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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Núm. : 07/2017
Caràcter: ordinari
Data: 25 de juliol de 2017
Horari: de 20: 05 a 23: 20 hores
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (PDeCAT)

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
Ramon Arnabat i Mata (VeC)

- Anna Doblas i Ruiz (PDeCAT)
- Raimon Gusi i Amigó (PDeCAT)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (PDeCAT)
- Marcel Martínez i Mañé (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC)
- Joan Manel Montfort i Guasch (PDeCAT)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Dolors Rius i Marrugat (PDeCAT)

Francisco Romero i Gamarra (PSC)
- Aureli Ruiz i Milà (PDeCAT)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)

Laia Santís i Martí (CUP)
Ramon 1. Zaballa i Serra (PSC)

Excusen la seva assistència:

- Montse Arroyo i Ferrando (PSC)
- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)

Meritxell Montserrat i Mestres (PDeCAT)

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

Desenvolupament de la sessió

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
27/06/2017.
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L'alcalde felicita a la regidora Meritxell Montserrat per la seva recent maternitat.

Seguidament i sotmès al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de
27/06/2017, és aprovada per assentiment.

SERVEIS CENTRALS I HISENDA

2. ACORD DE CONDICIONS I CONVENI COL.LECTIU. Aprovació de l'Acord de
Condicions del personal funcionari i el Conveni Col.lectiu del personal laboral de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès 2017-2019.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al ple municipal que
adopti l'acord següent:

Vist que en data 31 de desembre de 2015 va finalitzar el període de vigència del
Conveni col.lectiu i l'Acord de Condicions reguladors de les condicions de treball
dels empleats i empleades públiques de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Vist que les Meses de negociació per a la determinació de les condicions comunes
dels empleats públics de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i els òrgans de
govern de l'Ajuntament han realitzat la preceptiva negociació d'acord amb allò
previst al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels Treballadors.

Atès que l'article 18. Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, pel qual s'aprova la Llei
de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017, estableix que les retribucions dels
empleats públics no podran experimentar un augment superior a 1'1% en el seu
conjunt.

Atès que l'article 18.5 de l'esmentada llei estableix els imports dels conceptes
salarials sou base, complement de destinació , triennis per antiguitat i pagues
extraordinàries, sent d'aplicació automàtica el seu contingut, en tenir caràcter
imperatiu per al personal funcionari.

Atès que el Conveni col.lectiu del personal laboral d'aquest Ajuntament assimila
l'estructura retributiva d'aquest personal a la del personal funcionari preveient-se la
seva aplicació.

Atès que aquest acord requereix de l'aprovació per part del Ple municipal, d'acord
amb allò previst als articles 22.2 d) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les bases de règim local.

S'ACORDA,

Primer.- Aprovar l'Acord de Condicions i Conveni col. lectiu reguladors de les
condicions de treball dels empleats i empleades públiques de l'Ajuntament de
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Vilafranca del Penedès pel període 2017-2019, d'acord amb els documents annexes
que acompanyen aquest dictamen.

Segon.- Disposar la seva publicació en els diaris oficials corresponents del text de
l'acord.

Tercer.- Aplicar les previsions de l'article 18 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
pressupostos generals de l'Estat i aplicar un augment de 1'1% a les retribucions del
personal de l'Ajuntament pels conceptes salarials sou base, complement de
destinació, complement específic, triennis i pagues extraordinàries, amb efectes a
partir de 1'1 de gener de 2017. L'increment es fa extensiu a les retribucions i
assistències que perceben els càrrecs electes i personal eventual de la corporació.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova de manera unànime per assentiment.

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que es sotmet a aprovació una documentació
que prèviament ha estat acordat pels representants del personal. Són dos
documents, un pel personal laboral i un altre pel personal funcionari.

El Conveni va finalitzar el període previst de vigència l'any 2015 i s'ha anat
prorrogant fins ara. Amb el conveni que es pretén aprovar s'han millorat amb les
tasques de determinats col.lectius, s'han fet alguns acords que tenen a veure amb
els compromisos de millorar. Per exemple el complement de productivitat, en que
la seva regulació s'ha millorat, treballant més per objectius.

S'ha millorat el fons social, els aspectes de temporalitat. L'objectiu es passar d'un
percentatge del 30 % al 15 % de temporalitat. Es fomentarà la promoció interna.
Finalment anuncia que, tant aviat com legalment sigui possible, es tornarà a la
dedicació horària anterior a les retallades. Conclou que és un document on totes les
parts es senten còmodes.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor. És positiu que s'hagi arribat
a aquest acord. Vistes les demandes dels treballadors, calia veure si les coses eren
assumibles. Espera que la seva aplicació sigui positiva.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) valora positivament la proposta. Hi ha hagut acord entre
el personal i l'equip de Govern. S'ha de fer un reconeixement a la tasca dels
treballadors i treballadores.

