadell), i en conjunt les condicions són
les més favorables possibles actualment en el mercat per a l'Ajuntament. Amb
aquests diners financem les inversions d'enguany, i l'operació s'ha retardat per
causes alienes a l'Ajurltament (concurs convocat per la Diputació).

Pep Quelart (ERC) manifesta que ERC votarà en contra perquè l'Ajuntament en
general no hauria d'acudir al crèdit si no és indispensable, mantenint-se en un
endeutament baix.

Josep Ramon (PP) afirma que els préstecs s'han de reduir, però que és habitual
finançar inversions amb aquest tipus de crèdit. Es tracta d'una bona operació,
encara que després de guanyar el concurs de la Diputació el Banc Sabadell el preu
del diner s'ha encarit de forma rellevant.

Xavier Navarro (CUP) manifesta que estem allargant el problema del finançament, i
que si s'obtenen bones condicions és perquè la Diputació (recursos públics de tots)
subvenciona els interessos. No donaran suport a un crèdit per a finançar inversions
que no són clares a parer de la CUP.

Aureli Ruiz afirma que els ingressos municipals estan baixant. La voluntat és anar
reduint crèdits, i de fet enguany amortitzem més crèdit que el que demanem. Es
mirarà de prescindir de nous crèdits en la mesura del possible.

III. ORDENANCES MUNICIPALS, ADAPTACIÓ

Es presenta al ple aquest dictamen:

Atès que l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Vilafranca del Penedès,
que va entrar en vigor el12 d'agost de 2012, preveu en el seu article 57 que quan
les persones reben la notificació d'una proposta de resolució sancionadora poden
reconèixer la seva responsabilitat, i satisfer l'import de la multa voluntàriament i de
forma anticipada, gaudint així d'una reducció del 50 per 100.

Atès que aquest sistema ja es troba previst en altres normatives, com la vigent Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. En els deu primers
mesos de vigència de l'Ordenança de civisme i convivència s'han iniciat 519
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expedients que comporten la imposició de multes, i un 29% de les persones
infractores (151) s'han acollit a la possibilitat de pagament voluntari amb reducció.
La valoració del sistema és altament positiva, tant per als ciutadans com per a
l'Ajuntament.

Atès que es considera adient, amb la finalitat d'incentivar que les multes imposades
per infraccions siguin efectives, estendre el sistema de reducció per pagament
voluntari a altres Ordenances municipals. Efectivament, sovint fets de gravetat
similar són sancionats per l'Ordenança de civisme o per una altra Ordenança
(sorolls i vibracions, venda ambulant, etc.), i no sembla equitatiu que si
l'Ordenança aplicada no és la de civisme els ciutadans afectats no tinguin la
possibilitat de satisfer la multa voluntàriament amb la reducció del 50 per 100.

Atès que l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Vilafranca preveu
també en el seu article 57 que en tots els casos el procediment sancionador
s'ajustarà al tràmit abreujat de l'article 18 del Decret 279/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d'aplicació en els àmbits de competències de la
Generalitat de Catalunya. El procediment sancionador abreujat permet més agilitat
i celeritat en la tramitació, però no comporta desconèixer o anar en detriment de
cap garantia de les persones afectades. En el procediment abreujat es dicta una
proposta de resolució en què s'han d'exposar els fets imputats a la persona
presumptament infractora, les infraccions que aquests poden constituir, les
sancions aplicables que es proposen, l'autoritat competent per a resoldre i la
normativa que li atorga aquesta competència. Aquesta proposta de resolució s'ha
de notificar a les persones interessades, juntament amb l'acord d'iniciació del
procediment i la indicació que es tracta d'un procediment abreujat, per tal que en el
termini de deu dies hàbils (quinze dies hàbils si la presumpta infracció és greu o
molt greu) puguin aportar i proposar les proves de les quals intentin valer-se, i
al.legar tot allò que considerin adient en defensa dels seus drets o interessos.

Atès que s'estima convenient estendre també el sistema de procediment
sancionador abreujat a altres Ordenances.

Atès finalment que es considera adient incrementar, quant a l'Ordenança
reguladora dels establiments de pública concurrència, l'import de la multa mínima
per infraccions lleus, ja que la quantitat mínima actual de 60 euros esdevé
manifestament insuficient, especialment si mitjançant el pagament voluntari es pot
reduir un 50 per 100. El mateix succeeix quant a les multes mínimes del Reglament
del mercat de venda ambulant i de l'Ordenança reguladora de la protecció dels
animals i de la seva tinença.

Per tot això, s'ACORDA:

1. Aprovar inicialment la modificació de diverses Ordenances municipals, en els
termes següents:

A) Ordenança municipal reguladora dels sorolls i vibracions, aprovada pel
ple municipal el 27 de març de 2012.

L'article 39 de l'Ordenança resta redactat en els termes següents:
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"Article 39. Procediment sancionador, procediment abreujat i reduccions

1. El procediment administratiu sancionador respectarà els principis i les garanties
constitucionals i legals aplicables; s'aplicarà en tots els casos, amb independència
de la qualificació de la infracció, de l'import de la sanció pecuniària i de si es tracta
o no d'una infracció flagrant amb acta o denúncia, el procediment abreujat previst a
l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació en els àmbits de competències de la Generalitat de
Catalunya.

2. Un cop dictat l'acord d'iniciació del procediment sancionador, la persona
instructora nomenada ha de formular una proposta de resolució en què s'han
d'exposar els fets imputats a la persona expedientada, les infraccions que aquests
poden constituir, les sancions aplicables que es proposen, l'autoritat competent per
a resoldre i la normativa que li atorga aquesta competència. Aquesta proposta de
resolució s'ha de notificar a les persones interessades, juntament amb l'acord
d'iniciació del procediment i la indicació que es tracta d'un procediment abreujat,
per tal que en el termini de deu dies hàbils (quinze dies hàbils si la presumpta
infracció és greu o molt greu) puguin aportar i proposar les proves de les quals
intentin valer-se, i al.legar tot allò que considerin adient en defensa dels seus drets
o interessos.

3. Si les persones presumptament infractores reconeixen la seva responsabilitat i
abonen voluntàriament les sancions pecuniàries proposades en la proposta de
resolució, en el mateix termini de deu dies (quinze dies si es tracta d'infracció greu
o molt greu) des de la seva notificació, podran fer-ho amb un 50 per 100 de
reducció de l'import de la multa. Realitzat el pagament voluntari, es té per conclòs
el procediment sancionador, amb les conseqüències de la reducció del 50 per 100,
renúncia a presentar al. legacions, finalització del procediment i de la via
administrativa sense la necessitat d'una resolució expressa i obertura del termini
per a interposar recurs judicial contenciós a partir de la data de pagament.

4. Transcorregut aquest termini de deu o quinze dies, si no s'ha fet el pagament, i
després de l'eventual pràctica de la prova, l'instructor, sense cap altre tràmit, ha
d'elevar l'expedient a l'alcalde o al regidor o regidora en qui l'alcalde hagi delegat,
per tal que s'adopti la resolució definitiva que correspongui. Les sancions són
executives des del moment en què siguin definitives en via administrativa".

B) Reglament del mercat de venda ambulant de Vilafranca del Penedès,
aprovat pel ple municipal el 12 de març de 2002.

L'article 43 del Reglament resta redactat en els termes següents:

"1. El procediment administratiu sancionador respectarà els principis i les garanties
constitucionals i legals aplicables; s'aplicarà en tots els casos, amb independència
de la qualificació de la infracció, de /'import de la sanció pecuniària i de si es tracta
o no d'una infracció flagrant amb acta o denúncia, el procediment abreujat previst a
l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
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sancionador d'aplicació en els àmbits de competències de la Generalitat de
Catalunya.

2. Un cop dictat l'acord d'iniciació del procediment sancionador, la persona
instructora nomenada ha de formular una proposta de resolució en què s'han
d'exposar els fets imputats a la persona expedientada, les infraccions que aquests
poden constituir, les sancions aplicables que es proposen, l'autoritat competent per
a resoldre i la normativa que li atorga aquesta competència. Aquesta proposta de
resolució s'ha de notificar a les persones interessades, juntament amb l'acord
d'iniciació del procediment i la indicació que es tracta d'un procediment abreujat,
per tal que en el termini de deu dies hàbils (quinze dies hàbils si la presumpta
infracció és greu o molt greu) puguin aportar i proposar les proves de les quals
intentin valer-se, i al.legar tot allò que considerin adient en defensa dels seus drets
o interessos.

3. Si les persones presumptament infractores reconeixen la seva responsabilitat i
abonen voluntàriament les sancions pecuniàries proposades en la proposta de
resolució, en el mateix termini de deu dies (quinze dies si es tracta d'infracció greu
o molt greu) des de la seva notificació, podran fer-ho amb un 50 per 100 de
reducció de l'import de la multa. Realitzat el pagament voluntari, es té per conclòs
el procediment sancionador, amb les conseqüències de la reducció del 50 per 1DO,
renúncia a presentar al. legacions, finalització del procediment i de la via
administrativa sense la necessitat d'una resolució expressa i obertura del termini
per a interposar recurs judicial contenciós a partir de la data de pagament.

4. Transcorregut aquest termini de deu o quinze dies, si no s'ha fet el pagament, i
després de l'eventual pràctica de la prova, l'instructor, sense cap altre tràmit, ha
d'elevar l'expedient a l'alcalde o al regidor o regidora en qui l'alcalde hagi delegat,
per tal que s'adopti la resolució definitiva que correspongui. Les sancions són
executives des del moment en què siguin definitives en via administrativa.

5. Tanmateix, en supòsits d'incompliments que tinguin caràcter puntual (no
desmuntar la parada dins l'horari fixat, deixar restes o deixalles en el mercat,
intervenir en baralles no greus, etc.), podrà adoptar-se sense necessitat de previ
expedient sancionador la mesura consistent en prohibir l'assistència al mercat un
dia del titular de llicència responsable dels fets".

L'article 44 tindrà la redacció següent:

"Art. 44.- Com a conseqüència de les infraccions a les quals es refereix aquest
capítol es poden imposar les sancions següents:

- Per a infraccions lleus:
o Advertiment
o Multa de 150,00 €

- Per a infraccions greus
o Multa de 300 €
• Suspensió temporal de l'activitat per un termini màxim de dues
setmanes.
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Ambdues sancions poden imposar-se conjuntament.

- Per a infraccions molt greus:
• Multa de 600 €
• Suspensió temporal de l'activitat per un termini d'entre un a sis
mesos.
• Extinció de l'autorització per exercir la venda .

La sanció de multa pot imposar-se conjuntament amb la de suspensió o
d'extinció".

C) Ordenança municipal reguladora de la protecció dels animals i de la
seva tinença, aprové!dapel ple el 15 de juny de 2004

Es modifica l'apartat 1 de l'article 26 de l'Ordenança, amb el nou redactat següent:

"l.Les infraccions lleus són sancionables amb una multa de 150 euros fins a 400
euros; les greus, amb una multa de 401 euros fins a 2.000 euros, i les molt greus,
amb una multa de 2.001 euros fins a 20.000 euros".

Es modifica l'apartat 5 de l'article 26 de l'Ordenança, restant redactat en els termes
següents:

"a) El procediment administratiu sancionador respectarà els principis i les garanties
constitucionals i legals aplicables; s'aplicarà en tots els casos, amb independència
de la qualificació de la infracció, de l'import de la sanció pecuniària i de si es tracta
o no d'una infracció flagrant amb acta o denúncia, el procediment abreujat previst a
l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació en els àmbits de competències de la Generalitat de
Catalunya.

b) Un cop dictat l'acord d'iniciació del procediment sancionador, la persona
instructora nomenada ha de formular una proposta de resolució en què s'han
d'exposar els fets imputats a la persona expedientada, les infraccions que aquests
poden constituir, les sancions aplicables que es proposen, l'autoritat competent per
a resoldre i la normativa que li atorga aquesta competència. Aquesta proposta de
resolució s'ha de notificar a les persones interessades, juntament amb l'acord
d'iniciació del procediment i la indicació que es tracta d'un procediment abreujat,
per tal que en el termini de deu dies hàbils (quinze dies hàbils si la presumpta
infracció és greu o molt greu) puguin aportar i proposar les proves de les quals
intentin valer-se, i al'legar tot allò que considerin adient en defensa dels seus drets
o interessos.

c) Si les persones presumptament infractores reconeixen la seva responsabilitat i
abonen voluntàriament les sancions pecuniàries proposades en la proposta de
resolució, en el mateix termini de deu dies (quinze dies si es tracta d'infracció greu
o molt greu) des de la seva notificació, podran fer-ho amb un 50 per 100 de
reducció de l'import de la multa. Realitzat el pagament voluntari, es té per conclòs
el procediment sancionador, amb les conseqüències de la reducció del 50 per 100,
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renúncia a presentar al'legacions, finalització del procediment i de la via
administrativa sense la necessitat d'una resolució expressa i obertura del termini
per a interposar recurs judicial contenciós a partir de la data de pagament.

d) Transcorregut aquest termini de deu o quinze dies, si no s'ha fet el pagament, i
després de l'eventual pràctica de la prova, l'instructor, sense cap altre tràmit, ha
d'elevar l'expedient a l'alcalde o al regidor o regidora en qui l'alcalde hagi delegat,
per tal que s'adopti la resolució definitiva que correspongui. Les sancions són
executives des del moment en què siguin definitives en via administrativa".

