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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 09/2012
Caràcter: ordinari
Data: 18 de desembre de 2012
Horari: de 20,03 a 23,28 hores.
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Montse Arroyo i Ferrando
- Montserrat Blasco - Pozzan
- Llorenç Casanova i Fernàndez
- 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
- Quima Ricart i Claver
- Maria Dolors Rius i Marrugat
- Francisco Romero i Gamarra
- Aureli Ruiz i Milà
- Jordi Solà i Sebastià
- Ramona Suriol i Saumell
- Joan Tarrida i Busquet
- Emília Torres i Miralles
- Maria Josep Tuyà i Manzanera
- Bernat Villarroya i Garcia
- Ramon Zaballa i Serra

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

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

Desenvolupament de la sessió

En encetar-se la sessió, l'alcalde Pere Reguli dóna la benvinguda al col.lectiu de
joves, presents al saló de sessions, del programa "Tots Som Regidors", i també a
l'exregidor Andreu Retamal.

Pere Reguli anuncia que el govern municipal retira els punts 1, 2 i 6 de l'ordre del
dia, relatius als pressupostos municipals per a 2013, a una operació de crèditI) 1
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vinculada als pressupostos i a la creació d'una nova Fundació Universitària del Vi i
el Cava. Cal, diu l'alcalde, una mica més de temps per a cercar acords amb altres
grups, que ara no existeixen, quant als pressupostos i, respecte de la Fundació, és
important precisar i garantir la participació de la Generalitat, però això no serà
possible fins que es formi i es posi en marxa efectivament el nou Govern de la
Generalitat.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració del Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària
ordinària de data 30 d'octubre de 2012. L'acta s'aprova per assentiment.

I. PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PER A 2013

Aquest punt resta retirat de l'ordre del dia de la sessió.

Il. OPERACIÓ DE CRÈDIT PROGRAMA CRÈDIT LOCAL

Aquest punt resta també retirat de l'ordre del dia de la sessió.

III. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT

Se sotmet al Ple el dictamen següent:

PRIMER: Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire
inajornable, l'expedient núm. 13 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de
Suplements de Crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors
ingressos, baixes d'ingressos i baixes per transferència d'aplicacions
pressupostaries 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:

CREDITSEXTRAORDINÀRIS:

8.33807.48900 Castellers Vilafranca.- Subvenció
Diputació Barcelona . 10.000,00

8.33801.78000 Fundació Festa Major Vilafranca.- Transf.
capital per millora CasaFesta Major. 31.920,00 41.920,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 41.920,00

SUPLEMENTSDE CRÈDIT:

Aplicació pressupostaria

2.92001.13001 Treballs extraordinaris - personal
laboral.......................................... 5.777,00

5.24125.13100 Personal eventual.- Centre Àgora .... 24.532,00
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2.92001.15200 Treballs extraordinaris personal
funcionari..................................... 3.387,00

5.24125.16000 Seguretat social.- CentreÀgora....... 8.454,00

6.13201.20200 Lloguer Pati del Gall....................... 412,00

2.92001.22799 Contractes.- Notificacions............... 2.565,00

6.44101.22799 Manteniment biciberg..................... 93,00

8.33504.41000 Transferència corrent Patronat Cal
Bolet...... 8.000,00

6.44101.47201 Gratuïtat bus............ 28.000,00

8.3401.48900 Convenis cultura............................ 8.950,00

8.33801.48900 Festa Major .

TOTAL CRÈDITS EXTRORD. I SUPLEMENTS .

FINANCAMENT

BAIXES PER TRANSFERÈNCIA:

Aplicació pressupostària:

9.300,00 99.470,00

141.390,00

2.92001.12010 Ret. Bàsiques: Secretaria-Governació 8.000,00

2.16401.22799 Servei cementiri. - contractes serveis 21.189,00

8.33009.46700 Consorci Normalització Lingüística... 9.091,00

6.44101.47200Aportació servei microbús............... 7.773,00

1.92502.48901 Convenis associacionsde veïns 8.197,00

4.15104.63000 Rehabilitació edificis municipals 31.920,00

TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA .

MAJORS INGRESSOS:

Concepte

86.170,00

86.170,00

450.07 Generalitat. - Despeseseleccions e 3
Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDÈS

http://www.vilafranca.cat


\

autonòmiques 11.729,00

461.09

461.19

Diputació. - Subvenció Castellers de
Vilafranca 10.000,00

Diputació.- Programa suport i garantia
serveis públics locals 182.479,00 204.208,00

TOTALMAJORS INGRESSOS .

BAIXA D'INGRESSOS:

Concepte

204.208,00

450.05

450.12

450.16

450.22

450.20

450.30

461.02

461.04

461.32

Generalitat.- Subvenció infància .

Generalitat.- Escola d'art l'Arsenal .

Generalitat.- Medi ambient.. .

Generalitat - Conveni arxiu .

Generalitat.- Centres de detenció .

Generalitat. - Educació .

Diputació. - Serveis socials .

Diputació.- Serveis educatius .

Diputació.- Gent Gran .

23.927,00

4.646,00

20.000,00

28.000,00

20.400,00

10.750,00

16.100,00

14.063,00

11.102,00

TOTALBAIXES INGRESSOS .

RESUMFINANÇAMENT

148.988,00

148.988,00

Baixes per transferència
Majors ingressos
Baixes d'ingressos

86.170,00
204.208,00
-148.988,00

TOTALFINANÇAMENT 141.390,00

SEGON:Aprovar el canvi de finalitat de l'import de 31.920,00 € del préstec concertat
amb Catalunya Caixa que estava destinat a les obres de rehabilitació d'edificis
municipals, i que es destinarà a finançar el crèdit extraordinari que s'aprova en el
punt primer d'aquest expedient per transferir a la Fundació Festa Major, i destinat a
obres de millora de la Casa de la Festa Major.
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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.

Aquest acord transcrit s'ha adoptat amb 11 vots a favor (CiU i PP) i 10 abstencions
(resta de grups).

El regidor d'Hisenda, Aureli Ruiz (CiU) recorda que es tracta d'una operació típica de
finals d'any, adequant les partides del pressupost per a finalitzar l'exercici anual de
forma correcta i ajustada. La modificació comprèn aspectes com l'impacte del nou
tipus d'IVA o les operacions a "Cal Bolet", aportacions a la Festa Major i a la nova
fundació de la FM d'acord amb els requeriments de la Generalitat, la gratuïtat del bus
urbà, etc. Destaca com a molt important la subvenció que ens atorga la Diputació de
més de 180.000 euros, per a despesa corrent.

Pep Quelart (ERC) afirma que l'expedient té notes positives com l'aportació de la
Diputació, però també altres negatives, com per exemple que es prevegi una
aportació a la Casa de la Festa Major, a través de la nova fundació, sense que s'hagi
informat de cap projecte o proposta. També s'ha de lamentar la reducció
d'aportacions d'altres Administracions que estaven previstes, com per exemple en
matèria de serveis socials, llars d'infants, etc. ERCno pot donar suport globalment a
la proposta, i es pregunta si ja podem garantir o no que tancarem el 2012 sense
dèficit i de forma equilibrada.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) lamenta la pèrdua d'aportacions procedents de la
Generalitat que estaven compromeses, i malgrat que no pot votar a favor, entén que
a finals d'any es portin a terme ajustos pressupostaris. El seu grup s'ofereix a dialogar
amb el govern de CiU de bona fe, per tal d'intentar arribar a acords amb vista al
pressupost de 2013 que avui s'ha deixat sobre la taula, tenint en compte a més que
el projecte d'enguany no planteja qüestions inacceptables com les de l'any anterior
(reducció de capital de l'Empresa d'Aigües, diners per a la Universitat del Vi, etc.).

Josep Ramon (PP) es mostra a favor d'una modificació tècnica com aquesta. Celebra
l'aportació de la Diputació per a despesa corrent, la qual en certa manera compensa
la reducció de les aportacions de la Generalitat.

Xavier Navarro (CUP) aposta per l'abstenció, i afirma que és lamentable que la
Diputació faci arribar més ajuts als ajuntaments que la Generalitat. Sobta que a la
Diputació li sobrin diners.

Francisco Romero (grup Socialista) no s'oposa a la modificació ja que els ajustos de
partides a finals d'any són habituals, però per coherència tampoc no hi pot votar a
favor. Cal prestar atenció a les retallades de la Generalitat (llars d'infants, escola
d'art Arsenal, etc.), especialment per al 2013.