Els preocupa la carrera professional dels treballadors i els preocupa casos com el
que es va produir, que hi hagi una jubilació i no hi hagi personal preparat dintre de
la casa. Demana participar en el disseny de les polítiques de carreres professionals i
també en temes de formació.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que celebren l'acord, que ha estat validat per
una majoria important de treballadors de la casa. Donen per suposat que el Comitè
d'empresa seguirà treballant vetllant per l'aplicació dels acords.
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La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que valoren positivament l'acord, que és
avantatjós pels treballadors i treballadores. Es milloren les condicions de tres grans
col.lectius com són Turisme, Promoció econòmica i Cultura. Valoren la partida
destinada a formació del personal i vetllaran per l'aplicació de la promoció interna.

Atès que no hi va haver acord en la jornada estratègica de Serveis Viaris, demana
saber com està el tema, si s'externalitzaran alguns actes.

Dels fets s'acredita els drets laborals només s'aconsegueixen lluitant.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que l'acord és una bona notícia. Si es
comparen els documents, la diferència entre el finalment aprovat i el que hi havia
abans de les mobilitzacions, no és tanta. Això vol dir que s'estava molt a prop. Per
tant cal felicitar al Comitè i també a la delegació de la corporació. S'ha fet una bona
feina en benefici del conjunt de serveis de l'ajuntament. El gruix del conveni no
deixia de ser un model organitzatiu que l'ajuntament de Vilafranca fa molts anys
que hi aposta i passa per assegurar la qualitat i les millors condicions a uns
professionals. Els serveis a les persones s'han de donar pels professionals que
tenim, que estan ben preparats.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) agraeix les aportacions dels diferents grups. El acords
presos són el fruit dels documents acordats. Hi ha algun col. lectiu en que hi havia
alguna diferència i s'ha optat per mantenir el que ja estava acordat en l'anterior
Conveni. En quant a la possibilitat d'externalitzar alguna comesa de la unitat de
Serveis, en principi no s'hi compta, tot i que no descarta que algun dia s'hagi de
fer.

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS

3. AMPLIACIÓ I REFORMA PALAU REIAL. Aprovació inicial del projecte bàsic i
executiu de la fase 1B Ampliació i reforma del Palau Reial. VINSEUM, museu de les
cultures del vi de Catalunya.

La Comissió Informativa d'Acció Territorial i Serveis Urbans, proposa que se sotmeti
al Ple Municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen següent:

Atès que s'ha redactat el projecte bàsic i executiu de la fase 1B Ampliació i reforma
del Palau Reial. Vinseum, museu de les cultures del vi de Catalunya amb un
pressupost d'execució per contracte de 4.499.897,50 euros (IVA inclòs), redactat
per l'arquitecte Santiago Vives Sanfeliu.

Atès que els documents abans esmentats consten de memòria i annexos, plànols i
pressupost,

Atès que la competència per a l'aprovació del projecte correspon al Ple municipal,
d'acord amb la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic ( RDL 3/2011 ) donat que el import del pressupost d'execució
supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal,
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Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de la fase lB Ampliació i
reforma del Palau Reial. Vinseum, museu de les cultures del vi de Catalunya
comprensiu dels documents esmentats a la part expositiva, i amb un pressupost
d'execució per contracta de 4.499.897,50 euros (Iva inclòs).

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d'informació pública, d'acord amb l'article 37
del ROAS, pel termini de trenta dies hàbils. En cas de no formular-se al. legacions,
el projecte s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord
exprés.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb 16 vots favorables ( 7 PDeCAT, 3 PSC,
3 ERC, 2 VeC, 1 PP) i 2 abstencions (2 CUP).

INTERVENCIONS:

El Sr. Josep Maria Martí (PDeCAT) manifesta que és un tema molt important per
Vilafranca i que en un altre Ple s'haurà d'aprovar el compromís d'incorporar
l'execució de l'obra en el pressupost dels propers anys.

El Museu del vi, al 1936 l'ajuntament de Vilafranca va adquirir el Palau Reial per
destinar-lo a Museu. AI 1945, es va estrenar el primer museu del vi de l'estat
espanyol. El 2011, Vinseum entra a formar part del Registre de Museus de
Catalunya.

L'any 2000 es va plantejar un projecte de nou Museu. El 2003, el POUM ja va
qualificar espais per l'ampliació del nou museu. El 2005 es va fer el concurs i es va
redactar l'avantprojecte del conjunt amb una primera fase que va ser la Capella de
Sant Pelegrí i el Palau Reial, la segona fase és el projecte que es porta a aprovació
corresponent a Cal Pa i Figues i en una tercera fase serà el front que toca a
Ermenegild Clascar.