L'article 34.1 resta redactat així:

"1. Les infraccions comeses contra el que disposa aquest Títol VI són sancionades
amb multes de 150 euros a 30.050,61 euros".

L'article 35.1 resta redactat d'acord amb els termes següents:

"1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 150 euros, les greus
amb una multa de 151 euros a 1.502, euros i les molt greus amb una multa de
1.503 euros a 30.050 euros. Tanmateix, si la conducta es troba tipificada també en
el Títol V d'aquesta Ordenança en relació amb els animals en general, s'ha d'aplicar
la sanció més greu que correspongui".

D) Ordenança reguladora del servei de taxi de Vilafranca del Penedès,
aprovat pel ple el 20 d'abril de 2004

L'article 28.4 resta redactat en els termes següents:

"4. Sens perjudici de la reducció per pagament voluntari a què es refereix l'article
31, la quantia de les sancions pecuniàries es pot reduir fins a un 50% si, a petició
de la persona sancionada, l'Ajuntament acorda substituir el percentatge reduït per
altres mesures que tendeixin a corregir la conducta infractora. S'admeten com a
mesures substitutòries la prestació voluntària de torns nocturns o altres serveis
quan no correspongui prestar-los a la persona sancionada (si altres taxistes no
desitgen fer-los), la prestació gratuïta de certs serveis de taxi per a persones
d'escassos mitjans econòmics (prèvia indicació dels Serveis Socials municipals) i
altres anàlogues"

L'article 31 resta redactat en els termes següents:

"Article 31. Procediment sancionador

1. El procediment administratiu sancionador respectarà els principis i les garanties
constitucionals i legals aplicables; s'aplicarà en tots els casos, amb independència
de la qualificació de la infracció, de l'import de la sanció pecuniària i de si es tracta
o no d'una infracció flagrant amb acta o denúncia, el procediment abreujat previst a
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l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació en els àmbits de competències de la Generalitat de
Catalunya.

2. Un cop dictat l'acord d'iniciació del procediment sancionador, la persona
instructora nomenada ha de formular una proposta de resolució en què s'han
d'exposar els fets imputats a la persona expedientada, les infraccions que aquests
poden constituir, les sancions aplicables que es proposen, l'autoritat competent per
a resoldre i la normativa que li atorga aquesta competència. Aquesta proposta de
resolució s'ha de notificar a les persones interessades, juntament amb l'acord
d'iniciació del procediment i la indicació que es tracta d'un procediment abreujat,
per tal que en el termini de deu dies hàbils (quinze dies hàbils si la presumpta
infracció és greu o molt greu) puguin aportar i proposar les proves de les quals
intentin valer-se, i al'legar tot allò que considerin adient en defensa dels seus drets
o interessos.

3. En l'acord d'iniciació de l'expedient sancionador, l'òrgan competent per a dictar-
ne la resolució ha de confirmar, modificar o aixecar les mesures que s'haguessin
adoptat, de conformitat amb l'article 3D, o bé, pot adoptar, a proposta de
l'instructor o instructora de l'expedient i mitjançant resolució motivada, les mesures
provisionals que consideri adequades per a assegurar l'eficàcia de la resolució que
pugui recaure, per a preservar els interessos generals o per a evitar que la infracció
es continuï cometent.

4. Si les persones presumptament infractores reconeixen la seva responsabilitat i
abonen voluntàriament les sancions pecuniàries proposades en la proposta de
resolució, en el mateix termini de deu dies (quinze dies si es tracta d'infracció greu
o molt greu) des de la seva notificació, podran fer-ho amb un 50 per 100 de
reducció de l'import de la multa. Realitzat el pagament voluntari, es té per conclòs
el procediment sancionador, amb les conseqüències de la reducció del 50 per 1DO,
renúncia a presentar al.legacions, finalització del procediment i de la via
administrativa sense la necessitat d'una resolució expressa i obertura del termini
per a interposar recurs judicial contenciós a partir de la data de pagament.

5. Transcorregut aquest termini de deu o quinze dies, si no s'ha fet el pagament, i
després de l'eventual pràctica de la prova, l'instructor, sense cap altre tràmit, ha
d'elevar l'expedient a l'alcalde o al regidor o regidora en qui l'alcalde hagi delegat,
per tal que s'adopti la resolució definitiva que correspongui. Les sancions són
executives des del moment en què siguin definitives en via administrativa".

6. El termini dins el qual s'ha de notificar la resolució del procediment sancionador
és d'un any d'ençà de la data de notificació de l'acord d'inici d'aquest procediment.
Un cop transcorregut aquest termini, s'ha d'acordar la caducitat de l'expedient i
l'arxiu de totes les actuacions.

7. L'execució de les sancions imposades en aplicació d'aquesta Ordenança i de la
normativa que en faci el desenvolupament es regeix per la legislació vigent sobre el
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú i
per la normativa sobre recaptació de tributs.

f)
Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDÈS

http://www.vilafranca.cat


8. El pagament de les sancions pecuniàries imposades per resolució ferma en via
administrativa és un requisit necessari per a obtenir l'autorització administrativa
per a la transmissió dels vehicles amb els quals s'hagi comès la infracció, i també
per a la transmissió de les llicències que hi fan referència.

9. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les infraccions greus
prescriuen al cap de dos anys i les infraccions lleus prescriuen al cap d'un any.
Aquests mateixos terminis són aplicables a la prescripció de les sancions. El còmput
dels terminis es regeix per la legislació sobre el procediment administratiu comú".

E) Ordenança reguladora dels establiments de púbica concurrència,
aprovada pel ple el 20 de juliol de 2004

Es modifica l'article 72, que queda redactat així:

"Article 72.- Sancions faltes lleus

Les faltes lleus poden ésser sancionades amb multa de 150 fins a 600 euros, sens
perjudici d'allò que preveu la legislació sectorial. En aquest sentit, l'incompliment
dels deures establerts a l'article 30.6 ha de ser sancionat en els termes que preveu
la Llei 1/1998, de política lingüística, en relació amb la Llei 1/1990, de disciplina del
mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, amb una multa de fins a 1.800
euros".

Es modifica l'article 76, precepte que resta en els termes següents:

"Article 76.- Procediment sancionador

1. El procediment administratiu sancionador respectarà els principis i les garanties
constitucionals i legals aplicables; s'aplicarà en tots els casos, amb independència
de la qualificació de la infracció, de l'import de la sanció pecuniària i de si es tracta
o no d'una infracció flagrant amb acta o denúncia, el procediment abreujat previst a
l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació en els àmbits de competències de la Generalitat de
Catalunya.

2. Un cop dictat l'acord d'iniciació del procediment sancionador, la persona
instructora nomenada ha de formular una proposta de resolució en què s'han
d'exposar els fets imputats a la persona expedientada, les infraccions que aquests
poden constituir, les sancions aplicables que es proposen, l'autoritat competent per
a resoldre i la normativa que li atorga aquesta competència. Aquesta proposta de
resolució s'ha de notificar a les persones interessades, juntament amb l'acord
d'iniciació del procediment i la indicació que es tracta d'un procediment abreujat,
per tal que en el termini de deu dies hàbils (quinze dies hàbils si la presumpta
infracció és greu o molt greu) puguin aportar i proposar les proves de les quals
intentin valer-se, i al'legar tot allò que considerin adient en defensa dels seus drets
o interessos.
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3. Si les persones presumptament infractores reconeixen la seva responsabilitat i
abonen voluntàriament les sancions pecuniàries proposades en la proposta de
resolució, en el mateix termini de deu dies (quinze dies si es tracta d'infracció greu
o molt greu) des de la seva notificació, podran fer-ho amb un 50 per 100 de
reducció de l'import de la multa. Realitzat el pagament voluntari, es té per conclòs
el procediment sancionador, amb les conseqüències de la reducció del 50 per 100,
renúncia a presentar al.legacions, finalització del procediment i de la via
administrativa sense la necessitat d'una resolució expressa i obertura del termini
per a interposar recurs judicial contenciós a partir de la data de pagament.

4. Transcorregut aquest termini de deu o quinze dies, si no s'ha fet el pagament, i
després de l'eventual pràctica de la prova, l'instructor, sense cap altre tràmit, ha
d'elevar l'expedient a l'alcalde o al regidor o regidora en qui l'alcalde hagi delegat,
per tal que s'adopti la resolució definitiva que correspongui. Les sancions són
executives des del moment en què siguin definitives en via administrativa.

5. Quan la Policia Local o els serveis tècnics municipals constatin que un
establiment infringeix la normativa sobre horaris d'obertura i tancament, han de
formular una denúncia per escrit (indicant l'hora en què el local es troba obert i les
circumstàncies bàsiques de fet concurrents) que es posarà en coneixement
immediatament del titular del local o dels seus representants, mitjançant el
lliurament d'una còpia. El titular o els seus representants poden fer constar les
manifestacions o observacions que estimin adients.

Quan la Policia o els serveis tècnics municipals realitzin, per inciativa pròpia, per
ordre de superior o per denúncia d'algun interessat, proves de medició del nivell
acústic procedent de l'establiment, mitjançant aparells sonòmetres homologats,
igualment han de fer constar les dades i les circumstàncies de la medició mitjançant
acta. Es lliurarà una còpia de l'acta al titular del local o als seus representants
immediatament després de finalitzades les diligències de medició, i els interessats
poden també formular les manifestacions o observacions que desitgin fer constar".

2. Sotmetre l'expedient i el text de les modificacions al tràmit d'informació pública
pel termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC,a
mitjans de comunicació escrita i en el tauler d'anuncis de la corporació, durant el
qual es podran presentar al.legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, la
modificació de les Ordenances s'entendria aprovada definitivament sense necessitat
d'un nou acord exprés, i entraria en vigor l'endemà de la publicació del seu text
complet en el Butlletí Oficial de la província.

L'anterior dictamen s'ha aprovat amb 15 vots a favor (grups de CiU i Socialista), 2
en contra (CUP) i 4 abstencions (PP, ERCi ICV-EUiA).

Joan Manel Montfort (equip de govern) defensa la proposta. Es tracta, a la vista de
la bona experiència de l'Ordenança de civisme, dè generalitzar la reducció de la
multa en un 50 per 100 per pagament voluntari, d'agilitar els procediments
sancionadors i d'incrementar lleugerament les sancions mínimes d'alguna
Ordenança per tal que amb la reducció no resultin quantitats gairebé ridícules.
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Pep Quelart (ERC) no veu clara la pretensió de modificar Ordenances recents. La
proposta tracta d'aplicar sempre una quantitat de multa mínima fixa, quan el que
procedeix és valorar la multa adient cas per cas segons les circumstàncies, dins del
ventall mínim i màxim previst en la normativa. L'Ordenança de civisme funciona
correctament, però ERC no comparteix una proposta que a més comporta
increments de l'import de les multes que es van aprovar fa molt poc temps.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma no ser partidari dels canvis normatius en bloc,
sinó que cal anar cas per cas. Es pretén modificar Ordenances recents; ICV
s'abstindrà en l'aprovació inicial i estudiarà més a fons la proposta.

Josep Ramon (PP) aposta per l'abstenció. La reducció del 50% de la multa i el
procediment abreujat són correctes, però no comparteix el propòsit d'incrementar
els imports de les multes de determinades Ordenances.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que si bé pot ser correcte unificar procediments, la
CUP rebutja l'increment de les multes mínimes fins a 150 euros en temps de crisi,
encara que es prevegi una possible reducció. Caldria també preveure mesures
alternatives a la multa, i critica que qui pagui voluntàriament per aprofitar la
reducció del 50% perdi ja el dret a presentar recurs contra la sanció.

Jordi Solà (grup Socialista) manifesta que la iniciativa és positiva i equilibrada, i que
l'Ordenança de civisme està essent positiva a la vista de la seva aplicació. En darrer
terme, la millor manera de no pagar multes és no incomplir les Ordenances.

Joan Manel Montfort (CiU i ponent) afirma que es fixa un mínim de 150 euros per
equilibrar i harmonitzar, però amb el descompte del 50% en la major part de casos
l'import a pagar disminuirà. Multes de 60 euros com fins ara, per exemple per
tancar tard una terrassa de bar, amb una reducció a més del 50% (30 euros),
fomentarien els incompliments. Ja s'estan posant en marxa mesures alternatives a
la multa, i en cas de pagament voluntari s'acaba la via administrativa, però
l'interessat manté el dret d'impugnar la sanció en via judicial.

Pep Quelart (ERC) manifesta que no consta que es posin multes només de 60 euros
per tancar tard una terrassa de bar, sinó que els imports són molt superiors,
L'import de la multa s'ha de fixar cas per cas. El que es vol fer recorda les
actuacions dels Fiscals en l'àmbit penal: es proposa una pena molt alta per a,
pactant, arribar a la pena que ja es tenia prevista. A més, si es produeixen
problemes de notificacions els ciutadans perdran el dret a pagar amb reducció, amb
la qual cosa hauran de fer front finalment a la sanció molt més elevada que l'actual.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) posa en relleu que estem barrejant Ordenances com
les de sorolls, venda ambulant, animals, taxis, establiments, etc.. i això no té
sentit.

L'alcalde Pere Reguli afirma que es cerquen procediments àgils i amb garanties, i
que el millor és complir les Ordenances. Les accions formatives i alternatives són
correctes, però hi ha ciutadans que molesten i incompleixen, i els veïns exigeixen a
l'Ajuntament que actuï i sancioni.
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IV. CONTRACTACIÓ SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICIS

El text del dictamen és el següent:

Atès que l'Ajuntament és responsable de mantenir nets els edificis municipals, les
escoles públiques, les llars i altres del municipi de Vilafranca del Penedès.