Aureli Ruiz (CiU) matisa que les obres de la casa de la Festa Major no tenen encara
projecte. Ara s'aporten uns diners a requeriment de la Generalitat per a inscriure la
nova fundació, diners que es destinaran a unes obres que s'hauran de concretar i que
s'explicaran en el seu moment. La Generalitat aporta menys perquè els seus
ingressos també minven, i és una anomalia que la Generalitat no tingui diners i la
Diputació sí. Caldrà diàleg per al pressupost de 2013, i agraeix l'oferiment d'ICV-EUiA.
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L'alcalde Pere Reguli manifesta que la situació de la Generalitat i la de la Diputació no
tenen res a veure. La Diputació és com una mena d'ajuntament d'ajuntaments, i de
fet aquests haurien de tenir els recursos directament. En canvi la Generalitat ha de fer
front a serveis generals com l'ensenyament, la salut, els serveis socials i altres.

IV. MODIFICACIÓ PRESSUPOST PATRONAT "CAL BOLET"

Se sotmet al Ple el dictamen següent:

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 4 de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat Municipal
del Teatre Cal Bolet d'enguany, mitjançant majors ingressos, baixes de partides
que ofereixen sobrant i aplicació de part del romanent de tresoreria de l'any 2011,
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:

SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

Partida

8.33511.13100 Personal laboral temporal.- Auditori.

8.33511.16000 Quotes seguretat social personal
temporal Auditori .

8.33506. 14300 Altre personal.- teatre Cal Bolet .

8.33506.16000 Quotes seguretat social altre personal.-
teatre Cal Bolet .

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

FINANCIACIÓ

MAJORS INGRESSOS:

Concepte

6.240,00

2.000,00

4.450,00

850,00 13.540,00

13.540,00

400.00

461.0

Transferència Ajuntament Vilafranca

Diputació de Barcelona. - subvencions
(AMP) .

8.000,00

6,00 8.006,00

TOTAL MAJORS INGRESSOS .

BAIXES PER TRANSFERÈNCIA:

8.006,00
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Partida

8.33504.13000 Personal laboral fix.- teatre Cal Bolet

TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA:

Concepte

234,00 234,00

234,00

870.10 Aplicació romanent de tresoreria ..... 5.300,00 5.300,00

APLICACIO ROMANENT .

RESUM FINANÇAMENT

Majors ingressos .
Baixes per transferència .
Aplicació romanent .

8.006,00
234,00

5.300,00

5.300,00

Jr()JrJ'Jl J=Jr"'~"'~J'~i:"'Jr . 13.540,00

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

Aureli Ruiz (regidor d'Hisenda i CiU) defensa que cal transferir aquests diners al
Patronat. És bo que hi hagi molta activitat al teatre de Cal Bolet i a l'auditori, per bé
que sigui deficitària, i la més gran activitat exigeix més diners, sobretot per a
personal.

Pep Quelart (ERC) dóna suport al dictamen. Malgrat que és bona l'aportació de la
Diputació a la cultura, ERCadvoca per l'eliminació de les Diputacions i la transferència
dels recursos als ajuntaments.

Els diferents grups expressen la seva opinió favorable, si bé Xavier Navarro (CUP) fa
palesa la seva habitual abstenció en aquesta mena d'assumptes.

V. NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS PER A RETRIBUCIONS

El text del dictamen té el text següent:

L'article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, estableix l'obligació de
reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector públic definit
en l'article 22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de
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l'Estat, en l'import corresponent a la paga extraordinària a percebre el mes de
desembre.

L'aplicació del que disposa aquest article obliga a adoptar la mesura següent en
relació a les retribucions a percebre per part del personal al servei de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès en l'exercici 2012:

• Supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement
de destí o equivalents, corresponents al mes de desembre.

Segons l'apartat 4 de l'article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, les quantitats
derivades d'aquesta supressió s'han de destinar, en exercicis futurs, a realitzar
aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col.lectiva que
incloguin la coberta de la contingència de jubilació, en els termes i abast que es
determini en les lleis de pressupostos corresponents.

La mesura de supressió de la paga extraordinària és d'aplicació al personal de les
entitats locals i dels organismes autònoms que en depenen, de les societats
mercantils públiques i les entitats públiques empresarials, i de la resta
d'organismes públics i ens del sector públic estatal, autonòmic i local, de
conformitat amb l'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012 i article 22.U de la Llei
2/2012.

Per tot allò exposat,

S'ACORDA:

PRIMER: Declarar com a no disponibles els crèdits pressupostaris que es detallen
en la relació annexa a l'expedient, per un import total de 579.034,77 €
corresponents a les retribucions que hauria de percebre el personal al servei de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, del Patronat Municipal d'Esports, del
Patronat Municipal de Comerç i Turisme i del Patronat Municipal del Teatre Cal
Bolet, en el mes de desembre de 2012 en concepte de paga extraordinària.

SEGON: Comprometre les quantitats derivades de supressió de la paga
extraordinària corresponent al mes de desembre a realitzar aportacions a plans de
pensions o contractes d'assegurança col.lectius, a exercicis futurs, en el terme i
l'abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos. Per tant, en
l'any o anys en que aquestes lleis disposin la seva aplicació, hauran de dotar-se els
crèdits en el pressupost, en els termes i abast que es determini.

El dictamen transcrit s'ha aprovat amb 11 vots a favor (CiU i PP), 4 en contra (CUP,
ICV-EUiA i ERC) i 6 abstencions (grup Socialista).

Aureli Ruiz (regidor d'Hisenda i CiU) recorda que ha estat el Govern de l'Estat el
que ha acordat una mesura injusta com la supressió de la paga de nadal dels
treballadors públics, de manera indiscriminada i al marge de la situació real de cada
municipi o entitat. La paga es retira a tothom, i afecta negativament a famílies i
comerços i a l'economia. S'ha esperat fins a darrera hora per veure si la mesura era
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revertible o matisa ble, però no ha estat possible. La mesura de l'Estat s'ha d'aplicar
obligatòriament, encara que no hi estiguem d'acord.

Pep Quelart (ERC) afirma que és sorprenent i injust que l'Estat imposi diferents
límits de dèficit i d'endeutament a municipis, Generalitat i al mateix Estat, i que
disposi la supressió de la paga extra de forma generalitzada, es tingui o no dèficit,
en detriment de l'autonomia de cada entitat pública. No hi ha lleialtat, i el que hem
de fer és preparar el referèndum per la independència de 2014. A més, és humiliant
que s'obligui al Ple a donar el vistiplau a la mesura.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca que el Govern de l'Estat, en els darrers cinc
anys, vulnera drets laborals i ofega l'economia i el dret al treball, i que amb
aquestes polítiques econòmiques no sortirem de la crisi, a diferència d'altres països
en els quals l'austeritat no és tan extrema. És una mesura del PP i es vol obligar als
municipis a adoptar un acord exprés d'acatament, cosa que no és acceptable.
Segurament hem d'aplicar la llei, però es pot fer sense adoptar un acord de Ple al
qual no ens poden obligar A més, es diu que els diners estalviats es destinaran en
el futur a plans de pensions, és a dir, a afavorir fons privats en mans de la banca.
El deute l'ha ocasionat principalment el rescat de bancs i caixes amb diner públic,
amb el vistiplau de PP, PSOEi CiU.

Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen. Quan el PPva accedir al Govern es va
trobar amb grans problemes i un enorme dèficit deixat pel Govern socialista
anterior. Cal repartir el dèficit, la qual cosa no és deslleial, i el Govern ha pres
mesures per avançar diners als municipis i a les Comunitats Autònomes. La mesura
havia de ser per força general, per evitar trampes o artificis comptables d'alguns.

Xavier Navarro (CUP) diu que en realitat l'Estat obliga als municipis a accedir a
préstecs amb interessos alts, quan ell mateix ha obtingut els diners a baix cost, i
l'Estat espanyol es troba sotmès als dictats d'Alemanya i de la Unió Europea. És
immoral la retallada de drets, i que a l'Ajuntament es demanin més hores de feina
a canvi de menys salari; també és injust guardar els diners per a fons privats, i
humiliant que el Ple hagi de prendre un acord així. Representem al poble, ens hem
d'oposar a tot això i si convé declarar-nos insubmisos.

Francisco Romera (grup Socialista) lamenta el càstig que es dóna als empleats
públics, i afirma que es fa palès que el Govern de l'Estat espanyol adopta polítiques
d'ingressos i de despeses d'acord amb els postulats de la majoria conservadora
europea. Els empleats públics fan una bona funció, i el seu grup no comparteix la
mesura ni la reserva dels fons per a pensions. El grup Socialista s'abstindrà.

L'alcalde Pere Reguli admet que l'Estat té dèficit i deute, però tot això es pot reduir
amb altres mesures. El 70% del dèficit ve de l'Administració central, el 24% de les
autonomies i només el 6% dels ens locals. La despesa cal reduir-la sobretot en
l'àmbit central, tenint en compte que les autonomies gestionen serveis bàsics com
l'educació, la salut o els serveis socials. CiU no està d'acord amb la mesura, però la
Llei obliga als ajuntaments a prendre aquest acord, i ho hem de fe per evitar
possibles responsabilitats legals.