Actualment es planteja la intervenció a Cal Pa i Figues, amb una superfície de 3.796
metres quadrats, que compta amb una subvenció del FEDER de 1.925.000€ i un
pressupost de 4.499.000€. L'ajuntament continuarà buscant més finançament, per
exemple a través de 1'1,5% cultural de l'Estat. Aquesta és una part essencial d'un
projecte més ampli de transformació en centre cultural i científic de referència
nacional i internacional. El projecte museològic posa el vi com a element per
interpretar la història del país.

La funció del Museu, a part de fer divulgació del passat, a de servir per promoure
esdeveniments a la vila.

L'obra està molt a prop a jaciments arqueològics i per això es tindrà en compte a
l'hora d'executar-ne les excavacions. El projecte suposa l'enderroc de Cal Pa i
Figues i la construcció d'un nou edifici. El nou edifici incorporarà el nou accés
principal al museu i acaba descrivint el projecte que estima que té una durada de la
seva execució de 24 mesos.
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El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que aprovarà el dictamen, si be es reserva el
dret a presentar al. legacions. Manifesta que a banda de cercar noves fonts de
finançament de l'obra, caldria mirar si la Diputació o la Generalitat poden
col.laborar en el finançament del seu funcionament.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que consideren que és un projecte
estratègic. Si l'ajuntament ha de posar tota la part que falta per al seu
finançament, pràcticament suposa el conjunt d'inversions que pot afrontar
l'ajuntament els propers anys.

Demana si hi ha un estudi sobre l'increment de la despesa ordinària que suposarà
la posada en funcionament dels nous 3.500 metres quadrats del museu. Troba que
seria important que les empreses dels sector incrementessin la seva aportació. És
coneixedor que quan es va decidir tirar endavant el projecte, Caixa Penedès va
anar-lo abandonant.

Com que és un projecte estratègic, seria important que es tirés endavant amb el
màxim consens possible, tant en el projecte museogràfic de cara el futur com en
incloure el Vinseum dins del projecte de potenciació del turisme cultural dins de
Vilafranca.

Finalment manifesta que es reserva el dret a proposar esmenes.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que el Vinseum és un dels projectes clau per
poder potenciar el patrimoni històric, cultural, etc. La capitalitat del vi s'ha de
liderar des de l'ajuntament, fomentant la participació ciutadana en el projecte del
museu i manifesta que votaran a favor perquè complementa la la fase.

Exposa que el projecte se'ls ha explicat amb molt poca antelació. Han tingut poc
temps per treballar el projecte. Els el van explicar dimarts passat i l'endemà els van
fer arribar per correu electrònic.

Demana que es sigui molt curós amb les prospeccions arqueològiques.

Troben a faltar l'estudi econòmic sobre els costos de funcionament i les possibles
vies de finançament, reservant-se el dreta presentar al.legacions.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que donaran suport al projecte. Els
projectes culturals costen i per això cal pensar-los a llarg termini. El Museu és una
eina per posar en valor el nostre patrimoni històric.

Anuncia que s'abstindran perquè els falta informació a temps. Estan parlant d'un
projecte que compromet el pressupost municipal fins 2020. Els projectes per
equipaments de l'equip de Govern van només en una direcció. No es fan
equipaments necessaris d'ús diari pels veïns i veïnes, com pot ser el Centre Cívic de
l'Espirall. Es reserven el dret a presentar al. legacions.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que si hi ha un projecte motor, és el
Vinseum, que ha de ser motor de turisme, de projecció econòmica, etc. El que volia
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tothom és un museu obert. Volen que sigui un espai tant utilitzat com altres que hi
ha a Vilafranca. És l'equipament que volia i desitjava molta gent.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que estem parlant d'un projecte de 4
milions i mig, que té un finançament de bora 2 milions del FEDER. La part de
l'ajuntament es pretén finançar amb més finançament. Si tot va bé, podrem obtenir
un milió de la Diputació i un milió de l'Estat. També volen implicar a la Generalitat
amb una aportació de 850.000€, però encara no està tot lligat.

No saben l'èxit que tindrà, tant de bo que funcioni, però ara no ho poden saber.