Atès que el 31 de maig d'aquest any es va acabar la primera pròrroga del contracte
del servei de neteja dels edificis municipals amb l'empresa adjudicatària i que
segons l'escrit presentat per l'adjudicatària el 15 de maig de 2013, va desistir del
contracte davant la impossibilitat de continuar donant servei.

Atès que el 20 de maig de 2013 es va acordar per Junta de Govern Local resoldre el
contracte signat el 24 de maig de 2010 entre l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària
i iniciar l'expedient administratiu per a la licitació del servei de neteja dels edificis
municipals, escoles públiques i llars municipals de Vilafranca del Penedès,
mitjançant procediment negociat sense publicitat i amb caràcter de tramitació
urgent durant 3 mesos i vigència des de 1'1de juny de 2013.

Atès que es va adjudicar per Decret d'Alcaldia del 23 de maig de 2013, a l'empresa
GARBET, NETEJA l MANTENIMENT INTEGRAL, EMPRESAD'INSERCIÓ, SCCL. del
servei de neteja dels edificis municipals, escoles públiques i llars municipals de
Vilafranca del Penedès, mitjançant procediment negociat sense publicitat i amb
caràcter de tramitació urgent durant 3 mesos

Atès que s'ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques, i que existeix consignació pressupostària suficient i
adequada per al finançament del contracte. El contracte tindrà una durada de
quatre anys a partir de la seva formalització i podran establir-se pròrrogues, sense
que la durada màxima total excedeixi de vuit anys.

Atès que el pressupost dels serveis és superior a 200.000 £ (IVA a part), per la
qual cosa la contractació té lloc per procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, d'acord amb el Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
del text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Atès que la competència per a contractar el servei correspon al Ple Municipal
d'acord amb la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic.

Atès que s'ha elaborat l'expedient de contractació adient, s'

ACORDA:

1. Aprovar l'expedient de contractació del servei de neteja d'edificis municipals,
escoles públiques i altres del municipi de Vilafranca del Penedès. El preu màxim del
contracte anual (IVA a part) és de 789.717£ anuals i de 955.557,57£ (IVA inclòs)
essent el preu del contracte per quatre anys de 3.158.868£ (IVA a part) i
3.822.230,28£ (IVA inclòs).
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El contracte tindrà una durada de quatre anys des de la seva formalització, si bé
podran establir-se pròrrogues fins que la durada màxima total no pugui excedir de
vuit anys.

2. Establir que la contractació tindrà lloc per procediment obert i aprovar el plec de
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, els quals es
consideren parts integrants del contracte. Es disposa l'obertura del procediment de
contractació, i la licitació serà anunciada en el Diari Oficial de la Unió Europea, el
Butlletí Oficial de l'Estat i en la pàgina web de l'Ajuntament (perfil de contractant de
l'Ajuntament).

3. Aprovar la despesa corresponent, d'import màxim anual de 955.557,57£ IVA
inclòs amb càrrec a les partides 6.32102.22700, 6.15104.22700, 5.24101.22700,
5.24125.22700, 5.33702.22700, 8.33504.22700 i 8.33511.22700 del pressupost
de la corporació vigent.

4. Delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de determinades potestats de
l'òrgan de contractació en relació al contracte administratiu a què es refereix aquest
acord. En aquest sentit, i seguint el procediment legalment establert, la Junta de
Govern Local adoptarà les decisions adients en matèria d'interpretació del contracte
i de modificacions que no tinguin caràcter substancial.

El dictamen anterior s'ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 en contra (aquests, de la
CUP).

Josep Maria Martí (CiU i equip de govern) explica amb detall el dictamen. L'empresa
anterior va cessar en entrar en concurs de creditors, i amb celeritat es va cercar
una empresa d'inserció que es va fer càrrec dels treballadors del servei. Ara iniciem
el procediment de contractació obert i amb regulació harmonitzada, de tràmit
legalment lent. Es valorarà el preu, els mitjans, el programa de treball, el factor
ambiental i també el programa d'inserció laboral. Hi ha voluntat de facilitar l'accés a
la prestació d'aquests serveis per part d'empreses d'inserció. També es garanteix
que els treballadors actuals conservaran la seva feina.

Pep Quelart (ERC) es mostra favorable al dictamen, ja que l'empresa adjudicatària
té un perfil que li agrada (empresa d'inserció). Espera que a diferència d'altres
ocasions els càlculs econòmics del govern sobre el cost del servei siguin correctes
en aquest cas, de manera que el concurs no quedi desert.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que l'empresa anterior de vegades no complia
la llei i pagava tard a les seves treballadores, malgrat que l'Ajuntament pagava'
puntualment el servei. L'Ajuntament ha de fer un seguiment de les empreses
contractistes i garantir que compleixen els seus deures. És positiu exigir a les
empreses un programa social, amb facilitats especial d'accés als serveis per part de
les empreses d'inserció.

Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la proposta. Espera que el preu màxim
sigui convenient per als interessos municipals, però també suficient per a pagar a
les treballadores segons salaris de conveni. També que l'adjudicatari pagui
puntualment.
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Xavier Navarro (CUP) afirma que la CUP demana fomentar les cooperatives, i en
casos com la neteja és senzill que els serveis els prestin cooperatives, de manera
que els treballadors s'autogestionin laboralment. Externalitzar serveis a empreses
privades que obtenen beneficis no és positiu, i en canvi sí que ho és apostar per les
cooperatives. La CUP estima molt dubtós el punt 4 del dictamen, perquè fa una
delegació inconcreta d'atribucions a favor de la Junta de Govern, i l'alcalde Pere
Reguli li contesta que de vegades calen canvis i variacions no molt importants, i la
delegació en aquests supòsits esdevé molt operativa.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que la renúncia de l'empresa anterior
crea una oportunitat. S'ha contractat provisionalment una cooperativa i les
sensacions rebudes són positives. L'Ajuntament ja fa anys que col.labora amb
cooperatives i tracta d'impulsar-les, i tenim per exemple en aquest sentit el cas de
Nou Verd.

L'alcalde Pere Reguli afirma que totes les treballadores de l'empresa anterior que
prestaven serveis en edificis municipals mantenen el seu lloc ed treball, i que
l'impagament de salaris obeïa en gran part al fet que alguns ajuntaments (no és el
cas del de Vilafranca) no paguen dins de termini els serveis ja prestats. Reguli
considera positiu que serveis d'aquesta mena els puguin portar a terme entitats de
caire social.

Xavier Navarro (CUP) afirma que la CUP aposta per cooperatives amb
autoorganització dels treballadors i decisions en assemblea, i no per altres
cooperatives que ni de lluny funcionen així, per la qual cosa no pot donar suport al
dictamen. L'alcalde Pere Reguli contesta que parlem d'entitats que compleixen la
llei de cooperatives, i en les quals. cada persona té un vot; com s'organitzen en
concret, és un assumpte aliè a l'Ajuntament.

V. PLA BÀSIC D'EMERGÈNCIA MUNICIPAL

Se sotmet al ple el dictamen següent:

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès cal que es doti obligatòriament
d'un pla bàsic d'emergència municipal tal com disposa l'article 17.2 de la Llei
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Atès que d'acord amb l'esmentat article els plans bàsics d'emergència municipal són
aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives, amb la informació
pública i l'informe previs de la Comissió municipal de protecció civil.

Atès que s'ha redactat l'esmentat Pla Bàsic d'Emergència Municipal atenent les
disposicions del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del
contingut per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals
(DOGC 10474 de 4 d'agost de 2010).

Atès que en Junta de Govern Local de 10 de juny de 2013 es va aprovar inicialment
la redacció del Pla Bàsic d'Emergència Municipal (PBEM) de Vilafranca del Penedès a
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fi i efecte que es procedís al tràmit d'informació pública i informe previs de comissió
establerts legalment.

Atès que a l'esmentada Junta de Govern Local es va aprovar sotmetre a informació
pública el Pla Bàsic d'Emergència Municipal (PBEM) de Vilafranca del Penedès,
mitjançant la publicació d'un anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels
diaris locals, així com en el tauler d'edictes de la Corporació i en la pàgina web
municipal www.vilafranca.cat. als efectes que els possibles interessats poguessin
presentar les reclamacions o al.legacions que estimessin oportunes, pel termini de
20 dies, comptador des de l'endemà de la publicació de l'anunci al darrer diari
oficial, en compliment del que disposen els articles 17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de
maig, de protecció civil de Catalunya i 52 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya per a
la seva posterior aprovació pel Ple Municipal.

Atès que s'ha publicat l'anunci de l'acord en tots els mitjans esmentats.

Atès que el dia 17 de juny de 2013 es va publicar l'anunci d'aquest acord en el
Butlletí Oficial de la Província, donant inici al termini de 20 dies per presentar les
al.legacions o reclamacions que els interessats estimessin oportunes.

Atès que ha transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagi presentat cap
al.legació o reclamació

Atès que la competència per a aprovar el Pla Bàsic d'Emergència Municipal
correspon al Ple de l'Ajuntament d'acord amb el redactat de l'article 47 de la Llei
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, s'

ACORDA:

1) Aprovar definitivament el Pla Bàsic d'Emergència Municipal (PBEM) de Vilafranca
del Penedès.

2) Trametre el present Pla a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya als efectes
disposats a l'article 17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya i al Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del
contingut per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals.

L'anterior dictamen s'ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 abstencions (CUP).

Joan Manel Montfort (equip de govern) recorda que el pla és obligatori en municipis
de més de 20.000 habitants. Ara, després de la informació pública, aprovem el pla
de caràcter general de forma definitiva. Després vindran els plans específics
(inundacions, transport de mercaderies perilloses, etc.).

Pep Quelart (ERC) dóna suport al dictamen, perquè cal un Pla. Parlant de complir la
llei, però, aquesta també diu que per població Vilafranca hauria de tenir una segona
biblioteca. No la té, i fins i tot es va deixar perdre una subvenció concedida per a
construir-la.
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que votarà a favor. És bo disposar del Pla, però
també tenir recursos i mitjans suficients d'emergència. Per exemple, l'estat del parc
de Bombers és deplorable, i s'ha anunciat per la Generalitat que no se'n farà cap de
nou, ignorant-se si es rehabilitarà l'actual i en quins termes.

Josep Ramon (PP) afirma que votarà a favor, tot i que de vegades els plans són
paper mullat si no hi ha mitjans per a executar-los.

Llorenç Casanova (CUP) anuncia que s'abstindrà, pel simple motiu que no han
rebut, ni coneixen ni han pogut llegir el Pla. En aquestes ocasions seria bo trametre
un exemplar als grups municipals.

L'alcalde Pere Reguli afirma que el Pla fixa els riscos potencials, i estableix
procediments i mesures per al cas d'emergència d'acord amb els mitjans que
realment tenim.

VI. REGLAMENT BIBLIOTECA TORRAS I BAGES

El text del dictamen és el següent:

El Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 19 de
març de 2013, va aprovar el nou Reglament de la Biblioteca Torras i Bages de
Vilafranca del Penedès, Reglament que recull de forma més real les demandes, els
serveis i l'oferta de la Biblioteca per als seus usuaris.

Es va sotmetre l'expedient i el nou Reglament al tràmit d'informació pública pel
termini de trenta dies hàbils, des de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província (ref. 783991, de 5 d'abril de 2013), i durant aquest termini
d'exposició pública s'ha presentat una al.legació per part de la Diputació de
Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, i una proposta
d'esmena per part del grup d'ERC, amb representació al Ple municipal.

L'al'legació presentada per la Diputació de Barcelona es remet a la "Normativa
reguladora per a l'obtenció del carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de Barcelona i l'ús dels serveis bibliotecaris vinculats/~
normativa aprovada per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació,
publicada al BOP, que va entrar en vigor amb data 18 de març de 2013.

La Diputació de Barcelona, vist el Reglament de la Biblioteca Torras i Bages i per
evitar interpretacions diferenciades de les dues regulacions sobre els aspectes que
s'indiquen a continuació, proposa el següent:

~ En el punt 7 de l'apartat "2.3. EL SERVEI DE PRÉSTEC"del Reglament de la
Biblioteca, on s'indica "Si un usuari perd o fa malbé un document. .. " proposa
substituir-ho per "Si un usuari no retorna o fa malbé un document ... '~ que és
tal i com es descriu a la Normativa de la Xarxa de Biblioteques Municipals
(XBM).

~
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~ AJUNTAMENT
•"11. VILAFRANCA~nlii •

DEL PENEDES

~ En el punt 6 de l'apartat "2.3. EL SERVEI DE PRÉSTEC"del Reglament de la
Biblioteca, proposa substituir el concepte "punts de penalització" per "punts
de demèrit", que és la denominació que figura a la Normativa de la XBM.

~ En el punt 5 de l'apartat "2.5. SERVEI PÚBLIC D'ACCÉS A INTERNET" del
Reglament de la Biblioteca, proposa eliminar la frase "No està pensat per
accedir a jocs, xats, etc.", ja que aquesta frase pot contradir la finalitat del
servei que ja resta indicada amb el redactat "El servei està pensat per la recerca
d'informació amb finalitats culturals, d'aprenentatge, de consulta en general i
per a activitats vinculades a l'oci'~ i que es relaciona, de forma correcta, amb la
Normativa de la XBM.