VI. CREACIÓ FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL VI I EL CAVA = 9
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Aquest punt resta també retirat de l'ordre del dia de la sessió.

VII. ESTATUTS CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA

Es planteja al Ple el dictamen següent:

Vist l'acord adoptat el dia 19 de juny de 2012 per la Junta de Govern del Consorci
Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, relatiu a la modificació dels articles 2 i 8
dels estatuts de l'esmentat Consorci.

Atès que la modificació (article 2) planteja adaptar al moment actual les finalitats
del Consorci, incloent-hi la construcció i explotació d'habitatges amb serveis de
característiques socials. També es preveu (article 8) la presència a la Junta de
Govern del Consorci, amb dret de veu i vot i en termes proporcionals a la seva
representativitat, de representants de tots els grups municipals de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, per bé que continuarà essent majoritari el vot dels
representants del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

L'acord inicial del Consorci ha estat sotmès a informació pública mitjançant edictes
publicats en el DOGC i en el BOPB de 30 i 31 d'octubre de 2012 respectivament;
aquests edictes consten a l'expedient, i en ells es transcriu el nou redactat proposat
dels articles 2 i 8 dels estatuts.

D'acord amb el què preveu l'article 322 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), i exigint l'article 313.2 del
mateix Reglament el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la
corporació, s'

ACORDA:

1er. Ratificar íntegrament l'acord de la Junta de Govern del Consorci Sociosanitari
de Vilafranca del Penedès, de data 19 de juny de 2012, relatiu a la modificació dels
articles 2 i 8 dels estatuts de l'esmentat Consorci, així com el text dels articles dels
estatuts resultant de dites modificacions.

2on. Ordenar que es notifiqui en forma l'anterior acord al Consorci, als efectes del
què preveu l'art. 322 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
(Decret 179/1995, de 13 de juny).

Aquest dictamen s'ha aprovat amb 19 vots a favor, i 2 abstencions de la CUP.

Aureli Ruiz (CiU) destaca que l'Ajuntament forma part del Consorci que gestiona el
centre Ricard Fortuny. Hem de ratificar com ajuntament la reforma dels estatuts, la
qual garantirà la presència de tots els grups municipals a la Junta, de manera que
puguin estar informats i participar plenament.
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Pep Quelart (ERC) celebra que per fi s'arribi a una mesura així que s'havia
reivindicat en diferents ocasions.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que ha costat massa la modificació, però que la
celebra. El Consorci gestiona el Ricard Fortuny i potser pisos socials en el futur, i és
bo que tots hi puguem participar.

Xavier Navarro (CUP) es congratula per la incorporació de tots els grups, però no
comparteix el nou article 2, perquè permet externalitzacions i facilita que
l'Ajuntament no tingui facultats reals de control. A més, recorda que els comptes
potser no estan clars, i que l'Oficina Antifrau de Catalunya investiga persones
relacionades amb el Consorci.

Francisco Romero (grup Socialista) es mostra favorable al dictamen, i considera
positiu que a la Junta hi puguin estar representats tots els grups municipals.

VIII. NOMENAMENT CONSORCI SOCIOSANITARI

Se sotmet al Ple la proposta següent:

Atès que el Ple municipal, en sessió de 28 de juny de 2011, va nomenar
representants de l'Ajuntament a la Junta de Govern del Consorci Sociosanitari de
Vilafranca del Penedès. A proposta del grup municipal Socialista, va ser nomenada
Foix Sogas i Casanova, persona que va ser substituïda per Lourdes Stmchez i López
per acord plenari de 15de maig de 2012.

Atesa la comunicació presentada pel grup municipal Socialista, s'ACORDA:

Cessa com a representant de l'Ajuntament de Vilafranca a la Junta de Govern del
Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès Lourdes Stmchez i Lopez, i es
nomena com a nou representant Manuel Medialdea i Cabrerizo.

Aquest acord s'ha pres per unanimitat.

Francisco Romero (grup Socialista) agraeix la tasca feta pels representants que han
cessat, i desitja sort i encert a Manuel Medialdea.

IX. NOMENAMENT FUNDACIÓ AMÀLIA SOLER

Es planteja al Ple la proposta de l'alcaldia següent:

Atès que l'Ajuntament, a l'inici de l'actual mandat, va nomenar els representants
de l'Ajuntament en el Patronat de la fundació Amàlia Soler. Actualment, té la
condició de patró, a proposta del grup Socialista, Lourdes Stmchez i López.

Atès que arran d'una reforma dels estatuts de la Fundació, es preveu que un dels
patrons sigui nomenat per l'Ajuntament a proposta del grup municipal més
nombrós de l'oposició, per bé que ha de tenir la condició de regidor o regidora.

C2) 11
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Atesa la comunicació presentada pel grup municipal Socialista, s'ACORDA:

Cessa com a representant de l'Ajuntament de Vilafranca en el Patronat de la
fundació Amàlia Soler Lourdes Simchez i Lopez, i es nomena com a nova membre
del Patronat la regidora del grup Socialista Montse Arroyo i Ferrando.

Aquest acord s'ha pres per unanimitat.

Francisco Romera (grup Socialista) agraeix la tasca feta per Lourdes Sanchez,
desitja sort i encert a la regidora Montse Arroyo.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) agraeix la tasca de totes les persones que participen
desinteressadament en organismes i consells municipals. Quant a la fundació
Amàlia Soler, cada cop assumeix més tasques per a l'Ajuntament, i caldria també
una reforma dels seus estatuts permetent l'entrada al Patronat de representants de
tots els grups municipals.

X. NOMENAMENT CONSELLER SOVIPAR, S.L.

En aquest moment, el Ple passa a actuar com a soci únic de la societat privada
municipal SOVIPAR, S.L., i exercint les atribucions de la junta de socis per
unanimitat acorda:

Atès que el Ple municipal, exercint les atribucions de la junta de socis de la societat,
en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2011, va fixar en set el nombre de
membres del consell d'administració, i va nomenar les persones concretes que
havien d'ocupar el càrrec de conseller o consellera.

Atesa la proposta presentada pel grup municipal d'ERC, sobre substitució del
conseller Ramon Trías i Vives, la qual proposta s'accepta,

S'ACORDA:

1. Disposar el cessament del conseller (membre del consell d'administració) Ramon
Trías i Vives.

2. Resta nomenat nou conseller de la societat, en substitució de Ramon Trías i
Vives, Lluís Raventós i Gubau, amb el D.N.I. núm. 43529380-V. Lluís Raventós,
present en la sessió, accepta el càrrec, designa com a domicili el de la societat
(carrer de la Cort núm. 14 de Vilafranca del Penedès) i manifesta que no incorre en
cap de les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat establertes en la legislació
vigent. D'acord amb els estatuts socials, el mandat de Lluís Raventós s'acabarà en
la mateixa data que el de la resta de consellers i conselleres, és a dir, quan
finalitzarà el mandat de l'actual corporació municipal.

3. Les altres sis persones que ostentaran la condició de conseller seran les ja
designades fins ara.

4. Facultar sense cap mena de limitació al secretari del consell d'administració,
Jaume Torres i Valls, per tal que porti a terme les operacions necessàries per a
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l'efectivitat d'aquest acord, i especialment per a formalitzar-lo en escriptura pública
i inscriure'l en el Registre Mercantil, tot signant els documents públics i privats
necessaris i completant les dades personals del nou conseller que esdevinguin
necessàries.

5. Aprovar l'acta de la sessió de l'Ajuntament, en tant que soci únic de la societat,
en allò que es disposa en els quatre apartats anteriors, als efectes legals adients.

El portaveu d'ERC Pep Quelart agraeix la tasca de Ramon Trías, qui no pot
continuar per raons laborals, i desitja sort al nou conseller Lluís Raventós.

XI. MOCIÓ SOBRE MESURES HABITATGE

Se sotmet al Ple la següent moció del grup de la CUP:

Després de demostrar-se ineficaç el codi de bones pràctiques aprovat pel govern espanyol del pp en
clara connivència amb la banca i entitats financeres.

Després de la nova mesura del govern del pp d'establir una moratòria de 2 anys als desnonaments,
que no solventa el problema real ni afronta la dació en pagament, ni a Catalunya ni als Països
Catalans i, que milers de persones es veuran obligades per la banca i el règim legislatiu espanyol, que
beneficia descaradament els interessos de les entitats financeres, a abandonar les seves llars.

Atès que, després de moltes reunions i mocions presentades en aquest ple municipal per la Plataforma
d'Afectat per la Hipoteca (PAH) i veient que no serveixen per res, doncs el poder polític i les lleis
actuals continuen sotmeses al poder financer.