No li agrada que es digui que falta informació, ja que el projecte és del 2007, el
projecte va anar al FEDER. Posa de relleu que tots els Grups municipals tenen un
representant en el Patronat del Museu i això és del seu coneixement. On sí que hi
ha canvis és en el projecte museogràfic, però no en l'arquitectònic, que és el del
2007.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que té plena comunicació amb els seus
representants. En la informació que tenen, hi ha coses que no veuen clares, volen
fer propostes i per això presentaran al. legacions.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que ahir tot el tema d'inversions es va
explicar a tots els representants que hi havia al Patronat del Museu a pregunta del
representant de VeC.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que quan es va convocar la Comissió
informativa va demanar el projecte i li van contestar que estaven fent retocs.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que si el representant de VeC demana el
projecte, la Fundació Vinseum els el donarà. Pot tenir tota la informació que pot
tenir ell mateix.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que la informació la pot demanar per mitjà
del representat al Vinseum però també la pot demanar al regidor de l'Àrea.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que prou feina tenen moltes vegades per
demanar la informació. Manifesta també que si hi havia tota aquesta possibilitat
inversora, segurament hagués estat millor rebre la informació abans.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que els seus representants al Patronat, moltes
vegades han de reclamar la informació.

ALCALDIA

4. MOCIÓ ATENCIÓ PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL. Moció presentada
pel grup municipal de VeC i finalment també encapçalada pel grup municipal de la
CUP, per millorar l'atenció a les persones amb diversitat funcional i a les seves
famílies.
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Les famílies amb persones amb diversitat funcional pateixen la progressiva reducció
dels recursos públics destinats a atendre les necessitats d'aquestes persones i dels
seus familiars.

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha d'ajudar a les persones amb diversitat
funcional i a les seves famílies d'acord amb els principis de solidaritat i de
compromís social. D'aquesta manera contribuirà a la reducció de la seva
discriminació i millorarà la seva atenció per part de l'administració local,
complementària a la tasca que correspon desenvolupar a la Generalitat de
Catalunya.

Un dels principals problemes de les persones amb diversitat funcional i dels seus
familiars és que no disposen d'un espai públic per a desenvolupar les seves
activitats lúdico-esportives (ping-pong, dansa, jocs de taula, dibuix, informàtica,
etc.), ni d'una tutorització per part de professionals. Actualment, tant a l'hivern
com a estiu, la principal activitat que poden fer és anar a passejar pels carrers de la
Vila. Si, a més a més, la persona va amb cadira de rodes o te problemes de
mobilitat, encara ho té pitjor per participar en qualsevol activitat ja que no estan
adaptades. Tampoc hi ha activitats esportives adaptades per aquest col.lectiu a
Vilafranca del Penedès. I els problemes s'agreugen a determinades edats.

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha posat en marxa el projecte "Activa't, tu
pots!" els dilluns de 10 a 12 hores, que ha tingut molt bona acollida entre aquest
col.lectiu i els seus familiars.

Diversos Ajuntaments penedesencs i catalans realitzen activitats municipals per
aquests col.lectius, de forma col.laborativa amb els seus familiars: colònies d'estiu,
activitats regulars, disposició d'espais, ...

Per tot plegat S'ACORDA:

Primer.- S'elabori una guia-llistat dels serveis que s'ofereixen a Vilafranca del
Penedès per a les persones amb diversitat funcional i els seus familiars i se'n faci
difusió pública i es faci arribar a les famílies afectades.

Segon.- Que es faciliti un espai públic on les persones amb discapacitat funcional
puguin realitzar activitats lliures i tutoritzades.

Tercer.- Que s'ampliï l'horari de l'activitat "Activa't, tu pots!" a un altre dia per la
tarda i a un altre matí.

Quart.- Que es formi un grup de treball format per familiars, tècnics de les
regidories de Serveis Socials i d'Ensenyament i dels grups municipals, amb
l'objectiu d'elaborar un pla d'actuació per als propers anys que plantegi propostes
de millora a l'atenció de les persones amb diversitat funcional i als seus familiars.

Cinquè.- Els precedents acords reten supeditats a la realització d'una reunió entre
les famílies i la Regidoria de l'Àrea de Serveis a les persones i promoció social.
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El present redactat inclou la modificació introduïda durant el debat en el Ple de
l'Ajuntament.

VOTACIÓ: La present moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:

A sol.licitud del grup proponent de la moció, i a l'empara de l'article 24.b) del
Reglament orgànica municipal, l'alcalde autoritza la intervenció explicant el sentit
de la moció a la Sra. Maria Antònia Ripoll, la qual literalment diu: "Bona nit,
Sóc Maria Antònia Ripoll, i em plau parlar en el nom d'altres pares i mares de nois i
noies amb diversitat funcional i que sense cap lligam amb la resta d'associacions
existents a Vilafranca, ens hem posa't com a objectiu principal iniciar i donar
continuïtat a un pla de treball per garantir el màxim de benestar i confort per als
nostres fills i filles.