La proposta d'esmena feta pel grup d'ERC amb representació al Ple municipal és
sobre els punts 8 i 9 de l'apartat "1.2. NORMESDECOMPORTAMENTl CIVISME" del
Reglament de la Biblioteca. En efecte, la proposta es refereix a que cal definir millor
aquests dos punts, sobre males conductes i robatori de material de la biblioteca,
definint també millor la penalitat que comporten aquestes males conductes.

Atès que s'ha estudiat i valorat l'al.legació presentada per la Diputació de
Barcelona, amb les propostes formulades i s'estima adient modificar el redactat
dels punts proposats, sobre el servei de préstec i el servei públic d'accés a internet.

Atès que s'ha treballat la proposta d'esmena feta pel grup d'ERC, amb el Servei de
Cultura, la Direcció de la Biblioteca Torras i Bages i el representant del grup d'ERC,
obtenint així una proposta de redactat que ha estat consensuada per les tres parts,
a banda que ha obtingut el vist i plau del Servei de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona. Per tant,

S'ACORDA:

1. Estimar íntegrament l'al.legació presentada per la Diputació de Barcelona,
mitjançant la Gerència de Serveis de Biblioteques, així com la proposta
d'esmena feta pel grup d'ERCamb representació al Ple municipal, i disposar que
els punts 8 i 9 de l'apartat "1.2. NORMESDE COMPORTAMENTl CIVISME'~ els
punts 6 i 7 de l'apartat "2.3. EL SERVEIDE PRÉSTEC" i el punt 5 de l'apartat
"2.5. SERVEI PÚBLIC D'ACCÉSA INTERNET" quedaran redactats en els termes
següents:

Punts 8 i 9 de l'apartat "1.2. NORMESDE COMPORTAMENTl CIVISME":

• La conducta inapropiada i les faltes de respecte i de consideració (com ara
crits, insults i/o amenaces) que afectin al personal de la biblioteca i a la
resta d'usuaris comportarà l'expulsió temporal de la biblioteca, la retirada
del carnet i la pèrdua dels drets com a usuari, entre 6 mesos i dos anys
(segons la gravetat dels fets, independentment de l'aplicació del codi penal
en els casos que així ho requereixin). En cas de reincidència el carnet podrà
ser retirat de forma definitiva.

• El robatori de material de la biblioteca comportarà l'expulsió temporal de la
biblioteca, la retirada del carnet i la pèrdua dels drets com a usuari, entre 6
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mesos i tres anys (segons la gravetat dels fets, independentment de
l'aplicació del codi penal en els casos que així ho requereixin). En cas de
reincidència el carnet podrà ser retirat de forma definitiva.

Punts 6 i 7 de l'apartat "2.3. ELSERVEIDEPRÉSTEC";

• La biblioteca aplica, pel retard en el retorn dels documents prestats, punts de
demèrit al carnet d'usuari. Els punts de demèrit són punts que s'acumulen al
registre d'usuari per retornar un document prestat fora del termini establert.
S'adjudica un punt per cada document i dia de retard. Es compten des del
primer dia de retard del document i en arribar als 50 punts es bloqueja el
carnet per un període de 15 dies naturals. La sanció s'aplica en el moment
que es retornen els documents endarrerits.

• Cal tenir cura dels documents deixats en préstec i retornar-los en el mateix
estat en què han estat cedits. Si un usuari no retorna o fa malbé un
document ho ha de notificar immediatament a la biblioteca i ha de reposar-lo
de nou. La pròpia biblioteca indicarà el procediment de la reposició.

Punt 5 de l'apartat "2.5. SERVEIPÚBLICD'ACCÉSA INTERNET";

• El servei està pensat per la recerca d'informació amb finalitats culturals,
d'aprenentatge, de consulta en general i per a activitats vinculades a l'oci. No
està permesa la consulta de pàgines de contingut racista, violent, pornogràfic
o que atemptin contra la dignitat de les persones.

2. Aprovar definitivament el nou Reglament de la Biblioteca Torras i Bages de
Vilafranca del Penedès, introduint les modificacions en els punts 8 i 9 de l'apartat
1.2, en els punts 6 i 7 de l'apartat 2.3 i en el punt 5 de l'apartat 2.5, en els
termes que s'han transcrit.

3. Publicar el text íntegre del nou Reglament de la Biblioteca Torras i Bages de
Vilafranca del Penedès, aprovat, en forma legal.

L'anterior dictamen s'ha aprovat per unanimitat.

Raimon Gusi (equip de govern i CiU) agraeix la feina feta per tècnics i grups
municipals, i constata que ha estat positiva l'ampliació del termini d'informació pública
suggerida per la CUP. S'incorporen les propostes de la Diputació i s'han pogut
consensuar les aportacions d'ERC. El nou Reglament ha de servir per millorar el
civisme dins la biblioteca, i per incorporar l'ús de les noves tecnologies.

Pep Quelart (ERC) es mostra favorable al dictamen. Propostes obertes seves s'han
acceptat, i disposar d'un Reglament és necessari.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca que calia l'eina del Reglament. La biblioteca està
saturada, i la sala de lectura en part també. Ja fa temps que el servei s'hauria d'haver
ampliat i no s'ha fet, desaprofitant fins i tot una subvenció.
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Montserrat Blasco (PP) anuncia que votarà a favor. Cal corregir l'incivisme i actualitzar
la regulació de les noves tecnologies a la biblioteca.

Llorenç Casa nova (CUP) afirma que el Reglament era necessari, i que també els
treballadors de la biblioteca l'agrairan. Celebra que s'hagi atès la proposta de la CUP
sobre una major participació dels usuaris en el Reglament. Un altre debat serà que cal
ampliar el servei de biblioteca.

Jordi Solà (grup Socialista) anuncia que dóna ple suport al Reglament. La tramitació
ha estat llarga, però s'ha arribat a un consens i el Reglament serà una eina útil per a
millorar el funcionament de la biblioteca.

VII. ÀREA BÀSICA DE SALUT. DESDOBLAMENT

Es posa a la consideració del ple la proposta dictaminada següent:

L~rea Bàsica de Salut (ABS) Vilafranca del Penedès pertany al Sector Sanitari de
l'Alt Penedès-Garraf, de la Regió Sanitària de Barcelona. L'àmbit territorial és el del
municipi de Vilafranca del Penedès, segons DOGC: Ordre del 1610511989.
Com a municipi comprèn els barris següents: Barceloneta, Centre Vila, Les Clotes,
L'Espirall, Molí d'en Rovira, El Poble Nou, Sant Julià, Afores i La Girada.

Atès que l'any 2005 es va proposar desdoblar l'actual ABS Vilafranca del Penedès
en dues ABS: Vilafranca del Penedès 1 i Vilafranca del Penedès 2, amb una
distribució de la població per barris.

Atès que una vegada analitzades les dades demogràfiques i el nombre de persones
usuàries potencials d'aquests serveis, el Servei Català de la Salut de la Generalitat
de Catalunya presenta una nova proposta de distribució per barris, que seria la
següent:

• ABS Vilafranca del Penedès 1 (CAP Alt Penedès), que comprèn els barris:
Centre Vila, El Poble Nou, Sant Julià i Afores.

• ABS Vilafranca del Penedès 2 (NOU CAPVilafranca), que comprèn els barris:
Barceloneta, L'Espirall, Molí d'en Rovira, Les Clotes, La Girada i Les Bassetes
(Afores).

Atès que els barris del Centre Vila i La Barceloneta presenten una distribució força
irregular sobre el mapa, cosa que fa que tingui sentit una distribució i separació
més clara. En efecte, es considera que cal definir un eix de separació que determina
la continuïtat cI Cid - cI Pines - cI Raval de la Font. Aquest eix neix des del carrer
del Comerç i arriba al límit amb el barri de Les Clotes. D'aquesta manera els
habitatges que queden al nord d'aquest eix passaran a dependre de la nova ABS-2,
mentre que els que queden al sud dependran de l'actual centre d'Atenció Primària
ABS-1. S'adjunta plànol on es defineix aquesta divisió final. Per tant

S'ACORDA:

Aprovar la nova proposta feta pel Servei Català de la Salut de la Generalitat de
Catalunya, de desdoblament de l'ABS Vilafranca, incorporant una lleugera
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modificació pel que fa a la distribució de la població dels barris del Centre Vila i de
La Barceloneta.
Aquesta modificació consisteix en definir un eix de separació que determina la
continuïtat ci Cid - ci Pines - ci Raval de la Font. Aquest eix neix des del carrer del
Comerç i arriba al límit amb el barri de Les Clotes. Així, els habitatges que queden
al nord d'aquest eix passaran a dependre de la nova ABS-2, mentre que els que
queden al sud dependran de l'actual centre d'Atenció Primària ABS-lo

Aquesta divisió final que separa les dues ABS, segons la proposta que s'aprova,
queda definida en el plànol adjunt, que forma part de l'expedient.

L'acord anterior s'ha pres amb 16 vots a favor (grups de CiU, Socialista i ERC), 1 en
contra (ICV-EUiA) i 4 abstencions (CUP i PP).

Anna Doblas (grup de govern i CiU) afirma que s'ha volgut modificar en una petita
part la proposta de 2005, per tal de donar resposta als canvis en les dades
demogràfiques. Doblas detalla els diferents barris i zones que s'assignen a cada un
dels dos desdoblaments de l'ABS.

Pep Quelart (ERC) es mostra a favor, però adverteix que quan tinguem el nou CAP
a l'Espirall obert s'hi ha d'assignar nou personal, i no repartir el personal de l'actual
CAPo ambulatori entre els dos.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) diu que votarà en contra atesa la manera de fer del
govern en aquest cas. Hi ha canvis importants, com el pas de la gent del barri de la
Girada a l'ABS-2, cosa que es fa sense consulta ni participació; ni tan sols s'ha
parlat amb l'associació de veïns. La Generalitat i l'Ajuntament semblen actuar amb
secretisme, i això no es pot fer si parlem d'un servei tan important com la salut.
Contesta Anna Doblas que la població s'assigna inicialment a un o altre CAP, però
que pot ser atesa indistintament en qualsevol dels dos.

Josep Ramon (PP) manifesta que el seu grup s'abstindrà. No veu clar que la gent de
la Girada s'hagi de desplaçar tant lluny. Cal garantir que el nou CAP es doti amb
personal realment nou al servei de Vilafranca. Contesta Anna Doblas que a la
Girada hi ha majoritàriament gent jove amb possibilitat de mobilitat, i també
transport públic.

Llorenç Casanova (CUP) recorda que durant el govern tripartit a la Generalitat es
van crear Consells Territorials de Salut, els quals no es reuneixen però serien útils
per a debats d'aquesta mena. Ens hem d'anar adaptant a les realitats
demogràfiques, i garantir el transport públic fins als CAP. Lògicament, el nou CAP
ha de tenir nou personal, sense desdoblar en dos centres el personal actual. Xavier
Navarro (CUP) demana que els informes dels tècnics tinguin en compte la realitat.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) insisteix en la necessitat de consulta, al marge que
aquesta hagués canviat o no el resultat final. ICV-EUiA ha iniciat el tràmit legal
segons el ROM per aconseguir celebrar a l'Ajuntament, d'acord amb peticions dels
veïns, una audiència sobre l'important assumpte de la salut a casa nostra.
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L'alcalde Pere Reguli afirma que en aquestes matèries és impossible que tothom
estigui content, perquè sempre hi haurà zones o carrers l'adscripció dels quals a un
o altre CAP sigui discutible. Són canvis tècnics, i d'aquí a dos anys es veurà si són
necessaris altres revisions. Lògicament, caldrà garantir que existeixi un servei de
transport públic als CAP.

VIII. MOCIÓ PACTE DRET A DECIDIR

Es presenta la següent moció del grup d'ERC, encapçalada finalment també per
CiU:

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament
la voluntat d'autogovernar-se, amb l'objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col.lectiva.

Davant l'actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de
Catalunya en el si de l'Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions
han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de
diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema
«Som una Nació, nosaltres decidim» i la de 1'11de setembre de 2012 sota el lema
«Catalunya nou Estat d'Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data
27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya
pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur col.lectiu mitjançant
una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
adoptada pelParlament el passat 23 de gener de 2013.

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat
civil en el procés cap a la celebració d'una consulta sobre el futur polític de
Catalunya. A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat,
Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de persones en representació de
partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes,
empresarials i sindicals.

El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la
coresponsabilitat de tots els agents per tal que se'l facin seu i impulsin l'expressió
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest
suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la
llibertat d'expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals.

El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la
pluralitat d'opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de
ser, única i exclusivament, l'expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans
i ciutadanes. Per tot això, se proposa l'adopció pel ple dels següents
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ACORDS

1. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la
Plataforma www.dretadecidir.cat

2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin
també a aquest procés democràtic de l'exercici al dret a decidir i a la
celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya.

3. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, a la FMC, a l'ACM i a l'Associació de Municipis per la
Independència.

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

Pep Quelart (ERC) recorda que el passat 26 de juny al Parlament es va constituir el
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, amb la participació de partits, institucions,
entitats, agents, i societat civil en general. Es planteja adherir-nos al Pacte com
Ajuntament, de manera que ens mostrem a favor del dret a decidir del poble de
Catalunya sobre el seu futur com a nació.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA), després de proposar l'esmena (ja recollida) consistent
en traslladar la moció també a les entitats municipalistes FMC i ACM, defensa el
dret a decidir com a bàsic en democràcia. Hem de fer costat al Parlament¡ i tenir
present que molta gent a Catalunya vol exercir els seus drets.