Atès que, amb la legalitat vigent que empara i protegeix clarament els interessos de la banca i el
capital, per sobre dels interessos de la ciutadania i tenint en compte que els compromís que vam
adquirir els regidors i regidores que avui estem en aquest ple és amb la ciutadania.

Per a tot això, la Candidatura d'Unitat Popular de Vilafranca del Penedès, demana que el ple aprovi el
següent:

- Que l'Ajuntament de Vilafranca retiri tots els seus comptes bancaris de les entitats financeres que
hagin desnonat ciutadans de la Vila.

- Que l'import d'aquests comptes corrents siguin ingressats en uns comptes de qualsevol entitat
financera de les anomenades "banca ètica".

- Que l'Ajuntament no donarà cap tipus de suport ni logístic, ni policial, ni de cap tipus ens els
processos judicials per desnonament.

- Que donada la greu situació actual que podríem qualificar de catastròfica, l'Ajuntament faci una crida
urgent a les persones i entitats que posseeixin un habitatge buit per tal que el posin a disposició de
l'Ajuntament per tal de pal.liar la terrible situació en la que ens trobem, per tal de crear una borsa
d'habitatge social d'urgència. Per fer-ho, l'Ajuntament emetrà anuncis tant a la televisió i
ràdio públiques i els mitjans local.

- Que amb caràcter d'urgència aquest Ajuntament es comprometi a posar en disposició de les famílies
desnonades en un passat i en un futur, un habitatge digne en règim de lloguer social a un preu màxim
del 30% dels ingressos familiars.

- Que la gestió d'aquest registre d'habitatge social d'urgència sigui feta pels serveis socials d'aquest
Ajuntament, amb l'assessorament de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de l'Alt Penedès i
l'Oficina Municipal de l'Habitatge.
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- Que l'Ajuntament de Vilafranca ocupi els habitatges públics gestionats per Adigsa que estiguin buits,
denunciant aquest fet i posant-los a disposició de la borsa d'habitatge social d'urgència.

- Que el resultat d'aquesta moció s'enviï al CCAPper a la seva discussió i aprovació, al Consell
d'Alcaldes, a tots els ajuntaments de la Vegueria Penedès, a la Conselleria d'Habitatge, a la PAHde
Barcelona i a la PAH del Penedès.

***
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 4 vots a favor (CUP, ICV-EUiA i ERC), 11 en
contra (CiU i PP) i 6 abstencions (grup Socialista).

Xavier Navarro (CUP) recorda que s'han aprovat diferents mocions sobre la
matèria, però els bancs no aporten pisos buits ni els Jutjats ens donen informació.
Hem d'apostar pel dret a l'habitatge digne, implicar-nos-hi decididament i castigar a
les entitats financeres que desnonen. Cada dia hi ha més desnonaments, i pisos
públics buits d'ADIGSA. A més, el problema de les hipoteques s'estén també als
lloguers. Cal plantar cara als problemes amb mesures valentes.

Pep Quelart (ERC) afirma que hem de fer tot el possible per a pal'liar el problema
de l'habitatge, que hi ha entitats que no col.laboren i que hem de fer passos
efectius. ERCdóna suport a la moció, i demana que qui pot adoptar altres mesures,
com ara el Govern espanyol en el terreny legislatiu, ho faci.

Bernat Villarroya (ICV-EUIA) lamenta que, quan hi havia un treball conjunt i
mocions sobre la matèria, ara la CUP presenti una moció en solitari, moció que ICV
aprova i que voldria encapçalar. L'Ajuntament no pot fer aparèixer pisos socials per
art de màgia, però sí treballar en bona línia: cercar habitatges, banca ètica, influir
en els òrgans de les caixes en les quals tenim representació, impulsar la
rehabilitació d'habitatges per a destinar-los a usos socials, incrementar la borsa
d'habitatge social, etc.

Montserrat Blasco (PP) manifesta que el fons de la moció és bo, i diu que el PP
també es troba preocupat pels desnonaments i els lloguers. Però la moció planteja
propostes iI'legals: no col.laborar amb els Jutjats, treure diners dels bancs quan hi
dates de venciments compromeses, ocupar pisos buits, etc. Les propostes de la
CUPsón inviables, i el que caldria seria acordar mesures viables i eficaces.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que la situació de l'habitatge és
inacceptable i que cal actuar, però alguns punts de la moció no porten enlloc: totes
les entitats han fet desnonaments i hauríem de retirar tots els dipòsits, sembla que
la banca ètica no és prou operativa, etc. Hauríem d'acordar entre tots què podem
fer des de l'Ajuntament, i abordar el problema amb seriositat. Avui s'ha retirat el
pressupost de 2013, i el que s'hauria de fer és parlar de l'habitatge, i prioritzar-lo,
en el marc del diàleg del pressupost. És el pressupost el que establirà els límits i
l'abast de l'actuació municipal.

Aureli Ruiz (grup de CiU) manifesta que tots compartim el problema de l'habitatge i
el drama dels desnonaments. Però la moció és populista, i apunta contra tot sense
gaire coherència. Si s'aprovés, és clar que moltes mesures seria impossible complir-
Ies, i llavors el govern municipal seria criticat. Fer una crida a la gent que té pisos
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buits per tal que els posi en lloguer és viable, però no podem retirar dipòsits i
ingressar en una banca ètica que no respon a les demandes de crèdit, ni garantir
habitatges a tothom, ni ocupar habitatges d'ADIGSA que s'estan adjudicant, ni
desobeir als jutges.

Xavier Navarro (CUP) admet que la moclo es de màxims, però cal veure'n la
intenció. No es fa populisme, sinó que calen compromisos davant d'un problema
molt greu. Les mesures s'han d'implementar no demà, sinó gradualment i en la
mesura del possible. Tenim 3.000 habitatges buits a Vilafranca, i s'ha d'actuar.

L'alcalde Pere Reguli diu que plantejar el problema de l'habitatge no és populisme,
però presentar aquesta moció sí. El problema és greu, i cal treballar-hi
decididament, formulant propostes viables. Totes les entitats desnonen, la banca
ètica no funciona, i no podem incomplir la llei. Demana a la CUP que retiri la moció,
i la insta a treballar plegats les mesures possibles en el marc del diàleg del
pressupost. CiU no vol votar una moció a favor que després no es pugui complir.

Xavier Navarro (CUP) afirma que amb rehabilitació només no avancem, i que no és
un problema únicament de pressupostos. Altres vegades l'Ajuntament incompleix
la llei (banderes, exclusió de la Constitució, etc.) i s'accepta. Hi ha mesures
proposades que poden ser ¡¡.Iegals, però que són ètiques. Vol que es voti i s'aprovi
la moció, i que es formi una taula de participació amb la presència també de la
PAH.

L'alcalde, un cop que la moció ha estat derrotada, afirma que ens emplacem a
cercar mesures vàlides i viables per a fer front, en la mesura de les possibilitats
municipals, al problema de l'habitatge.

XII. MOCIÓ REGISTRE ESTABLIMENTS SOLIDARIS

Es presenta la moció de la CUPsegüent:

És evident que existeix una situació crítica situació per a moltes famílies i persones
de Vilafranca com a conseqüència de la crisi econòmicofinancera. Són cada vegada
més les famílies i persones que difícilment poden assegurar-se l'alimentació
adequada.

Aquestes famílies i persones fan ús del Rebost Solidari, en cas de Vilafranca o de
Càrites en el cas dels municipis de la comarca. Aquests serveis no sempre poden
oferir els aliments necessaris per a totes les famílies que ho sol. liciten, per manca
d'aportacions o bé de pressupost.

Atès que, alguns establiments de Vilafranca ja ofereixen els aliments que no han
pogut vendre o que estan a punt de fer-se malbé al Rebost Solidari o a Càrites.

Atès que, existeixen d'altres establiments que llencen aquests aliments als
contenidors de residus.

Atès que, en el context actual, és inadmissible aquesta actuació, ja que representa
una manca de solidaritat i responsabilitat social, vers moltes persones .
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Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular demana que el Ple municipal
aprovi el següent:

1. Que es creï un registre d'establiments solidaris que entreguen aliments a
qualsevol entitat que després els redistribueixi entre la població (Rebost Solidari,
Càrites, Creu Roja).

2. Que totes les empreses inscrites en aquest registre disposin d'un segell distintiu
que els certifiqui com a establiment solidari. '

3. Que s'animi a la població periòdicament, mitjançant comunicats a la premsa de
Vilafranca, a potenciar el consum a establiments amb aquest segell.