Tenim la necessitat i l'obligació de desenvolupar aquest pla desde diferents
vessants ( formació, autonomia, esbarjo, etc ). La majoria de persones amb
diversitat funcional tenen dificultats més enllà de l'àmbit familiar d'expressar les
seves necessitats i per això ens trobem aquí per primera vegada per dona'ls veu.

Hem començat per diverses raons, que no venen al cas demanant el suport del
grup municipal Vilafranca en Comú, perquè som conscients de que necessitem el
suport d'una red secundària. ( La red principal és la família ).

Com a societat moderna i com a Vila inclusiva, animem a tots els grups municipals
a donar suport a la moció que serà presentada per Vilafranca en Comú, i engegar
un camí de treball per aconseguir el nostre objectiu.

També vull dir que la comunitat silenciosa amb diversitat funcional mereix un tracte
preferent per part de l'administració, ja que el destí no els ha estat magnànim.

Em queden moltes paraules per dir però el temps de la meva exposició s'acaba,
sols afegir que el grup de pares i mares volem agraïr al grup la seva atenció i
comprensió i esperem que d'ara endavant aquest sentiment pugui ser ampliat."

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que la intervenció feta per la representant de
les famílies ja expressa quin és el plantejament. Hi ha la necessitat de sentir-se
acompanyat. Plantejar-se que potser el servei Respir també és necessari per aquest
tipus de famílies. Són quatre coses bastant senzilles: fer una guia de serveis,
habilitar un espai de referència, ampliar el programa "Activa't, tu pots!" i trobar un
espai on les famílies i l'ajuntament puguin treballar-hi.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que donarà suport a la moció i que caldria
aconseguir recolzament econòmic de la Generalitat, que és qui té la competència.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que és una proposta positiva que els apropa a
la igualtat social. Veuen necessari ampliar els serveis actuals. Tot el que vagi en
direcció de treballar l'autonomia d'aquestes persones, és positiu. També manifesta

9

" .,~'



~

~ AJUNTAMENT
~lñlJJ VJLAFRANC.A

DEL PENEDES

que estan d'acord amb el grup de treball transversal i agraeix la intervenció
participació de les famílies.

La Sra. Laia Santís (CUP) demana encapçalar la moció. Manifesta que les barreres
dificulten la plena inclusió social de les persones. Cal potenciar la participació social
d'aquest col. lectiu.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que la sensibilitat de l'equip de Govern en
aquest tema és total. El dia 9 de juny es va reunir amb alguna de les persones
presents avui a la Sala de Plens. Allà va explicar quina era la línia d'actuació de
l'ajuntament, que no passa per crear infraestructures sinó per optimitzar els
recursos. Els va explicar que hi havia una comissió que tracta aquests temes, que
existeix com a mínim des de l'any 2000, formada per tècnics dels Serveis Socials,
per tots i cadascuna de les entitats que treballen per millorar les condicions de les
persones amb diversitat funcional.

Van parlar del col.lectiu Activa't, tu pots! i va fer dues propostes que consistien en
optimitzar els recursos existents i integrar-se en alguna de les entitats que ja
funciona i/o que s'integressin en el Projecte Activa't, tu pots! i a través del mateix,
demanar més servei. Van quedar que ja dirien alguna cosa. No li han dit si han
parlat amb les entitats o no si hi ha parlat, ... Fins a la data no li han donat resposta
a les propostes del regidor i l'ha sorprès que la següent notícia fos la presentació de
la moció. Demana a VeC que retiri la moció fins que aquest regidor pugui parlar
amb les famílies i aquestes puguin explicar-li quina 'ñes la resposta a les propostes
que se'ls va fer.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que la moció no xoca en res del que proposa el
Sr. Zaballa. És possible fer la Guia de serveis o ampliar el projecte Activa't tu pots!
Aprovar la moció implica un compromís en anar en aquesta línia.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que es tracta de seguir un fil. Necessita
tornar-se a reunir amb les famílies i saber on s'ha encallat el tema. Demana que es
retiri i parlar-ne primer amb les famílies.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que el telèfon funciona en ambdues direccions i
no entén on està la dificultat per aprovar la moció.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) demana si no creuen que hi falta una actuació? Que les
persones que van parlar amb el regidor li donin una resposta?

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que és un tema més de forma que de
fons. A la moció es pot afegir que l'efectivitat de la moció es posposa fins que s'hagi
parlat amb les famílies i s'aclareixin els extremes exposats pel Sr. Zaballa i a
aquesta reunió un regidor del Grup municipal de VeC està convidat a assistir-hi.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que atenent a que hi ha un compromís de la
regidoria a tractar el tema, no hi ha inconvenient amb la modificació proposada.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que la moció complementa les actuacions que
des de l'ajuntament ja es duen a terme. El punt ú complementa la feina que ja es
realitza.
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5. MOCIÓ HARO ROCK ENTERTAINTMENT. Moció presentada pel grup municipal de
la CUPen relació al projecte Hard Rock Entertaintment.