Josep Ramon (PP) s'oposa a la moció¡ perquè el que de debò es va aprovar a parer
seu va ser un pacte per la independència. El PPestà en contra de la independència i
no creu que aquesta voluntat sigui majoritària entre el poble. En aquests moments
el que hauríem de fer és lluitar contra la crisi i l'atur. El PPmanifesta que¡ si no es
convoca una consulta que sigui legal¡ l'Ajuntament no pot col'laborar-hi ni oferir
mitjans materials per a celebrar-la.

Llorenç Casanova (CUP) destaca que sí que cal lluitar contra la crisi i l'atur¡ però
també contra la corrupció en partits i institucions. El dret a decidir és democràtic i
com ajuntament ens hem d'adherir i escampar el debat. També seria bo obrir el
debat a tots els Països Catalans. Hem de poder decidir sobiranament en tot:
qüestions nacional¡ social¡ Ilengua¡ ensenyament¡ etc.

Ramon Zaballa (grup Socialista) celebra el redactat del darrer paràgraf de la part
expositiva de la moció¡ ja que defensa un procés democràtic¡ transparent i de
respecte a la pluralitat d'opinions. En canvi¡ la part dispositiva adopta un notable
caràcter sobiranista¡ matisat per l'esmena d'ICV en el sentit de traslladar la moció a
entitats municipalistes altres que l'AMI. De vegades es parla de dret a decidir a títol
de parany per defensar únicament la via de la separació o independència. En
realitat¡ el dret ha de servir perquè el poble decideixi lliurement quin encaix o
relació vol amb l'Estat actual¡ si en vol algun¡ i no ha de ser sinònim
d'independentisme o sobiranisme. El PSCés favorable a una consulta democràtica¡
legal i transparent, i aposta per defensar la via federalista que inclou el principi
d'ordinalitat. Seria bo que Catalunya pogués tenir un estatus semblant al de
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Baviera a Alemanya. Els socialistes donen suport a la moció, amb tots els matisos
apuntats.

Raimon Gusi (CiU) defensa la moció i desitja encapçalar-la. El Parlament de
Catalunya ha desenvolupat el procés adient i el 26 de juny s'ha constituït el Pacte,
també amb la societat civil (Gusi cita múltiples entitats i institucions adherides). Es
tracta d'apostar per la radicalitat democràtica i fer possible que tothom expressi el
seu parer sobre el futur de Catalunya. El pacte inclou CiU, PSC, ERC, lCV, CUP i
moltíssimes entitats. A parer seu, la qüestió nacional i la social es troben clarament
lligades.

IX. MOCIÓ DECLARACIÓ GAVÀ, IGUALTAT DONES I HOMES

Es dóna lectura a la moció següent dels grups de CiU i Socialista:

Adherir-se aquest Ajuntament de Vilafranca del Penedès a l'anomenada "Declaració
de Gavà'~ subscrita el dia 7 de maig de 2013 per l'Ajuntament de Gavà, el Consell
Regional de Tànger-Tetuan i el Fons Català de Cooperació, sobre la igualtat efectiva
de dones i homes; el text de la Declaració és el següent:

"DECLARACIÓ DE GAVÀ

En el marc de la trobada entre autoritats de municipis de la Regió de Tànger-Tetuan
i catalans amb el teixit associatiu local i col.lectius d'origen marroquí per debatre
sobre el rol de les dones al Marroc exposem el següent:

Considerem que el camí cap a la igualtat de fet i de dret entre les dones i els homes
implica el reconeixement previ de les desigualtats existents i la voluntat d'actuar
decididament per eradicar-les creant un entorn polític, jurídic, social, cultural,
econòmic i mediambiental que afavoreixi el desenvolupament de la igualtat real i
efectiva.

En l'exercici de les nostres competències públiques ens comprometem a contribuir a
la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil.leni i el respecte als
principis de la Carta-Agenda Mundial dels Drets Humans a la Ciutat que, entre
d'altres, promulguen el dret a la igualtat de les dones i els homes promovent
accions encaminades a eliminar els estereotips de gènere i qualsevol forma de
discriminació directa o indirecta per raons de sexe.

Amb la finalitat d'afavorir la igualtat efectiva de dones i homes promourem la
participació paritària de les dones en la presa de decisions en l'àmbit públic
juntament amb aquelles mesures que afavoreixen que els governs locals
(col.lectivitats locals) avancin en la igualtat real com a requisit indispensable per
aprofundir en la construcció i el desenvolupament d'una societat plenament
democrà tica".

L'anterior moció s'ha aprovat per unanimitat.
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Defensa la moció Carme Garrido (grup Socialista). Destaca el procés seguit amb la
participació de l'Ajuntament: trobades, delegació de Tànger - Tetuan, processos
amb entitats, etc. S'ha elaborat finalment aquesta declaració, que detalla, en la
línia d'endegar un projecte de participació de la dona en la governança local al nord
del Marroc.

Raimon Gusi (CiU) també dóna suport a la moció, en la qual CiU també ha
col.laborat.

Pep Quelart (ERC) es mostra a favor, però demana predicar amb l'exemple. A
Vilafranca el Casal de la Dona pateix retallades, quan en realitat requereix
recolzament.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció, aposta per treballar per la
igualtat real entre dones i homes.

Montserrat Blasco (PP) anuncia el seu vot favorable, i defensa la igualtat encara
que es tracti de cultures diferents. Malgrat tot, el PPcreu que no sempre les quotes
per gènere, en política, empresa, etc. són la millor solució. Cal apostar pel principi
del mèrit, de manera que arribi més amunt qui més s'ho mereixi, home o dona.

Llorenç Casanova (CUP) es mostra a favor de la moció. Retreu que el Consell per la
Igualat de Vilafranca no s'hagi convocat des de l'any passat malgrat les demandes
realitzades en aquest sentit, i que no es faci cap seguiment del Pla per la Igualtat
existent a Vilafranca.

X. MOCIÓ JOVES A CATALUNYA

Es presenta la moció següent del grup Socialista:

Les dades sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya posa de
manifest la precària situació que pateix la joventut, convertint-los en un dels
col.lectius més vulnerables enfront la dramàtica situació que ha generat la crisi
econòmica.

La taxa d'atur entre els i les joves de 16 a 24 anys actualment a Catalunya és d'un
52,7%, arribant a un nou màxim històric. L'atur entre la població de 16 a 19 anys
arriba fins al 77,3%. A Catalunya hi ha 264.200 joves d'entre 16 i 29 anys a l'atur.
L'atur de llarga durada pels joves de 16 a 29 anys és del 18,8%, el que representa
només una mica menys de la meitat del total joves aturats (39,9%). L'atur de
llarga durada afecta més als joves (18,8%) que als adults (12,7%), deixant de ser
un fenomen exclusiu dels majors de 45 anys.

Però l'anàlisi de la realitat va més enllà de les dades periòdiques de l'Enquesta de la
Població Activa (EPA) i és que darrere d'aquestes dades hi ha joves en risc
d'exclusió laboral desencadenant en exclusió social, veient minvades les seves
possibilitats d'emancipació. Segurament la generació millor preparada és una
generació hipotecada de per vida davant la inactivitat dels actuals governs per a
trobar solucions i treballar pel present i el futur del país.
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Davant d'aquesta situació d'emergència nacional, el Parlament de Catalunya ha
acordat la celebració d'un ple monogràfic sobre la situació de la joventut a
Catalunya. Aquesta petició va ser refermada, també, a través d'una resolució
aprovada per unanimitat el passat 2 de març a l'Assemblea General Ordinària del
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la plataforma que aplega a 95
entitats juvenils d'àmbit nacional i consells locals de joventut d'arreu del país.

La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per a la
reforma del mercat laboral, especialment la situació laboral entre els i les joves, la
taxa d'atur i la taxa d'ocupació. Cal concentrar els esforços de tot un país en la
lluita contra l'atur juvenil. No invertir en la joventut implica no invertir en el país,
esdevenint un problema col.lectiu que necessita solucions reals si no volem que
Catalunya deixi de ser un país per a joves.

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

-Donar suport a la celebració del Ple monogràfic sobre la situació actual de la
joventut al Parlament de Catalunya.

-Impulsar des de l'Ajuntament mesures contra l'atur juvenil que de manera
transversal impliquin totes les àrees de l'Ajuntament, sobretot en l'àmbit de
promoció econòmica i creació d'ocupació adreçades especialment als i les joves.

-Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que posi en marxa un pla de
xoc contra l'atur juvenil amb polítiques específiques respecte la creació de nova
ocupació i les condicions de treball dels joves, amb indicadors i eines que permetin
avaluar el seu compliment.

-Instar a les administracions a fomentar un canvi en el model productiu
incrementant els recursos destinats a investigació.

-Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que convoqui una taula de
diàleg amb sindicats, associacions empresarials, sectors socials, forces polítiques i
entitats municipalistes per pactar mesures per a la dinamització de l'economia i la
reducció de l'atur juvenil.

-Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la suficiència de
recursos econòmics i humans per fer front a totes les necessitats de formació,
orientació i intermediació laboral dels aturats/des, donant continuïtat laboral als
orientadors del soc.

-Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya.

La moció anterior s'ha aprovat per unanimitat.

Joan Tarrida (grup Socialista) destaca que en la situació de crisi que patim el
col.lectiu més afectat és la joventut. A Catalunya gairebé el 53% dels joves es
troben en atur, molts d'ells de llarga durada. S'està matant la il'lusió del jovent,
limitant les seves possibilitats de formació i ocupació, reduint la recerca i provocant
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en molts casos l'emigració a l'estranger. Si no es reverteix la situació, en el futur
els joves d'avui es dividiran entre gent integrada i altra exclosa, i això és molt greu.
Tarrida defensa les mesures concretes de la moció; l'Ajuntament ja treballa en la
matèria, però molts dels assumptes depenen d'estaments superiors.

Pep Quelart (ERC) destaca que la sociovergència crea situacions curioses, com la
necessitat de presentar mocions per a posar en relleu que CiU i PSC no són la
mateixa cosa. Es mostra a favor de la moció, però novament caldria predicar amb
l'exemple: malgrat mocions aprovades, a Vilafranca no tenim el necessari Casal de
Joves, ni amb govern del PSC, ni amb govern de CiU ni ara amb govern conjunt CiU
- PSc.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) anuncia el seu vot favorable, i considera correcta la
intervenció de Tarrida en tant que aporta dades i fets. Es troba pendent,
efectivament, el Casal de Joves de Vilafranca i, estant el PSC al govern municipal,
hauria estat lògic i desitjable que la moció contingués mesures més concretes.

Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, però recorda que bona part de l'atur que
patim prové dels governs socialistes de Zapatero, qui no va prendre cap mesura
vàlida al respecte.

Llorenç Casanova (CUP) dóna suport a la moció, i afegeix que a més la gent que
treballa ha accedit a feines de poca qualitat. S'apugen especialment a Catalunya les
taxes universitàries, es retalla en I+D i es dicta una reforma laboral regressiva, etc.
Caldria fer accions també a nivell local, i recorda al PSCque forma part del govern.
En aquest sentit, pregunta per què el PSC dóna suport a aportar molts recursos
municipals a una escola elitista com l'ESCAVI.

Anna Doblas (CiU) es mostra favorable a la moció, i recorda que el debat al
Parlament que la moció demana se celebrarà demà mateix. Fa uns mesos es va
aprovar el Pla nacional juvenil de Catalunya, i a Vilafranca ja estem treballant a
fons el Pla local de joventut, que ha de ser una bona eina per a la promoció dels
joves; es dialoga, s'escolta i s'abordaran les necessitats d'equipaments específics.

XI. MOCIÓ FUNDACIÓ PINNAE I OBRA SOCIAL CAIXA PENEDÈS

Els grups d'ICV-EUiA i CUP van presentar una moció original, posteriorment
matisada després de negociacions amb els grups de CiU, Socialista i ERC. La moció
que finalment s'ha sotmès a votació, després d'una esmena de l'alcaldia al punt
dispositiu 3, és la següent:

El 25 d'octubre de 2011 l'Ajuntament de Vilafranca va aprovar per unanimitat el
Manifest en Defensa de la Vinculació Social i Territorial de Caixa Penedès. Aquest
manifest, que també va ser aprovat pel Consell Comarcal i per diversos
Ajuntaments, traçava un full de ruta àmpliament consensuat entre els diferents
partits polítics, agents socials i moviments socials de la comarca.

Lamentablement aquest full de ruta no s'ha seguit i Caixa Penedès ha estat
liquidada com a entitat financera. Pel que fa a la seva Obra Social, des de
començaments de 2013 ha estat intervinguda per la Generalitat de Catalunya.
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En els darrers dies s'ha constituït una Fundació, anomenada Pinnae, acollint-se a la
llei 9/2012 de 25 de juliol del Parlament de Catalunya que regula les Fundacions
Especials que gestionen els actius que encara queden de les desaparegudes Caixes
d'Estalvi, per gestionar les accions que Caixa Penedès té al Banc Mare Nostrum
(controlat pel FROB i sense que actualment doni beneficis) i amb la voluntat
manifesta de fusionar-se amb la Fundació Caixa Penedès i gestionar els seus actius,
que manifesta que són de 26 milions d'euros en diner líquid més 118 milions en
actius immobiliaris.