4. Que aquest registre sigui visible de forma preferent al web de l'Ajuntament.

5. Que les empreses que no estiguin inscrites en aquest registre i llencin menjar a
les escombraries siguin denunciades i sancionades amb el barem econòmic que
s'estableixi i que aquest import, sigui cedit a parts iguals entre les entitats que
distribueixen menjar a la població.

6. Que s'enviï còpia de la resolució d'aquesta moclO a les associacions de
comerciants, botiguers, així com al Gremi de restauradors de Vilafranca del
Penedès.

L'anterior moció s'ha aprovat per unanimitat.

Xavier Navarro (CUP) creu que, sobretot en la situació actual, llençar menjar no és
acceptable. Cal crear un registre d'aquells establiments que cedeixen el menjar
sobrant o a punt de caducar per aquells que ho necessiten, de manera que aquest
acte solidari es visualitzi. Ignora si és fàcil o difícil sancionar a qui no ho faci, però
en tot cas llençar menjar és una vergonya.

Pep Quelart (ERC) es mostra favorable la moció, perquè conté mesures positives i
imaginatives. Malgrat la feina que fa el Rebost, ERCja fa temps que va proposar
crear un nou servei per a nous pobres, i hi insisteix.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció; la gent no ha de passar gana,
i les Administracions han de prendre mesures. El Rebost va en bona direcció. I a la
comarca, on presta serveis Càritas, cal solucionar el problema que ocasiona la
necessitat de desplaçament de les persones necessitades per retirar el menjar.

Josep Ramon (PP) recolza l'esperit de la moció, però adverteix que cal ser prudents
amb mesures com posar a la disposició de persones productes caducats, per no
incórrer en responsabilitats. Més que preveure sancionar, caldria bonificar en la
taxa per recollida de residus als establiments que es mostren solidaris.

Francisco Romera (grup Socialista) dóna suport a la moció. Caldria traslladar-la
també al Consell Comarcal, perquè també la comarca disposi d'un registre similar.
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Aureli Ruiz (CiU) afirma que la moció es formula en positiu. El Rebost Solidari va bé
i fa una bona feina, juntament amb el servei o programa CRIT. CiU votarà a favor,
si bé segurament seria iI.legal plantejar sancions als establiments no solidaris.
Caldrà treballar una proposta enraonada.

Pep Quelart (ERC) matisa que ERC sempre ha demanat un servei nou, i no ha
criticat mai allò que ja es fa. Per a casos de pobresa extrema hi pot haver el
Rebost, però hi ha supòsits de nous pobres que haurien de tenir accés a un
supermercat amb preus reduïts. CiU hi va donar suport, però no ho compleix.

XIII. MOCIÓ CONTRA PROJECTE DE NORMA EDUCATIVA, "LOMCE"

Es presenta la següent moció dels grups de CiU, Socialista, CUP, ICV-EUiA i ERC:

Atès que el ministre d'Educació, Cultura i Esports, José Ignacio Wert, ha presentat a
les comunitats autònomes l'avantprojecte de llei de la reforma educativa.

Atès que el projecte de llei orgànica vol convertir el català en quarta llengua a
l'escola.

Atès que el projecte preveu que pares i mares puguin escollir la llengua vehicular, i
en cas que no s'ofereixi l'opció de llengua espanyola en centres públics, es pugui
accedir a centres privats amb les despeses a càrrec de la Generalitat.

Atès que el projecte preveu que l'alumnat podrà obtenir el títol d'ESO o batxillerat
sense necessitar el català, ni tant sols examinant-se'n.

Atès que en el projecte l'ús de les llengües cooficials com el català quedarà reduït a
algunes assignatures, a un concepte tant arbitrari com 'proporcions equilibrades',
segons l'esborrany.

Atès que aquest text ha estat amagat i un cop fetes les eleccions ho han comunicat.

Demanem al ple de la corporació l'adopció dels següents acords:

1.- Mostrar la indignació i el rebuig del ple de la corporació davant la proposta de
llei orgànica (LOMCE), que suposa un atac frontal als drets més elementals del
poble català. Així mateix, el ple considera que no és admissible que el govern
espanyol converteixi la seva ineptitud per resoldre un conflicte polític, en una nova
agressió contra els drets dels nens i nenes del País Valencià, les Illes Balears i
Catalunya. És inacceptable que els drets dels infants siguin víctima de la impotència
del nacionalisme espanyol.

2.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar el projecte de llei orgànica (LOMCE)
davant la certesa que la defensa de la llengua no pot esdevenir sota cap concepte
matèria de negociació.

3. - Manifestar el suport al model d'escola catalana en llengua i continguts, així com
a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo, si cal, ignorant
aquesta llei del govern espanyol. G 17
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4. - Manifestar el suport a totes les mobilitzacions de la població i de la comunitat
educativa que es diguin a terme a Vilafranca en defensa del model d'ensenyament
en català i contra la proposta de llei del Ministre del govern espanyol Wert.

5.- Comunicar els següents acords al Parlament de Catalunya, al Parlament de les
Illes Balears, el Parlament Valencià, el ministre d'educació del Regne d'Espanya i el
secretari general de la UNESCO.

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

Pep Quelart (ERC) afirma que des del Decret de Nova Planta la intenció dels
governs espanyols vers Catalunya ha estat clara; cal la independència i,
mentrestant, resistir. A Catalunya el sistema funciona, perquè al final de
l'ensenyament obligatori tothom coneix tant el català com el castellà. Es vol
torpedinar la nostra llengua, i els exemples del País Valencià i de les Illes són
il.lustratius. Hem de donar suport i defensar el sistema d'immersió lingüística.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) rebutja la idea del Govern de Rajoy de dividir els
alumnes i d'anar en contra del català. Catalunya és molt plural, però tots ens
sentim un sol poble i entenem que hem de defensar la cultura i la llengua catalana.
La política d'immersió lingüística a les escoles és positiva; la va defensar l'esquerra
(com el PSUC) a l'inici de la democràcia, i després la van seguir els diferents
Governs de CiU de Jordi Pujol i els posteriors. No hem de permetre que intentin que
ens barallem, i hem d'entendre que conèixer més llengües suma i no resta. No hem
de deixar que ens separin, ni que menystinguin el català.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que la política del Ministre Wert és inútil,
incompetent, classista i feixista. L'ensenyament necessita recursos, diàleg i beques
que garanteixin la igualtat, i ha de prescindir de retallades i de catalanofòbia. Es vol
perseguir el català, i un ministre de Cultura que vol acabar amb la riquesa cultural
ha de dimitir.

Ramon Zaballa (grup Socialista) recorda que el projecte de Llei es diu de millora de
la qualitat educativa. Per millorar l'educació calen recursos, docents preparats i
reconeguts, famílies compromeses, alumnes amb motivació, sistemes moderns i
subjectes a avaluació, etc. La llengua a Catalunya no és cap problema, i el
programa d'immersió és correcte i ha estat avalat per moltes institucions com a
model exitós. Cal retirar aquest projecte, veure com millorem el sistema educatiu i,
sobretot, no jugar perillosament amb la llengua.

Raimon Gusi (CiU) afirma que es tracta, per part nostra, de ser lleials amb la Llei
d'educació de Catalunya que va aprovar el Parlament. Hem de remoure
consciències, i fer tot el possible perquè un projecte tan inacceptable no vegi mai la
llum. Gusi cita el discurs del polític Ramon Trías Fargas durant la discussió del
primer Estatut d'Autonomia de Catalunya. Un discurs que va fer canviar el redactat
de l'Estatut sobre la llengua, i que justificava amb sòlids arguments que el català
havia de ser de coneixement obligatori a Catalunya.
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Josep Ramon (PP) afirma que l'actual LOGSE porta a taxes de fracàs altíssimes, la
qual cosa aconsella de reformar el sistema. La llei no ataca al català, sinó que
aplica la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya. Han de
ser llengües vehiculars tant el català com el castellà, en la proporció adient. Es vol
igualtat de llengua i igualtat d'oportunitats en l'ensenyament, per la qual cosa el
Govern del PP augmenta els ajuts a famílies nombroses i a persones sense
recursos.

Pep Quelart (ERC) afirma que la independència no ho solucionarà tot, però sí els
assumptes del català i de l'espoli fiscal. Montserrat Blasco (PP) defensa que no hi
ha persecució contra el català, i que la situació actual és que a l'escola el 90% del
temps es parla en català. El 10% restant només queda per al castellà i l'anglès.

XIV. MOCIÓ PROGRAMA ERASMUS I BEOUES UNIVERSITÀRIES

Es presenta una moció del grup Socialsta, que després d'un matís del grup d'ICV-
EUIA relatiu al punt 3 (destinataris de la moció) té el redactat següent:

L'excepcional situació de crisi econòmica que vivim ha comportat un alt índex d'atur
juvenil i situacions laborals precàries que afecten aquest col.lectiu i que està
obligant molts joves a marxar a l'estranger.