El projecte de Barcelona World va entrar en escena el 7 de setembre de 2012, just el dia abans que
s'anunciés que el magnat estatunidenc Sheldon Adelson descartava el Delta del Llobregat com a
ubicació del Las Vegas europeu que projectava. L'escollida era Madrid, tot i que Eurovegas mai va
arribar a fer-se.

Aquell dia, l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas, va reunir-se amb els màxims
responsables de Veremonte, l'especulador valencià Enrique Bañuelos i el tarragoní Xavier Adserà; el
factòtum de La Caixa, Isidre Fainé; i els consellers d'Economia, Andreu Mas-Colell; Territori i
Sostenibilitat, Lluís Recoder; i Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena. En una roda de premsa
posterior es van anunciar els detalls d'un projecte faraònic, que passava per aixecar sis parcs temàtics
en uns terrenys propietat de la Caixa al costat de Port Aventura.

Es va parlar d'una inversió de 4.700 milions d'euros, d'una ocupació d'l,S milions de metres quadrats,
de 12.000 habitacions repartides en sis hotels i de la creació de 20.000 llocs de treball directes. A
cada parc temàtic hi hauria un hotel, un centre de convencions, un centre comercial, un teatre i un
casino. L'impulsor del projecte, Veremonte, deia que pretenia obrir les portes el 2013 i que el complex
rebés 10 milions de visitants cada any.

Inicialment es parlava d'una inversió de 4.700 milions d'euros i la creació de 20.000 llocs de treball.
Progressivament les xifres s'han anat reduïnt i manipulant segons interessava, i ara les xifres ja s'han
reduït a la meitat.

Com passa gairebé sempre amb aquest tipus de projectes, la realitat va encarregar-se de desmentir
un anunci que va acaparar l'atenció mediàtica catalana durant uns dies. Malgrat el suport entusiasta
dels principals càrrecs polítics tarragonins, començant pels alcaldes de Salou i Vila-seca -els municipis
afectats-, però també de l'alcalde de la capital provincial, Josep Fèlix Ballesteros, i del sector hoteler,
el projecte s'ha redimensionat progressivament a la baixa i pel camí han desaparegut tots els seus
impulsors, com Veremonte.

El hòlding de Bañuelos va desaparèixer de BCN World a principis de 2015, després que comprovés que
amb els canvis no podria fer negoci amb les llicències de casinos que volia adquirir ni obtenir unes
sucoses plusvàlues amb la venda dels terrenys de La Caixa que pretenia adquirir. La Generalitat ja
havia iniciat la tramitació del POU, la requalificació urbanística imprescindible per aixecar un projecte
com aquest. l el Parlament havia aprovat, amb els vots de CiU i PSC, la normativa que permetria fer
realitat el complex.

La marxa de Veremonte no va aturar el projecte, sinó que simplement va suposar que la Generalitat
va passar a liderar-lo. El govern autonòmic va signar, a través de l'Incasòl, un contracte amb opció de
compra sobre els terrenys de La Caixa, valorats en 110 milions d'euros, que Veremonte no havia
adquirit. Malgrat la pròrroga dels pressupostos de la Generealitat per al 2016 es van trobar aquests
diners per a comprar aquests terrenys a La Caixa.

En els quatre anys que han transcorregut des de la seva sonada presentació, les xifres i dimensions
del complex s'han modificat completament, amb l'anunci que només una companyia - Hard Rock - va
voler optar a la construcció, es passa a un ressort amb 500 habitacions i un mica menys de 3000 llocs
de treball directes. Tots ells basats en el turisme, per tant de sous baixos i precarietat laboral.

Atès que a principis dels 90 es va expropiar uns terrenys a la pagesia local i veïnes i veïns de Vila-seca
que la Caixa va poder comprar a preu de saldo i que amb la llum verda al projecte s'han comprat per
110 MC - amb pressupostos prorrogats-o Cosa que apunta a una operació especulativa per afavorir els
interessos d'aquesta entitat financera.

Atès que el macrocomplexe ara anomenat Hard Rock Entertaintment no apareix a cap pla de
planificació estratègic territorial ni turístic, de la costa Daurada, Camp de Tarragona o Catalunya. Ni
tan sols compta amb estudis favorables del sector directament implicat. A la vegada que entitats
ecologistes i experts en turisme i geografia de la mateixa URV han alertat de l'impacte negatiu
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mediambiental que suposarà i del risc evident que comporta apostar per una economia d'aquest tipus
de turisme i el joc.