Que per dirigir aquesta Fundació s'han anomenat vuit Patrons dels que, excepte el
proposat pel Consell Comarcal, no consta que s'hagi seguit cap procediment
transparent ni representatiu del teixit associatiu del territori per nomenar-los;

Que aquests Patrons no respecten ni el percentatge establert del 25% de
representants de l'Administració Local, ni les entitats econòmiques del Penedès;

Que en una primera decisió prenen acords sobre la destinació dels diners de l'antiga
Fundació de la Caixa Penedès que no s'han debatut en cap organisme participatiu,
ni d'elecció democràtica, ni s'ha donat audiència a les entitats ciutadanes;

Que els Patrons nomenen director de la Fundació a la persona que ja ho feia
anteriorment a la de Caixa Penedès, sense que s'hagi fet cap concurs de mèrits, ni
s'hagi valorat la seva trajectòria ni es sàpiga el seu salari, que presumin
extremadament alt;

Per tot això proposem que el Ple pregui els següents acords:

Primer. - Denunciar que la constitució de la nova Fundació s'ha portat a terme
per part del Govern de la Generalitat de forma opaca i gens transparent.

Segon. - Denunciar que desconeixem quin ha estat el criteri per escollir el
patronat de la nova fundació i mostrar la nostra estupefacció perquè bona part dels
seus membres no hagin de rendir comptes davant de cap entitat o institució
democràtica del territori.

Tercer. - En el cas que es constati la i1.legalitat de la constitució del patronat de
la Fundació Especial Pinnae i del nomenaments dels seus vuit patrons, exigir que
es declari la nul.litat d'aquests actes i que es retorni de forma provisional a la
situació anterior sota l'estricte control de la Generalitat. En tot cas, existeixi o no
causa de nul.litat, cal un replanteig dels Patrons de la Fundació, de manera que:

a) la participació d'entitats públiques arribi al màxim legal possible, amb una
representació dels ajuntaments del Penedès, i amb representació de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès.

b) que les persones que hi estiguin en representació del sector econòmic,
representin realment entitats significatives del territori; i siguin designades
lliurement per aquestes entitats.

@
Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDÈS

http://www.vilafranca.cat


~ AJUNTAMENT
11\1\1 VILAFRANCA~n l'J _

DEL PENEDES

Quart.- Exigir que la Fundació Pinnae mantingui en funcionament els Casals d'Avis
que fins ara gestionava l'Obra Social, i promogui arribar a acords amb els
Ajuntaments de les poblacions on es troben instal.lats per tal de gestionar
conjuntament aquests Casals, i així obrir-los a la població en general; instant al
Departament d'Economia i Coneixement, i al seu màxim responsable, Sr. Andreu
Mas-Colell a adoptar les mesures cautelars que corresponguin per ,impedir que el
nou patronat desmantelli els 14 Casals d'Avis de l'Obra Social.

Cinquè.-Explorar les possibilitats legals d'impugnar la transformació de l'Obra Social
en Pinnae i el nomenament unilateral de patrons per part del Govern de la
Generalitat.

Sisè.- Sol.licitar que es procedeixi a la selecció d'un Director amb un salari de tècnic
de l'administració i escollit pels seus mèrits en la gestió d'iniciatives del Penedès.

Setè. - Sol.licitar que es realitzi una auditoria externa de tots els moviments de la
Fundació Obra Social de Caixa Penedès en els darrers tres anys per saber realment
de què es disposa i com s'ha gestionat fins ara.

Vuitè.- Sol.licitar que, en la part de l'Obra Social, en la que encara es pot actuar, es
segueixi com a full de ruta el "Manifest en defensa de la vinculació social i territorial
de Caixa Penedès" aprovat per un conjunt d'Ajuntaments de la comarca a la tardor
del 2011; i en aquest sentit:

a)Es mantingui l'arrelament al Penedès,

b)S'elabori anualment un programa d'Obra Social que atengui les prioritats del
Penedès, lluny de clientelismes, i en la redacció del qual s'impliqui als ajuntaments
penedesencs

c)S'estableixi un nou Patronat que sigui plenament transparent; amb uns directius
renovats i responsables; amb mecanismes de control transparents, de participació
//iure i efectiva del conjunt plural de la societat penedesenca en la gestió de la
mateixa i sense exclusions;

d)S'estableixi una gestió professional retribuïda segons criteris objectius, no
arbitraris ni desproporcionats, i de ple coneixement públic; amb un govern
corporatiu exemplar.

Novè.-Difondre el contingut d'aquest acord a Penedès Televisió, Radio Vilafranca i a
les seves pàgines web, així com a la web municipals i a la resta de mitjans
municipals.

Desè.- Notificar aquest acord al Departament d'Economia i Coneixement, al
Departament de Justícia i a la Comissió Europea.

Onzè.- Comunicar aquest acord als 14 Casals d'Avis de l'Obra Social i als
Ajuntaments i entitats socials que, d'acord amb els Estatuts, formaven part de
l'Assemblea General de Caixa Penedès, a la representació de la Generalitat en els
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processos de transformació de caixes d'estalvi en fundacions especials i als grups
polítics del Parlament de Catalunya.

L'anterior moció s'ha aprovat finalment per unanimitat de tot el consistori, i així es

fa constar.

Es fa constar que la moció, abans de l'esmena de l'alcaldia, demanava també que
es donés trasllat a l'Oficina Antifrau de Catalunya, i el seu punt dispositiu tercer
deia el següent:

"Tercer.- Exigir que es declari nul.la la constitució del patronat de la Fundació Especial Pinnae i

el nomenaments dels seus vuit patrons, i que es retorni de forma provisional a la situació anterior

sota l'estricte control de la Generalitat, com a pas previ a l'establiment d'un sistema efectiu de control

democràtic de l'Obra Social amb participació del territori, obrint-se un període de reflexió entre les

entitats i administracions del Penedès per decidir quins objectius han de ser els prioritaris de la

Fundació, i amb un replanteig dels Patrons de la Fundació, de manera que:

a) la participació d'entitats públiques arribi al màxim legal possible, amb especial cabuda pels

ajuntaments del Penedès, i amb representació de l'Ajuntament de Vilafranca,

b)que les persones que hi estiguin en representació del sector econòmic, representin realment entitats

significatives del territori; i siguin designades lliurement per aquestes entitats".

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca les aportacions dels grups Socialista, de CiU i
d'ERC al text inicial de la moció, algunes d'elles ja afegides al text. Caixa Penedès
era emblemàtica al Penedès, i facilitava molts llocs de treball i Obra Social, però tot
s'ha enfonsat per la mala gestió directiva i la manca de controls. Només queda
l'Obra Social amb uns actius de 144 milions d'euros, i s'ha de veure com es
gestiona. La Generalitat unilateralment la creat una nova fundació i ha nomenat a
dit un Patronat, creant-se una situació irregular i greu en la mesura que de l'Obra
Social depenen Casals d'Avis, una residència per a gent gran, espais culturals,
activitats, etc. No és admissible que la gestió recaigui en persones que no se sap
com es trien, i que no reten comptes a ningú. Cal revocar el procés i fer les coses
bé, nomenant un Patronat representatiu del nostre territori. El Patronat nomenat a
dit ha començat a actuar suprimint Casals d'avis, de manera que ara s'obliga en la
pràctica a l'Ajuntament a assumir-ne el cost.

Xavier Navarro (CUP) recorda la història fosca de Caixa Penedès (directius pendents
de judici, desaparició de l'entitat, mocions sobre control democràtic que no s'han
executat, etc.). Queda l'Obra Social amb 144 milions d'actius i la Generalitat ha
designat els patrons, sense aclarir a qui representen ni què faran, i de fet la
primera acció empresa consisteix en tancar els casals de gent gran. No
subvencionen el Vijazz, ni la Festa Major ni les entitats, però sí curiosament
festivals internacionals d'orgue. Hem de decidir entre tots què volem, sense
imposicions unilaterals.
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Pep Que/art (ERC) destaca les propostes que ha fet ERC: defensar una gestió
democràtica i representativa, plena transparència i arrelament de l'entitat al
Penedès. A Terrassa, per exemple, s'ha fet d'aquesta manera, i no s'entén per què
aquí no. Cal constituir la fundació de forma legalment correcta i amb transparència.

Josep Ramon (PP) no dóna suport a la moció. Es parla de territori, diu, però hem de
veure de quin territori. Caixa Penedès actuava a tot Catalunya, i si es revoca el
procés i la Generalitat fa nous nomenaments la majoria de persones elegides
podrien ser alienes al Penedès. Si s'aprova la moció ens podríem fer un autogol i
perdre tot control. De Casal d'Avis n'hi ha a tot Catalunya, i seria un problema que
tots els municipis demanessin representació a la fundació. Ara la gent triada és de
la comarca, i el que correspondria és parlar amb ells, demanar la inclusió en el
Patronat d'un representant de l'Ajuntament i treballar tots per la consolidació de
l'entitat. La major part del patrimoni és en immobles (en efectiu només 22 milions):
Els ingressos anuals són d'l,S milions, i aquesta quantitat no permet mantenir la
xarxa de Casals per a la gent gran.

Francisco Romero (grup Socialista) explica que el fracàs de Caixa Penedès no pot
continuar ara amb una gestió poc transparent. Les persones designades com a
membres del Patronat mereixen respecte, però no és admissible que per la premsa
ens assabentem de la creació de la nova fundació i del nomenament dels patrons.
El procés no ha estat correcte, i el territori no hi ha participat. Algunes afirmacions
de la moció són discutibles, però cal criticar el procés seguit i esmenar-lo. Els
Casals d'Avis són un assumpte a part del qual s'haurà de parlar. Romero dóna
suport a la moció.

Aureli Ruiz (CiU) recorda tot el procés darrer de les caixes d'estalvis, i la normativa
vigent. La llei obligava a la transformació de l'entitat en fundació especial d'acord
amb un calendari, i la Pinnae s'ha creat amb uns objectius amplis i en general
correctes. L'assumpte dels Casals d'Avis s'ha de tractar, perquè la xarxa no es pot
mantenir si la fundació no té ingressos suficients. Quant a la moció inicial, el dur
text s'ha esmenat en part. Segurament no hi ha hagut la suficient transparència, i
pel que fa als patrons poden ser persones vàlides¡ però el procés d'elecció ha estat
opac i poc transparent. Hi haurà representat en el Patronat el Consell Comarcal,
però no l'Ajuntament, i això s'hauria d'esmenar, perquè és just que un representant
municipal (càrrec electe o no) formi part del Patronat. La moció s'ha revisat però
caldria matisar-la més, parant atenció al fet que la Generalitat ha actuat aplicant la
llei, i tenint present que el Patronat s'hauria de revisar quant a la seva composició,
sense formular referències radicals¡ però, a revocacions.

Ruiz continua dient que no pertoca trametre la moció a l'Oficina Antifrau¡ i
probablement tampoc a la Unió Europea ni a representants de múltiples Casals
d'Avis i antics membres de la ja inexistent assemblea de Caixa Penedès. En
definitiva, CiU no se sent còmoda amb la moció i s'ha d'abstenir si no es corregeix,
perquè probablement la Generalitat ha actuat d'acord amb la llei, i s'havia de crear
la fundació; una altra cosa és treballar per tal que l'Ajuntament i potser agents
representatius puguin tenir representació en el Patronat.
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) comenta que el seu grup ja ha fet cessions en el
redactat i ha suavitzat crítiques. CiU no pot demanar que no s'enviï a l'Oficina
Antifrau si no vota a favor de la moció i s'absté.

Xavier Navarro (CUP) recorda el tancament de la llar d'avis de Pacs i les
complicitats generades llavors. No hem de fixar quotes de poder a la Pinnae, sinó
que la representació hauria de ser consensuada pels ajuntaments del Penedès.

L'alcalde Pere Reguli manifesta que espera que la creació de la fundació i el
nomenament del Patronat s'hagin fet segons la llei, cosa que creu que és així. Una
altra cosa és cercar consensos quant al caràcter representatiu del Patronat. El
secretari Francesc Giralt podrà informar per escrit properament si el procés s'ha fet
segons la llei, i si ha estat així no es pot demanar la nul.litat del procés; el que
caldria seria parlar i consensuar la composició del Patronat, assegurant una
representació de l'Ajuntament (la dels municipis de la comarca podria ser a través
del Consell Comarcal) i del territori. Quant als Casals, ja es va anunciar fa temps la
manca de viabilitat econòmica, i el que ha sorprès si de cas és la rapidesa amb que
s'ha accelerat el procés. Vilafranca i el seu alcalde s'han mogut, i es planteja que la
fundació ens cedeixi l'ús dels locals a baix preu, assumint nosaltres les despeses,
tot minimitzant-les. Cada municipi s'ha de moure i negociar com ho està fent el de
Vilafranca, i no s'hi val només a quedar-se assegut i lamentar-se.

L'alcalde proposa una esmena al punt 3 de la moció. Només es demanaria la
nul.litat si l'informe jurídic que s'emeti destaca la ¡1.legalitat de la constitució de la
fundació i del nomenament del seu Patronat. I en tot cas, sigui com sigui, el que cal
és demanar un replantejament de la composició del Patronat en el sentit que la
moció exposa.

L'esmena és acceptada, i la moció transcrita al començament resta aprovada.

XII. MOCIÓ ENSENYAMENT PÚBLIC

Es presenta la següent moció dels grups d'ICV-EUiA, CUP i ERC, i finalment també
del grup Socialista, per iniciativa de la Plataforma SOS ensenyament públic Alt
Penedès:

Donat que el dret a l'educació es troba recollit en la Declaració Universal dels Drets
Humans.