Contràriament, fa un parell de mesos la secretaria d'Estat d'Educació i el Ministeri
anunciaven que la partida per a les beques de mobilitat Erasmus del curs vinent es
reduirà ostensiblement.

En només dos anys, del 2011 al 2013, s'haurà reduït a la quarta part, caient de
62'8 milions d'euros l'any a 15 milions d'euros. Educació destinarà a Erasmus un
75% menys en només dos cursos.

Tot, just quan l'Executiu comunitari acaba d'alertar sobre la supervivència financera
del programa Erasmus de beques de mobilitat. Aquesta caiguda confirmada pel
departament que dirigeix el ministre d'Educació, José Ignacio Wert, amenaça els
fons per als 36.183 universitaris espanyols que estan cursant estudis a l'estranger
amb aquestes ajudes.
D'aquesta manera, els universitaris que vulguin estudiar uns mesos en un altre país
europeu amb una beca Erasmus ho tindran cada cop més difícil. Més si tenim en
compte que aquest curs la convocatòria per a l'ajuda bàsica del ministeri per als
Erasmus no supera els 100-120 euros al mes, mentre que el curs passat es va fixar
en un màxim de 215 euros mensuals i, en funció de la demanda, es va quedar
finalment en 150.

A això hem d'afegir que la retallada total en educació ha estat de gairebé 1.000
milions d'euros en dos exercicis. Estem reculant al pressupost del 1987.

Cal recordar que s'ha augmentat un 66% les taxes universitàries de cara a l'any
vinent. Aquest augment suposarà, com a mínim, un increment d'entre 600 i 900
euros en les primeres matrícules. En el cas de les segones i terceres matrícules
seran preus molt més elevats, arribant a duplicar-se i triplicar-se els preus de la
primera matriculació.
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Aquesta pujada de taxes no va acompanyada de cap increment de les beques. Ans
al contrari, la partida de beques dels Pressupostos Generals de l'Estat s'ha reduït en
166 milions d'euros. Tot això provocarà que les persones amb menys recursos es
quedin a fora de la universitat, o s'hauran d'endeutar demanant préstecs. Els nous
requisits també fan més difícil l'opció de poder estudiar i treballar a l'hora, una
solució que estan triant molts joves i persones que aspiren a millorar a nivell
laboral

És per aquest i altres motius que hem d'apostar decididament, ara més que mai,
per propostes que donin esperança i resposta als joves que necessiten treballar
demà mateix.

Per tot plegat proposem que el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca acordi:

1. Defensar el manteniment i garantir la continuïtat del programa Erasmus per
tots els beneficis que suposa tant des del punt de vista dels coneixements
com d'emancipació personal, així com les oportunitats que ofereix a l'hora de
trobar una feina.

2. Ja que hi haurà un increment tant important de les taxes a la Universitat,
demanem l'augment del pressupost destinat a les beques universitàries en
general i garantir que els barems per tal d'accedir-hi siguin fets amb un
criteri just i d'igualtat d'oportunitats per a tothom.

3. Comunicar aquest acord al President del Govern d'Espanya, al President de la
Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Conselleria
d'Ensenyament; al Ministeri d'Educació; als presidents de l'Associació
Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya, i als
presidents de la Comissió Europea i del Parlament europeu.

L'anterior moció s'ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 abstencions (aquestes, del
PP).

Montse Arroyo (grup Socialista) lamenta que amb la crisi molts joves hagin de
marxar del país per manca d'oportunitats. Assistim a un procés molt intens de
reducció de les beques Erasmus, i això crea problemes als universitaris sense molts
recursos. A més, les taxes universitàries s'han incrementat de forma extraordinària,
mentre que les beques es redueixen i són de més difícil accés. Tot plegat porta a
l'expulsió de molta gent del sistema universitari, i és contrari al principi d'igualtat
d'oportunitats.

Pep Quelart (ERC) afirma que el PP manipula el llenguatge i fa tot el contrari del
que havia promès (IVA, pensions, beques, etc.) Cal incrementar les beques i no
reduir-les, perquè en un altre cas la gent sense diners no podrà accedir a
l'educació.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció. Recorda que el Govern de la
Generalitat (CiU) ha incrementat les taxes universitàries un 66%, la qual cosa
esdevé inacceptable. Sembla que es vol convertir la Universitat en un espai per a
privilegiats i, quant a les beques Erasmus, celebra que almenys el Parlament
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europeu hagi optat per la seva defensa, de moment. Demana que la moció es
traslladi també a les presidències de la Comissió Europea i del Parlament europeu.

Montserrat Blasco (PP) afirma que Espanya és el país europeu amb més
participants en els programes Erasmus, i la crisi obliga a certes mesures de
contenció. El que es preveu és ser més rigorosos en els requisits, i s'han dotat 23
milions d'euros per a famílies amb escassos recursos, sempre que els estudiants
obtinguin unes notes correctes. Potser succeeix que la gent que marxa fora del país
i obté feines precàries té escassos coneixements d'anglès i una formació deficient, i
aquests són els problemes que el Govern del PPvol corregir actualment.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que les retallades en educació, l'any 2013, seran de
6.400 milions d'euros. Les beques sempre han existit, i el deure d'acreditar un
mínim acadèmic també, però ara un Decret de Rajoy endureix les condicions
d'accés. Les beques Erasmus ja eren poc generoses quant a import, i ara es
redueixen, la qual cosa es conjumina amb el gran increment de taxes
universitàries, increment que és inacceptable, sobretot si tenim en compte que els
estudis universitaris segons el pla Bolonya no fan compatibles, de fet, l'estudi i el
treball. La CUPaposta per l'escola pública, gratuïta i de qualitat.

Ramona Suriol (CiU) es mostra favorable a la moció. Cal defensar els Erasmus, i
apostar per joves preparats amb oportunitats. Tot i així, potser hi ha un excés de
titulacions universitàries, i caldria defensar també els bons ensenyaments
professionals.

xv. MOCIÓ PERSONES DISCAPACITADES, EDUCACIÓ INCLUSIVA I
ENTITATS SOCIALS

Se sotmet al Ple la següent moció presentada pel grup municipal Socialista, per
iniciativa de l'entitat "Entre Tots":

En el marc del dia internacional de la discapacitat, que des de l'any 1992, va estat
declarat per les Nacions Unides, les entitats socials de la discapacitat ens unim i el
commemorem, per tal de fer palesa la situació real de les persones amb
discapacitat.
L'impacte de la crisi econòmica i d'ocupació és molt més elevat en les persones
amb discapacitat i les seves famílies.

En comptes d'intensificar els esforços per no retrocedir en la protecció dels drets i
la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, a Catalunya i a
Espanya, s'està fent tot el contrari amb brutals rebaixes pressupostàries i reformes
legislatives regressives. Les retallades socials en serveis públics com el de salut,
educació i ocupació tenen una especial incidència en la qualitat de vida i autonomia
de les persones amb discapacitat.

Només a Vilafranca som més de 2.000 persones amb certificat de discapacitat, i
aproximadament el mateix número de persones majors de 65 anys.

Especialment dramàtiques, són les retallades que s'estan fent en la Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació deI> 21
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dependència. En només dos anys, les persones dependents han perdut drets i
prestacions. Amb les darreres dades publicades per l'Imserso podem constatar que
a Catalunya cada cop hi ha menys gent que rep les prestacions i que cada cop
menys gent s'incorpora al sistema. Hem retrocedit en l'aplicació de la llei i ha
augmentat la llista d'espera.

D'altra banda, l'ocupació és la via fonamental per aconseguir la plena integració de
les persones amb discapacitat en tots els àmbits. L'accés a un lloc de treball és clau
per complir amb els principis que inspiren la Convenció Internacional dels Drets de
les Persones amb Discapacitat (2006), ratificada per Espanya: la dignitat,
l'autonomia individual, la no discriminació, la participació i_la plena i efectiva
inclussió en la societat, la igualtat d'oportunitats, el respecte per la diferència i
l'acceptació de les persones amb discapacitat com a manifestació de la diversitat.

Per tot això demanem a aquest consistori:

Fer arribar a la Generalitat de Catalunya, la necessitat urgent de que
s'adoptin mesures de suport a l'ocupació i la inserció de les persones amb
discapacitat, tant al mercat protegit, com a l'empresa ordinària. D'una
banda, cal reforçar els Centres Especials de Treball i, entre altres accions,
garantir la subvenció del cost salarial corresponent a llocs de treball ocupats
per persones amb discapacitat prevista legalment i ampliar-la amb criteris
de discriminació positiva vers els col.lectius amb especials dificultats. D'altra,
és imprescindible restablir els recursos destinats a les polítiques actives
d'ocupació de persones amb discapacitat per garantir l'existència de serveis
d'inserció laboral a l'empresa ordinària i eines com el treball amb suport.