Atès que el macrocemplexe estarà ubicat a 500 metres del polígon químic sud de Tarragona, el més
gran del sud d'Europa, amb el conseqüent perill que això representa. Sense deixar de banda la
massificació d'estructures que generen contaminació en una sola zona.

Atès que s'han rebaixat els impostos dels beneficis del joc del 55% al 10%, tot fent una aposta clara
per un model de país concret, tot això afavorint la màfia del joc malgrat els advertiments de les
associacions d'afectades pel joc a Catalunya.

Atès que s'està jugant amb la misèria i les conseqüències de la crisi que pateixen les classes populars
fent xantatge tot prometent llocs de treball que sabem que finalment es reduiran, i els que
veritablement es creïn seran precaris i en cap cas no resoldran les condicions de vida de les persones.

Atès que la creació de llocs de treball es pot impulsar mitjançant la iniciativa pública, incrementant les
dotacions de professionals de tots els sectors en serveis tan essencials com són l'educació o la sanitat.

Atès que una economia basada en el turisme és una economia condemnada a no aixecar mai el cap i a
on uns pocs privilegiats podran obtenir grans beneficis, a costa de l'empobriment progressiu de les
classes populars, que en absolut es redistribuiran en el territori.

Atès que ha quedat àmpliament demostrat que el creixement de beneficis econòmics en el sector
turístic no té una correspondència amb el creixement de llocs de treball, ni tampoc de la riquesa d'un
territori.

Atès que el Pla Director Urbanístic que havia de servir perquè diferents empreses s'interessessin pel
projecte i competissin entre elles, ha estat un fracàs.

Atès que la planificació urbanística vigent abans de l'entrada en vigor del Pla Director Urbanístic ja
permet el desenvolupament moderat i gradual de determinats usos turístics, amb encaix amb l'actual
model.

Atès que amb els 110M€ que pagarà l'Incasòl a La Caixa es podria promoure un veritable parc públic
d'habitatge de lloguer social, via rehabilitació de pisos que avui romanen buits als centres de molts
municipis.

Per tot això la CUP de Vilafranca del Penedès demana en aquest ple que s'aprovin els següents
acords:

PRIMER. L'Ajuntament de Vilafranca es posIcIona en contra del macroprojecte ara anomenat Hard
Rock Entertaintment i demana la no execució de l'opció de compra per part de la Generalitat als
terrenys de la Caixa.

SEGON. L'Ajuntament de Vilafranca demana al govern de la Generalitat el restabliment de l'impost del
joc del 10% al 55% altre vegada com a mostra de la voluntat d'apostar per un model econòmic i de
país sostenible

TERCER. Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la
suspensió del Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou.

QUART. L'Ajuntament de Vilafranca es posiciona altre cop a favor d'un turisme comunitari respectuós
amb l'entorn i amb les condicions de la vida de la gent i dels treballadors i les treballadores.

VOTACIÓ: La present moció no s'aprova per 3 vots a favor (2 CUP, 1 VeC), 4
abstencions (3 ERC, 1 PP) i 10 en contra (7 PDeCAT, 3 PSC). El regidor Toni
Peñafiel no era present en el moment de la votació

INTERVENCIONS:
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El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que la part expositiva de la moció fa una
explicació del projecte i manifesta la seva oposició a aquest model de turisme. En la
licitació del complexe turístic finalment hi ha hagut un únic postor.

D'aquesta manera planteja el país amb una única opció turística, que aporta ofertes
de feina mal remunerades i és un projecte no inclòs en cap planificació de la Costa
Daurada o de l'àmbit de Tarragona. El Pla urbanístic que es va fer en aquella zona
ha estat un fracàs absolut.

Quan es parla de Turisme, no sabem quin model de Turisme volem. El que si tenen
clar és que un model basat en el joc no es veu positiu.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que s'abstindrà. Es buscava una inversió
important cercant un turisme de certa qualitat. Estan d'acord amb les inversions i
no estan d'acord amb la crítica al sector turístic, perquè ha ajudat a aguantar la
crisi. Finalment no veu clar l'opció de compra que ha de d'executar la Generalitat
perquè està per veure si Hard Rock fa la seva aportació.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que hi ha una operació especulativa de
terrenys i estan en contra d'aquest tipus de turisme i el fet de rebaixar la imposició
al joc del 55 al 10%, és molt greu.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que comparteixen alguns punts de la moció.
No és el Barcelona world. En l'actual projecte el joc sols representa el 4% de
l'espai. La resta seran hotels i edificis diversos. Genera una mica més de consens
en el territori que l'anterior projecte. Anuncia l'abstenció del seu grup municipal.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que el model Barcelona world no els
agrada. Han parlat amb regidor de la zona i els manifesten que aquest és un
projecte encara obert i per això volen donar un vot de confiança als que treballen
sobre el territori.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que quan es parlava de Barcelona World, ja
van dir que hi havia un cert consens en el territori i el seu grup municipal no és qui
per dir que no s'està d'acord amb el projecte, perquè l'impacte és allà on
precisament estan fent el debat. No podem anar contra el consens d'un territori.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que l'opció de compra dels terrenys la té la
Generalitat amb els diners de tots els catalans i la rebaixa de la taxa del joc, també
ens afecta a tots. Tot aquest debat s'ha portat des de Barcelona, no des del
territori. Volen posar de manifest que aquest no és el model que volen. El Camp de
Tarragona acumula la majoria de nuclears, petroquímica i gran indústria turística
del país, però acumula també les majors zones de pobresa.