Donat que les retallades i polítiques d'austeritat tan agressives que estan imposant,
tant el govern espanyol com la Generalitat de Catalunya, suposen un greu
incompliment d'aquest dret.

Donat que les legislacions que s'estan desenvolupant (LOMCEi LEC) representen un
canvi de model essencialment ideològic que carrega contra els valors de l'escola
pública: educació catalana, gratuïta, universal i democràtica; equitat i igualtat
d'oportunitats; ensenyament científic i laic (sense adoctrinaments); coeducació,
cohesió social i inclusió.

Atès això, la plataforma SOS ensenyament públic Alt Penedès
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demana que el ple municipal aprovi el següent:

1. Rebutjar la Ley Org{mica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE).

2. Traslladar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya la necessitat d'implantar una moratòria de la Llei d'Educació
de Catalunya (LEC) fins que no sigui reestudiada pel conjunt dels agents
educatius, en especial els de l'ensenyament públic, amb la possibilitat
que sigui reformulada en termes de garantia d'equitat i participació
democràtica.

3. Rebutjar les retallades pressupostàries i exigir que tothom obtingui els
recursos necessaris per al seu desenvolupament educatiu, començant
per les famílies amb menys recursos.

4. Defensar un ensenyament públic que contribueixi a la cohesió social i
garanteixi la igualtat d'oportunitats. Un sistema educatiu laic,
coeducatiu, participatiu i democràtic, que atengui la diversitat i que
treballi per superar les desigualtats socials.

5. Fer arribar l'acord de ple al Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de España.

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

D'acord amb el ROM, intervé en representació de la Plataforma SOS ensenyament
públic Alt Penedès Montse Rodríguez. Rodríguez defensa la moció i l'ensenyament
públic, al mateix temps que s'oposa a les retallades que el sector pateix.

Rodríguez demana fer front a les retallades, i aturar la Llei d'educació de Catalunya
(LEC), elaborant una llei nova amb el consens de la comunitat educativa. La LEC
preveu concerts favorables a l'escola privada, imposa directors amb poders
excessius, promou la competitivitat, treu facultats als consells escolars, etc. Encara
pitjor, és clar, resulta la LOMCE que promou el ministre Wert. Les dues lleis
atempten contra la qualitat de l'ensenyament públic.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) defensa la moció, ja que l'ensenyament és un dret i
l'ensenyament públic un bon model. La crisi s'està emprant com excusa per a
desmantellar el sistema educatiu. És bo que la societat s'organitzi i defensi els seus
drets.

Xavier Navarro (CUP) agraeix la iniciativa de la Plataforma. Assistim a una
privatització de l'educació i a un escàs recolzament a l'ensenyament públic, que
també és una estructura d'Estat que permet la cohesió social i el pensament crític.
Ara a més es vol assignar més recursos als col.legis amb alumnes que tinguin
millors notes, la qual cosa empitjorarà la situació d'escoles situades en indrets i
contextos socialment complexos. La Generalitat potencia l'escola privada encara

~
Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDÈS

http://www.vilafranca.cat


que segregui per sexes o impulsi una religió única, i la CUP aposta per
l'ensenyament públic, de qualitat, laic i català. Llorenç Casanova (CUP) afegeix
després que alguns grups que van donar suport a la Llei catalana d'educació (LEC)
ara encapçalen la moció, la qual cosa sorprèn.

Pep Quelart (ERC) dóna per reproduïts els arguments anteriors. Recorda que ERC
ha fet recentment una trobada sobre com haurà de ser el nou Estat català, i
s'aposta clarament per una xarxa pública i potent d'ensenyament. La xarxa pública
relliga la societat, i garanteix la igualtat d'oportunitats. Cal incrementar els diners
per educació i, com en els països nòrdics, millorar la selecció i la formació del
professorat.

Montserrat Blasco (PP) es mostra contrària a la moció i a favor de la LOMCE. Les
dades demostren que el sistema que tenim reporta mals resultats educatius i
genera molts abandonaments del sistema de joves que van cap a l'atur. La LOMCE
ha de millorar clarament el sistema, i tendirà a cercar l'excel.lència en
l'ensenyament públic.

Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport a la moció, es mostra sensible al
malestar de la comunitat educativa, i agraeix l'aportació de la Plataforma. La LEC
catalana i la LOMCE són diferents, però ambdues han trobat el rebuig de la
comunitat educativa. La LECcatalana liderada per Ernest Maragall va tenir un ampli
suport parlamentari, però va mancar participació i consens. La LOMCEdel ministre
Wert és molt pitjor, i la majoria de partits ja han pactat la seva derogació quan el
PPperdi la majoria, de manera que la llei neix morta. El ministre Wert ha vulnerat
el consens constitucional sobre l'educació, i amb la LOMCEcerca sense cap consens
ni participació derogar les lleis anteriors, impregnar l'ensenyament d'ideologia,
segregar l'alumnat, expulsar alumnes del sistema via revàlides, recentralitzar els
currículums educatius, excloure la participació de la comunitat educativa,
minimitzar les competències municipals i crear problemes lingüístics allà on no hi
ha problema. Un país no pot canviar la regulació del seu sistema educatiu cada sis
anys.

Emília Torres (CiU) afirma que dóna suport a la mOCIO,malgrat que CiU no la
redactaria així, però vol respectar el consens i la iniciativa de la Plataforma. CiU és
favorable a l'ensenyament de qualitat i a l'escola pública, si bé destaca que la LEC
catalana i la LOMCE no tenen els mateixos objectius. La LEC no va tenir prou
participació, però pretenia diferents objectius lloables, i plantejar moratòries és
discutible. Torres afirma que l'ensenyament pateix algunes retallades a causa de la
situació financera de la Generalitat, però que el percentatge del pressupost destinat
a ensenyament ha crescut. La LOMCE sí que és dolenta i intenta desmuntar el
sistema: no es garanteix una plaça a tothom, els consells escolars es queden
pràcticament sense competències decisòries, no es respecta l'autonomia dels
centres, es recentralitza i es posa en qüestió la immersió lingüística, es dóna un
tracte de favor a l'escola privada, etc.

Emília Torres afirma que l'Ajuntament de Vilafranca és sensible a les necessitats
educatives, amb una despesa educativa creixent i ajuts directes a 1.127 alumnes.
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L'alcalde Pere Reguli reafirma que el percentatge del pressupost de la Generalitat
destinat a ensenyament creix, però hi ha crisi i manca d'ingressos, i per això
s'injecten menys diners i s'adopten algunes mesures doloroses, cosa lògica tenint
present que cal reduir despesa i que ensenyament, salut i serveis socials
s'emporten el 70% de la totalitat de la despesa de la Generalitat.

XIII. MOCIÓ CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL PENEDÈS

L'alcaldia de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès proposa l'aprovació de la moció
següent, per iniciativa de la Plataforma per una Vegueria Pròpia:

A partir de l'any 2005 va sorgir al Penedès un ampli moviment ciutadà a favor de la
creació d'una vegueria pròpia del Penedès. Es començava aleshores a dibuixar la
futura organització territorial de Catalunya i això va ser el detonant perquè entitats
culturals, associacions cíviques, empreses i sindicats, i ciutadans a títol personal
donessin suport a aquesta reivindicació liderada per la Plataforma per una Vegueria
Pròpia. Els ens de representació política van fer seu el clam de la ciutadania i van
aprovar mocions a favor de la vegueria Penedès d'una forma abassegadorament
majoritària: ho van fer en efecte els quatre consells comarcals i 66 ajuntaments -
que representen el 93% de la població de les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès,
el Baix Penedès i el Garraf.

Aquest moviment va veure recompensat en gran mesura el seu esforç quan el 14
de juliol de l'any 2010 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la
creació de l'àmbit de planificació Penedès, el vuitè en l'ordenació territorial de
Catalunya. L'àmbit és l'avantsala necessària de la vegueria i en bona lògica hi va
ineludiblement lligada. La decepció va venir tanmateix tretze dies després quan el
mateix Parlament va aprovar de forma prou contradictòria una llei de vegueries que
en contemplava només set ja que excloïa la del Penedès.

D'aleshores ençà s'han anat sumant decepcions. L'àmbit, tot i estar aprovat de fa
gairebé tres anys encara espera el decret de desplegament, cosa inexplicable i
absolutament inadmissible. La llei de vegueries va ser "congelada" el juny del 2011
després de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i preveient les
dificultats de la seva implementació.

Ara sorgeix un nou capítol que afectarà plenament el Penedès, la seva identitat i el
seu futur. El Parlament de Catalunya té la voluntat d'aprovar una nova llei electoral
catalana, i sembla que diversos grups de la cambra que conformen la majoria
suficient perquè la llei s'aprovi tenen el ferm propòsit de tirar-la endavant. Torna a
ser doncs un moment decisiu per al Penedès, ja que la llei establirà previsiblement
quines són les noves circumscripcions electorals en què s'organitzaran les eleccions
al Parlament de Catalunya. Sembla lògic que els àmbits actualment vigents -el
Penedès ho és tot i no estar desplegat-, que segons la llei fan la funció
d'organització territorial mentre no estiguin activades les vegueries, siguin aquests
futures circumscripcions. La lògica porta a pensar doncs que el Penedès n'ha de ser
una, però atesa l'experiència acumulada en situacions similars, no ens n'acabem de
fiar. Creiem que és d'una importància capital que el Penedès esdevingui
circumscripció electoral: res no farà tan visible la seva identitat i singularitat i, des
del punt de vista polític, res no serà tan efectiu per al progrés del territori com el
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fet que
Així doncs,

pugui elegir els seus propis representants.

Instem a les forces polítiques d'aquest Ajuntament a prendre el següent acord de
Ple:

Demanar al Parlament de Catalunya, i d'una forma particular a la ponència que
elabora el projecte de llei electoral, que el Penedès, és a dir les comarques de l'Alt
Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia que constitueixen l'àmbit de
planificació Penedès, sigui una de les circumscripcions electorals incloses en la llei
electoral de Catalunya.

L'anterior moció s'ha aprovat per unanimitat.

Malgrat que no s'ha demanat dins de termini reglamentari, l'alcalde ha donat l'ús
de la paraula excepcionalment al representant de l'anomenada Plataforma per una
Vegueria Pròpia Fèlix Simón, que diu que el poder polític ha d'estar en mans del
poble, i lamenta que la reivindicació de la Vegueria Penedès sovint no s'entén a
Barcelona (entrebancs tant de PSC com de CiU). Es demana l'Àmbit funcional
Penedès amb pla territorial parcial propi (està aprovat per unanimitat pel Parlament
i ara s'espera que definitivament es dicti el Decret adient de desenvolupament);
també el reconeixement en la Llei de Vegueries (encara que actualment hiverni) de
la Vegueria Penedès i el reconeixement del Penedès com a circumscripció pròpia en
la Llei electoral.

L'alcalde Pere Reguli diu que si tira endavant la Llei electoral de Catalunya el
Penedès ha d'esdevenir circumscripció, malgrat que no tothom ho veu així.

Pep Quelart (ERC) afirma que ERCno rep habitualment lots de nadal, però enguany
sí que espera disposar de l'Àmbit reconegut, tal com va tornar a aprovar fa pocs
dies el Parlament per unanimitat. l el Penedès com a circumscripció electoral pròpia
podria equilibrar les postures entre aquells que pregonen primar les persones i les
grans ciutats i aquells altres que per reequilibrar donen protagonisme a territoris
menys poblats.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) celebra que la Plataforma per la Vegueria torni a la
lluita, després de dos anys de govern de CiU en què malgrat no aconseguir-se els
objectius va optar pel silenci. ICV dóna suport a la moció. Les lleis electorals es
poden fer de moltes maneres, i espera que a Catalunya s'opti per respectar el
pluralisme i no per primar el bipartidisme.

Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció. Fa vergonya que es discuteixi de dret a
decidir i sobirania, i que en canvi en més de 30 anys el Parlament no hagi estat
capaç d'aprovar una llei electoral de Catalunya.

Llorenç Casanova (CUP) dóna suport a la moció presentada. El reconeixement de la
Vegueria ha de comportar la seva existència com circumscripció pròpia.

Jordi Solà (grup Socialista) dóna també suport a la moció.
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AMPLIACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ SOBRE SITUACIÓ
DELS CLUBS ESPORTIUS I SEGURETAT SOCIAL

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

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

El text de la moció presentada és el següent:

El sistema esportiu té una de les seves bases en el "voluntariat'~ sense el qual no
es podria entendre l'existència de més de 8.200 clubs, 69 federacions i 600.000
llicències federatives només a Catalunya, que constitueixen la més ampla xarxa
sectorial existent i articula un tramat d'entitats escampat per tot el país que, que
darrera l'activitat específicament esportiva, aplega i desenvolupa en el sentit més
ampli, valors humans, socials i culturals que constitueixen un patrimoni de valor
immesurable.

La significació del voluntariat en el sector esportiu està legalment reconeguda a
l'article 4 de la llei 6/1996 de 15 de gener del Voluntariat al identificar les activitats
esportives com d'interès general. A la vegada, les federacions esportives esdevenen
la màxima expressió qualitativa d'aquesta xarxa esportiva i, com a tals, són
legalment entitats d'utilitat pública i d'interès social. També els membres associats
d'aquesta gran xarxa esportiva, bé a títol individual bé com entitats -en el cas de
les federacions- comparteixen pel fet d'associar-se la voluntat altruista i d'interès
general que defineix el moviment esportiu.