- Actualment amb les injustes retallades en tots els àmbits sensibles de l'Estat
del Benestar, també han retallat els recursos per a l'educació, tant als
centres d'educació especial, com en el suport per a alumnes amb necessitats
educatives especials de les escoles ordinàries. Avui, al nostre país l'educació
es converteix en un factor més d'increment de la desigualtat i la
discriminació, cal que torni a ser una garantia d'igualtat per a tots els nens i
nenes amb discapacitat, garantint una educació inclusiva.

En aquests moments el Govern de Catalunya té un important deute econòmic
amb les entitats del tercer sector i no té data de pagament. Per això,
demanem al Govern de l'Ajuntament de Vilafranca, insti a la Generalitat de
Catalunya que aboni els deutes contrets amb les entitats socials i es
comprometi a no endarrerir mai més els pagaments a aquestes entitats.

L'anterior moció s'ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 abstencions (aquestes
darreres, del PP).
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socials més desafavorits, i en comptes d'avançar es fan reformes regressives que
retallen drets, prestacions i oportunitats de la gent amb discapacitat o diversitat
funcional. Cal donar oportunitats a aquestes persones, i donar suport a les entitats
que hi treballin, garantint que puguin cobrar de la Generalitat allò establert i dins
dels terminis correctes. Les persones amb discapacitat han de poder participar
plenament en la societat, i les administracions hem de posar les eines necessàries
per a fer-ho possible. Cal fer viable l'accés d'aquestes persones a l'educació, al
treball i a les activitats socials en sentit ampli.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, i opina que els polítics catalans han de
ser responsables davant dels ciutadans, i també davant d'aquells ciutadans que
tenen necessitats especials. És trist que la Generalitat no pagui les entitats socials a
temps, a causa de l'asfíxia econòmica de l'Estat espanyol cap a Catalunya. L'Estat
no dóna els diners que corresponen, i es limita a fer petits préstecs amb interès. No
pot ser que la gent amb discapacitat retrocedeixi pel que fa a drets i oportunitats.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que allò que diu la moció no és del tot de
competència municipal, però afecta a molta gent. L'atenció social a les persones
amb discapacitat no va endavant, sinó enrere amb la crisi, i cal revertir aquesta
situació. També és necessari que les entitats que treballen en aquest camp cobrin
el que correspon i a temps.

Josep Ramon (PP) fa referència al compromís del Ministre Montoro, en el sentit que
l'any 2013 els fons de liquiditat garantiran el pagament puntual a les entitats del
tercer sector. No podem parlar de retallades injustes, perquè quan el PPva entrar
al Govern es va trobar amb una situació econòmica i financera molt negativa
deixada pel Govern socialista, i lògicament s'han de prendre mesures, encara que
algunes siguin doloroses.

Llorenç Casanova (CUP) es mostra a favor de la moció i afirma que la situació ha
arribat al límit, perquè el tercer sector ja quasi no pot pagar ni les nòmines. Cal
establir prioritats i fixar solucions a favor de les persones, i no dels bancs. Cal una
profunda transformació econòmica, perquè si no aviat ens veurem abocats a una
situació tan catastròfica com la de Grècia.

Aureli Ruiz (CiU) anuncia el vot favorable del seu grup a la moció. A nivell local no
ens hem de sentir culpables, perquè no hem fet retallades en formació ocupacional,
sinó polítiques actives. El govern municipal aposta amb fermesa pel suport a la
inserció i a les necessitats socials d'aquests col.lectius. També es fa una tasca no
coneguda d'identificar els llocs de treball municipals susceptibles de ser ocupats per
persones amb discapacitat. La Generalitat ha de pagar, si bé cal ser conscients de
la situació financera que malauradament pateix.

RENÚNCIA AL CÀRREC DE LA REGIDORA RAMONA SURIOL
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Fora de l'ordre del dia, es dóna compte de la presentació ahir mateix, per part de
Ramona Suriol i Saumell, d'un escrit adreçat al Ple anunciant la seva renúncia a la
condició de regidora d'aquest Ajuntament.

Ramona Suriol llegeix el seu escrit, en el qual fa palesos els motius personals de la
renúncia i del seu abandonament de les activitats polítiques. Suriol agraeix la
confiança de l'alcalde Pere Reguli, la complicitat i amistat dels seus companys de
govern, la tasca dels Caps de Servei i tècnics, la de tots els membres del Ple (elogi
de la pluralitat) i la de la gent que desinteressadament col.labora en consells,
comissions, patronats, etc.

L'alcalde Pere Reguli es mostra orgullós de Ramona Suriol i de la tasca que ha fet a
l'Ajuntament, especialment comandant uns Serveis Socials que funcionen molt bé.
A parer de l'alcalde, Ramona Suriol és un cas únic, una persona de bon fer i lliure
dels vicis dels partits polítics. Reguli destaca la seva imaginació, sensibilitat llibertat
i, sobretot, la seva honestedat en tots els sentits.

Els diferents portaveus dels grups municipals agraeixen la tasca de Ramona Suriol,
més enllà d'acords o de desacords en certs moments, i li desitgen sort en aquesta
nova etapa.

El Ple adopta per assentiment l'acord següent:

Vist l'escrit presentat el dia 17 de desembre de 2012, i adreçat al ple de la
corporació, per la regidora Ramona Suriol i Saumell, elegida en les darreres
eleccions municipals que van tenir lloc el dia 22 de maig de 2011 com a integrant
amb el núm. 3 de la candidatura presentada per Convergència i Unió (CiU), en el
sentit de renunciar al càrrec de regidora, s'acorda prendre coneixement formal de
la renúncia al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament formulada per Ramona Suriol i
Saumell.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia, es produeixen les intervencions següents, en el
benentès que les qüestions no contestades en aquesta sessió seran respostes pel
govern municipal per escrit.

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

1) Proposem que intercedeixin ràpidament davant de la Direcció General de
Telecomunicacions i Societat de la Informació (o qui la substitueixi) per a la
resolució definitiva dels problemes de recepció de la TOT, per a poder sintonitzar
tota l'oferta en TOT i TOT HO des de l'emissor de Sant Pau.
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L'alcalde Pere Reguli contesta que donarà trasllat del problema, demanant la seva
solució.

2) Ens agradaria saber si resoldran totes les situacions d'incivisme i incompliment
d'ordenances i reglaments modificant la normativa per adaptar-la als incívics. Com
en el cas d'aparcar en doble fila al davant de l'escola Montagut. Es tallaran els
carrers davant totes les escoles de Vilafranca o es farà un tractament especial
només pel Montagut? Per quin motiu, si es fa aquest tracte especial?

L'alcalde Pere Reguli contesta que s'estan fent proves, valorant avantatges i
desavantatges, i que en el seu moment s'adoptaran decisions definitives.
Provisionalment s'està optant com a prova per una postura flexible i tolerant, però
sense discriminacions. El tractament donat a l'escola Montagut és el mateix que el
dispensat a altres escoles de Vilafranca.

3) S'ha aprovat i publicat el Reglament de l'Àmbit Penedès?

L'alcalde Pere Reguli contesta que no. És d'esperar, diu, que en les seves converses
sobre la governavilitat de Catalunya Artur Mas i Oriol Junqueras en parlin.

B) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) planteja:

4) Es formula per part d'ICV-EUiA el prec següent:

Entenem que s'estigui renegociant alguns contractes de serveis, a causa de l'ofec
pressupostari de l'Ajuntament per part de Generalitat i de la caiguda d'ingressos,
però també és evident que això comporta que alguns espais no es netegin amb la
mateixa freqüència, amb els inconvenients que això comporta.

En aquest sentit proposem una campanya cívica de neteja amb les següents
actuacions per part de l'Ajuntament:

i.- Campanya de conscienciació cívica i compromís institucional Vilafranca Vila
Neta perquè tothom s'impliqui en accions com utilitzar les papereres i cendrers,
reciclar correctament respectant els horaris per baixar la brossa, escombrar
cadascú la vorera de davant de la seva façana i recollir els excrements dels gossos
per part de les persones propietàries.

Aquesta campanya proposem que es faci exclusivament per Penedès TV, Radio
Vilafranca, la pàgina web i les xarxes socials, amb personal i mitjans propis, de
forma que no suposi cap cost afegit per l'Ajuntament.

ii.- En les renegociacions de contractes, tenir en compte per part de l'Ajuntament
que hi ha espais que necessiten una atenció especial pel que fa a neteja viària com
per exemple sortides de les llars d'infants i de les escoles.

iii.- En aquest mateix sentit, pel fa a la neteja periòdica dels contenidors
d'escombraries, tenir present aquells que estan més propers a zones on hi ha bancs
perquè seguin les persones grans o places que són espais de joc infantil, per evitar
olors desagradables. e 25
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iv.- Deixar de plantar i replantar flors ornamentals al centre de la vila, ja que s'han
de substituir cada dos per tres, fet que suposa una despesa, alhora que
requereixen més rec i consum d'aigua i substituir-les per herbes aromàtiques i
vegetació autòctona que requereixi poc rec i manteniment.

v.- Restablir la mini-deixalleria en un espai cèntric ja que en la ubicació actual té
uns nivell d'utilització molt més baixos i no està optimitzada.

5) Villarroya fa referència a l'Hospital Comarcal (Consorci Sanitari). Hi ha retallades
i els treballadors s'estan mobilitzant contra les retallades i en solidaritat amb altres
hospitals. Pregunta a Aureli Ruiz, com a representant municipal en el Consorci, si hi
haurà converses amb la representació dels treballadors, i quina és avui la situació a
l'Hospital i què pensa fer.

6) Recorda un prec seu del darrer Ple demanant que al web municipal hi hagués
l'enllaç amb el web de la Plataforma Vegueria Penedès; l'alcalde s'hi va
comprometre, però diu que s'ha posat un enllaç amb adreça no operativa, i l'enllaç
s'hauria de dirigir a l'adreça correcta. Villarroya també reitera que cal insistir en les
gestions sobre els lavabos tancats de l'estació de trens, encara que no siguin de
competència directa municipal.

C) El Grup municipal de la CUP ha presentat prèviament, per escrit, les preguntes
següents adreçades al Govern municipal, les quals són llegides verbalment per
Xavier Navarro:

7) Voldríem saber per quin motiu no es va celebrar el ple del mes de novembre i
per què no es va comunicar als grups municipals.

Pere Reguli contesta que no hi havia punts per a l'ordre del dia, i que ell pensava
que els grups ja eren coneixedors de la no celebració del Ple.

8) Quants pisos d'Adigsa a Vilafranca resten buits en aquests moments?

Contesta Josep Maria Martí que són 152 pisos. Estan ocupats, tret de 6 pendents
d'obres que s'executen, 7 pendents de visita i 2 pendents de signatura de
contracte. Tanmateix, els 152 pisos tenen adjudicatari.

9) Quina ha estat l'aportació econòmica de l'Ajuntament a la pista de gel?
(aportació directa i, en recursos o subministraments).

Aureli Ruiz contesta que l'Ajuntament ha aportat 15.000 euros.

10) Han arreglat els problemes d'empadronament que va comunicar una entitat a
la passada reunió del Consell per la Convivència del dia 19 de novembre de 2012?

Ramona Suriol contesta que l'Oficina de Ciutadania no empadrona. Simplement fa
les comprovacions de si la persona viu o no allà on diu, i acredita l'adreça.
L'empadronament ja no és competència seva, i Suriol entén que es compleix allò
que es va comentar en el si del Consell. CI 26
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Xavier Navarro replica que revisarà les actes.

11) Quin és l'import exacte de les retribucions rebudes per la persona que està
portant el projecte de l'Escavi?

L'alcalde Pere Reguli contesta que, fins avui, la persona va cobrar 21.240 euros
l'any 2011, i la mateixa quantitat el 2012.

12) El passat dia 3 de desembre es va comunicar en Junta de Portaveus, que en 10
dies tindríem una proposta nova de conveni amb Adif. Han rebut algun document al
respecte?

L'alcalde Pere Reguli contesta que el compromís existia i es va fer públic. Però ADIF
ha demanat per a redactar la proposta que l'Ajuntament aporti uns plànols del
carrer Santa Fe. Això ha endarrerit el procés, però cal preveure que disposarem de
l'esborrany molt aviat.

13) Han pogut parlar amb els responsables de la Fundació Amàlia Soler, per saber
què és el que passa amb els problemes per escripturar unes terrenys venuts fa més
de 20 anys?

L'alcalde Pere Reguli contesta que, com ja ha explicat anteriorment, properament
els advocats que porten l'assumpte vindran a l'Ajuntament, i ens podran explicar
l'estat de la qüestió i els problemes existents.

14) La CUP, a través de Xavier Navarro, afegeix en aquest moment un prec que es
fa ressò de les demandes d'un ciutadà. Segons s'afirma, durant uns dies de finals
de novembre, quant al servei de bus entre Vilafranca i Barcelona que presta
l'empresa concessionària (Monbus), el conductor va ser canviat i el nou desconeixia
la ruta, havent de ser instruït pels usuaris; a més, hi van haver retards que
comporten perjudicis i molèsties. Navarro demana al Govern que faci gestions per a
solucionar problemes d'aquesta mena.

D) Francisco Romero (grup Socialista) planteja:

15) Durant el passat Consell Municipal de Serveis Socials, celebrat el dia 12 de
desembre, es va informar que el Rebost Solidari tanca per vacances. Volem saber
exactament quins dies romandrà tancat. I tenint en compte que els aliments es
reparteixen quinzenalment, volem que ens expliqueu com s'ha plantejat el
repartiment a les famílies que els tocaria anar-los a buscar durant el període de
vacances.

Ramona Suriol contesta que el Rebost tanca els dies 24 i 25 de desembre, i 31 de
desembre i 1 de gener. No són doncs unes vacances. Ja s'ha previst lliurar més
aliments per a cobrir els dies puntuals de tancament.
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16) Durant el mateix Consell Municipal, Càritas va manifestar que tenen constància
que hi ha famílies que abans eren usuàries del seu servei i que ara han passat a
ser-ho del Rebost Solidari, que han estat remenant contenidors. La mateixa
organització ha exposat també que entre 10 i 15 famílies usuàries del Rebost
Solidari, han acudit a Càrites perquè durant les festes de Nadal no tindrien
aliments. En el Consell se li va respondre a Càrites que aquestes famílies
duplicaven el servei, i que se'ls passes un llistat que ho comprovarien. Volem saber
si ja s'han posat d'acord amb Càrites per comprovar si realment s'ha produït
aquesta duplicitat de servei. També volem saber com es pensa solucionar el
malestar d'aquestes famílies.

Quant al cas de Càritas, Ramona Suriol contesta que hi ha només quatre famílies
afectades, i que s'estan fent les gestions adients. Sembla que Càritas feia per nadal
com una mena de lot extra amb aliments especials, però no es pot dir en cap cas
que hi hagi famílies que es quedin sense menjar suficient.

17) Volem saber com és que des del mes de maig no s'ha tornat a convocar la
comissió de transport públic.

18) En referència a la Policia Local de Vilafranca volem saber l'estat de la plantilla
actual, el número de policies amb el que compta el cos i les vacants que existeixen.
També volem saber quina planificació de serveis policials té Vilafranca pel cap de
setmana.

Contesta Joan Manel Montfort que hi ha 65 efectius i 8 vacants, i que els caps de
setmana comunitats interns garanteixen els serveis necessaris.

19) També volem saber quan s'ha convocat l'última Junta Local de Seguretat i tenir
tota la informació de com està el Pla de Qualitat i Millora de la Policia Local. Aquest
era un instrument per a diagnosticar l'estat de l'organització Policial, volem doncs
saber si s'ha actualitzat i quines conclusions s'han extret.

Joan Manel Montfort contesta que la darrera Junta de Seguretat es va celebrar el
març de 2012 i que se'n farà una altra el primer trimestre de 2013. Pel que fa al Pla
de qualitat i millora, ha estat informat pels tècnics que les seves conclusions són
reservades, i només es troben a l'abast de l'equip de Govern.

20) El grup Socialista s'interessa sobre les retallades en el servei de teleassistència
per a persones que ho necessiten, i vol saber què farà l'Ajuntament.

Ramona Suriol contesta que en la licitació del servei s'ha obtingut una baixa que
farà que l'increment de preu sigui només de 40 cèntims per usuari. L'Ajuntament
seguirà finançant el servei.

E) Joan Tarrida (grup Socialista) formula les dues qüestions següents: I> 28
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21) Arran dels moviments, fusions i vendes de Caixa Penedès, no queda clar com
acabarà la seva Obra Social. Cal defensar l'Obra Social, i pregunta si el
representant municipal a l'Assemblea de l'entitat pot informar, tot demanant-li que
defensi l'Obra.

Aureli Ruiz contesta que no disposa ara mateix encara de suficient informació.

22) Per un acte de vandalisme es va trencar el vidre de la parada de bus del carrer
Baltà de Cela, de l'Espirall. Pregunta quan es reposarà, contestant el govern
municipal que ja es mirarà.

L'alcalde, després de desitjar un bon nadal i unes bones festes a tothom, aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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