Darrerament, actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social sobre
entitats esportives catalanes han aixecat una gran preocupació, tant per la grau
repercussió econòmica que amenaça la supervivència de les mateixes entitats, com
-i sobretot- per la generalització de les mateixes al conjunt del sistema esportiu al
no tenir en compte una clara divisió entre activitats voluntàries i activitats
professionals.

Cal dir que, malgrat l'aprovació de la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat les
previsions legals existents d'exclusions del règim de la seguretat social de l'Estatut
dels Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social són genèriques, quan no
indeterminades, i permeten les més variades interpretacions d'acord amb la
casuística de cada situació.

Més enllà d'actuacions amades o esporàdiques determinades per esdeveniments
esportius puntuals, no existeixen criteris clars, ni legals ni administratius, per a
determinar amb seguretat quan comença una relació laboral o professional, de la
qual es derivi l'obligació d'estar afiliat a un o altre règim de la Seguretat Social o
quan, pel contrari, es donen els requisits per entendre's que hi ha una clara
exclusió d'aquesta obligació d'afiliació atès el caràcter benèvol del servei.

Aquesta manca de criteris clars fa que l'exclusió al règim de la Seguretat Social
deixi de ser sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així el que seria
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l'aplicació d'un sistema normatiu format per un conjunt de factors determinats
legalment es redueix pràcticament a l'existència o no d'un sol criteri: la retribució
pel servei prestat. Aquesta manera d'actuar suposa deixar de costat i no tenir en
compte els altres criteris legals -llibertat, actuació altruista i solidària, subscripció
d'un contracte de voluntariat- que en la seva accepció més general constitueixen
les bases de les relacions de les persones i entitats que formen el sistema esportiu.

Un sistema esportiu que té innegablement un valor social i cívic que els
ajuntaments no podem deixar perdre. En el dia a dia dels municipis es comproven
els efectes positius que s'aconsegueixen aplicant la justícia social que es deriva de
la tasca universalitza dora realitzada des d'aquests clubs i entitats, que
posteriorment es trasllada a les xarxes socials de barris i, sobretot, en els segments
desafavorits de la societat. L'esport de base, més enllà dels motius purament
saludables, competitius o relacionals, aconsegueix un efecte sorprenent per
compensar les desigualtats econòmiques o socials dels infants i, per tant, té un
efecte reparador i normalitzador que, a la llarga, contribueix a configurar societats
més madures i més equilibrades.

Mantenir viva aquesta estructura d'esport de base és el que permet situar l'esport
català com un dels eixos centrals i referencials que defineixen i configuren el país, a
través de tot l'entramat municipal adreçat sobretot a infants i joves, i a través de
tot l'engranatge de les Federacions, que coordinen i aglutinen les diverses
possibilitats d'aquestes pràctiques de base.

Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d'Esquerra
Republicana proposa l'adopció dels següents acords:

PRIMER. Instar el Govern de l'Estat a adoptar les mesures administratives i
interpretatives necessàries a fi que, d'acord amb les previsions de l'art. 1.3.d de
l'Estatut dels Treballadors, l'article 98.a de la Llei de la Seguretat Social i la Llei
6/1996 de 15de gener de Voluntariat, es delimitin amb claredat les exclusions als
règims d'afiliació a la seguretat social de les persones que presten serveis en
entitats sense ànim de lucre que persegueixen objectius d'interès general i són
membres de les mateixes, per entendre's de caràcter benèvol o de voluntariat.

SEGON. Instar el Govern de l'estat a establir un diàleg amb els principals subjectes
del món esportiu, representat tant per clubs com per federacions, a fi d'arbitrar
l'aplicació del conjunt de criteris legals que siguin d'aplicació a la realitat del món de
l'esport fonamentat en el voluntariat, més enllà de les relacions professionals
existents, tant en el món de l'esport professional com en el de les entitats
multiesportives que, amb una repercussió econòmica significativa, presten una
gran diversitat de serveis.

TERCER. Instar el Govern de l'Estat a suspendre les actuals actuacions de la
Inspeccció de Treball i de la Seguretat Social fins que, com a resultat d'aquest
diàleg amb el món esportiu, es determinin el conjunt d'indicadors clars que
delimiten i separen una actuació laboral o professional, d'una actuació benèvola o
voluntària.
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QUART. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i del Congrés espanyol, a la Secretaria General de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la
Federació de Municipis de Catalunya, així com a la Presidència del Govern espanyol,
al Ministerio de Empleo y Seguridad Social i al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

L'anterior moció s'ha aprovat per unanimitat.

Pep Quelart (ERC) afirma que la llei és ambigua sobre inclusions i exclusions en el
sistema de seguretat social. En l'aspecte del voluntariat, ara l'Estat canvia de criteri
i exigeix l'alta en el sistema del voluntariat esportiu. Les entitats esportives es
troben també en crisi econòmica, i no poden assumir més càrregues. La decisió no
és un error ni un fet aïllat, i afecta especialment a les entitats esportives catalanes.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra a favor de la moció, dóna suport als clubs i
entitats i considera que no es pot actuar d'aquesta manera. També es mostra
favorable Josep Ramon (PP) i Llorenç Casanova (CUP), qui afegeix que existeix
intencionalitat política.

Jordi Solà (grup Socialista) afirma que votarà favorablement i que es volen matar
mosques a canonades, atacant la part més feble arran d'algun cas aïllat. Aquesta
situació pot obligar a tancar les portes a alguns clubs, i cal diàleg, cercar solucions i
marcar clarament les fronteres entre professionals i voluntaris.

Emília Torres (CiU) anuncia que votarà a favor. A Catalunya hi ha 16.000 clubs, la
majoria petits. Hi ha molts voluntaris que no tenen sou, i sí com a màxim petites
compensacions per despeses com desplaçaments. Són inspeccions que no per
casualitat es concentren a Catalunya, i que tendeixen directament a imposar
sancions. Torres titlla la moció d'una mica oportunista, perquè la Generalitat ja
treballa en l'assumpte i fa gestions amb fruits (períodes de regularització
voluntària, compromisos d'aturada temporal, informació, etc.). A més, a Madrid CiU
intenta solucionar el problema en base a esmenes a la Llei d'emprenedors. Pep
Quelart replica que no existeix oportunisme, i que potser es fan moltes coses
inútils, sobretot perquè la legislació en la matèria no depèn de la Generalitat.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia, es produeixen les intervencions següents,
posant-se en relleu que seran contestades per escrit. L'alcalde afirma que bona part
de les preguntes es podrien contestar verbalment avui mateix, però això no serà
possible tenint en compte l'hora molt avançada que és ja.

a) El grup d'ERC planteja les qüestions següents:

1) A diferència de la resta de la zona comercial del Centre, el tram del carrer de la
Parellada, entre Pou de la Pina i la rambla Nostra Senyora, queda fosc. Demanem
que es millori la i1.luminació d'aquest espai.
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2) Proposem que ara que ja no hi ha el servei del CAPdurant el cap de setmana es
modifiqui la senyalització vertical que prohibeix aparcar en places reservades les 24
hores del dia al carrer Migdia (darrera l'Hotel)

3) Sabem que diferents persones grans han caigut al carrer Sant Raimon de
Penyafort pel mal estat d'una de les dues voreres d'aquest carrer (la que en un
tram es fa més estreta). Demanem que es faci arreglar el més aviat possible.
També hi ha trams del carrer Pere Alegret en què les voreres estan en bastant mal
estat.

4) Si el carrer Barba i Roca és d'un sol sentit de circulació, demanem que es faci
complir per tal d'evitar possibles accidents.

5) El projecte aprovat pel grup de participació ciutadana sobre la Vall del Castell va
incloure el tram pendent de Muralla dels Vailets i en el projecte que hem vist no
s'urbanitzava aquest tram de carrer. Es farà aquest tram?

6) Ara que finalment estan urbanitzant de nou el carrer Puigmoltó els demanaríem
que si no està previst s'asfalti de nou el tram més deteriorat del carrer del Carme
que està tocant al carrer Puigmoltó.

B) El grup d'ICV-EUiA formula les qüestions següents:

7) Conjuntament amb la CUP, planteja la situació d'Albert Olivella com a membre
del consell d'administració de l'Empresa municipal d'Aigües nomenat pel ple. ICV va
votar a favor del nomenament do.nant un vot de confiança al govern, però ja va
demanar que en aquests afers s'informés amb antelació i hi hagués consens.
Posteriorment s'ha vist que Albert Olivella havia tingut comportaments
professionals en el passat que el fan inidoni per a ser conseller de les Aigües. Es va
parlar de l'assumpte en el consell d'administració però es va comentar que era un
assumpte del Ple. Vilarroya afirma que Albert Olivella no compta amb la confiança
d'ICV-EUiA ni de la CUP. Demana el relleu d'Albert Olivella, per una altra persona
apta fruit del consens entre els grups.

8) La Generalitat ha comunicat que per manca de recursos no construirà el nou
parc de Bombers que s'havia pactat. L'estat de l'actual parc de Bombers és molt
precari, i pregunta al govern municipal la seva opinió al respecte i si es pensen
portar a terme actuacions de millora de les instal.lacions actuals.

9) El dissabte 6 de juliol hi van haver diferents interrupcions del subministrament
elèctric a Vilafranca, i pregunta si el govern ha pres alguna mesura o actuació al
respecte.

10) A la zona de la Vall del Castell, prop de la plaça Constitució, hi ha prevista una
actuació urbanitzadora. Tanmateix, a hores d'ara hi ha algunes deficiències que
ocasionen perill, i pregunta si es portarà a terme alguna actuació urgent i
provisiona I.

@
Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDÈS

http://www.vilafranca.cat


11) S'ha sabut recentment que l'adjudicació al grup privat ACCIONA d'Aigües Ter -
Llobregat ha estat anul.lada per la Justícia. El ple va aprovar una moció demanant
accions legals, ja que la Generalitat ha privatitzat canonades de l'àmbit municipal.
Pregunta si hi ha novetats respecte d'aquestes accions legals.

12) Pregunta si és oficial o no el comunitat del Departament de Salut de la
Generalitat sobre el servei PADES, i en tot cas quina és la postura oficial del
Departament sobre l'esmentat servei.

C) Per part del grup de la CUPes formulen les qüestions següents:

13) Com és que a la secció de participació del web de l'Ajuntament NO hi ha
informació sobre tots els consells existents, com per exemple el Consell Municipal
per la Convivència, Consell de Serveis Socials i del Consell de la policia
comunitària?

14) S'ha produït alguna novetat en la qüestió de l'AVE? En quin punt estem i què
pensen fer? Es mantenen netes les zones descobertes?

15) Voldríem veure l'estudi tècnic segons el qual l'equip de govern justifica que no
es faci la recollida selectiva.

16) Voldríem saber si han fet alguna gestió per recuperar la caserna de la Guàrdia
Civil i els seu habitatges.

17) En referència a l'ESCAVI, en la proposta de març de 2012 feta per l'empresa
Twofox proposa que l'ajuntament abans d'atorgar la carta fundacional nomeni a 6
persones que designa com a patrons, a part de l'alcalde i el tinent d'alcalde.
Quina va ser la causa per la qual l'Ajuntament renuncia a aquesta representació,
deixant com a residual la participació de l'Ajuntament al Patronat?
(Consta al full 183 de la Carta fundacional)

18) Quin és el motiu polític pel qual la CUPha deixat de rebre les notes de premsa
que elaborava el departament de comunicació de l'Ajuntament?

19) Voldríem saber si la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes
de la Reestructuración Bancaria, més conegut com a SAREB, és una llegenda
urbana, o pel contrari vostès tenen proves que existeix. En cas d'existir, vostès
tenen la sensació que s'està fent tot el possible per a disposar dels habitatges buits
d'aquestes entitats?

20) Tenint en compte que han infringit els punt 3 i 4 de l'Article 14 del ROM,
relacionat amb la resposta a les preguntes efectuades per escrit o oralment, volem
preguntar al secretari municipal, quines són les accions administratives o jurídiques
que podem dur a terme, per tal de fer complir el principi de transparència i el dret a
la informació dels grups municipals o a les entitats que efectuïn preguntes al
govern.
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21) El passat 27 de juny va finalitzar el mandat de la Síndica. Creiem que donada
l'objectivitat de l'actual Síndica, Glòria Valeri, i del seu compromís, caldria, si
l'actual síndica vol, tornar a nomenar-la per fer-se càrrec d'aquesta institució.

22) Voldríem demanar que el govern municipal es comprometés públicament a
garantir que les reestructuracions del servei Pades no afectaran la qualitat actual
del servei i que abans de modificar-lo, es tingui en compte l'opinió de l'actual equip
de Pades i dels usuaris i familiars que en fan ús.

23) A l'última reunió que va tenir l'alcalde amb uns masovers i el representant de la
Fundació Amàlia Soler a la qual vaig participar (es refereix a Xavier Navarro),
l'alcalde es va comprometre a trucar a la família a finals de juny. Aquesta trucada
no ens consta que s'hagi fet i voldríem saber com està aquesta qüestió, atès que
entenem que l'alcalde ha de complir amb els seu compromisos amb la ciutadania.

24) Hem trobat moltes botigues del carrer de la Parellada que no compleixen amb
les normatives d'accessibilitat. Es podrien comprometre a fer complir la normativa
d'accessibilitat?

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

~

1II AJUNTAMENT
VILAFRANCA
Del PENEDÈS
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