6. MOCIÓ NO PUC ESPERAR. Moció presentada pel grup municipal d'ERC i finalment
també encapçalada pel grup municipal del PDeCAT per l'adhesió de l'ajuntament al
Projecte "No puc esperar".
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"No puc esperar!" és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones
que per un problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar urgentment un
lavabo. Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties
inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients
ostomitzats o colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de
recte, i tots aquells pacients que els metges col.laboradors amb el projecte
considerin que cal incloure.

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i
de vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa
per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això suposa
una minva de la seva qualitat de vida.

L'Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya)
emet les targetes "No puc esperar!", però són els metges de les Unitats MIl i
Serveis de l'Aparell Digestiu dels hospitals col'laboradors qui les lliuren als pacients
que ells consideren que les necessiten. Les targetes són gratuïtes i no són
nominals, però estan numerades per tal de seguir un control de lliurament.

Des d'ACCU Catalunya s'arriba a acords de col'laboració amb establiments i
equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i al més
ràpidament possible als portadors de les targetes "No puc esperar!". Per això, és
fonamental la col.laboració de diferents sectors:

1. Equips mèdics d'Unitats MIl i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins
pacients necessiten la targeta i quins no.

2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i informin la ciutadania sobre
aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments i dependències
municipals al projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a "No
puc esperar! ".

3. Associacions de comerciants i hostaleria disposades a facilitar l'entrada ràpida i
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la
difusió del projecte entre els seus associats.

4. Voluntaris que difonguin el projecte
administratives i de suport.

que col.laborin en les tasques

A més, "No puc esperar!" és un projecte que té dues finalitats: facilitar l'accés
ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i sempre que
ho necessitin, i conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i
les necessitats que tenen qui les pateixen. D'aquesta manera, "No puc esperar!"
contribueix significativament a millorar la qualitat de vida d'aquests pacients.

Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de malalts de Crohn i
Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de Malalties
Inflamatòries Intestinals (MIl) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep
Trueta. El projecte "No puc esperar!" està en desenvolupament continu i
s'actualitza constantment tant per la incorporació de nous pacients com per
l'adhesió de nous establiments i equipaments col.laboradors. El projecte "No puc

14



~ AJUNTAMENT
•1111. VILAFRANCA~n" ,

DEL PENEDES

esperar!" compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de Digestologia,
de l'Institut Català de la Salut i de GETECCU (Grupo Español de Trabajo en
Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa).

Per tot això, S'ACORDA:

PRIMER. Demanar l'adhesió de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès al projecte
"No puc esperar!" amb la finalitat de col.laborar i ajudar en la campanya,
identificant i deixant utilitzar els lavabos dels edificis municipals a les persones
portadores de la targeta "No puc esperar!".

SEGON. Estudiar la possibilitat de que l'Ajuntament obri lavabos púbics en aquells
barris on no hi ha edificis municipals.

TERCER. Promoure la difusió del projecte "No puc esperar!" a tota la ciutadania de
Vilafranca del Penedès amb especial atenció als establiments comercials del
municipi.

QUART. Treballar de manera coordinada amb els facultatius especialistes i el
personal sanitari de Vilafranca ja que ells són qui faciliten la targeta "No puc
esperar" als pacients.

CINQUÈ. Promoure l'adhesió de les aSSOCiaCions o gremis de comerciants
hostaleria, i dels establiments del municipi al projecte "No puc esperar!".

SISÈ. Promoure campanyes divulgatives sobre aquestes malalties digestives amb la
col.laboració de les entitats especialitzades.

SETÈ. Fer tramesa d'aquest acord a l'Associació de malalts de Crohn i Colitis
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntant un llistat amb el nom i l'adreça
dels equipaments i dependències municipals que s'adhereixen al projecte "No puc
esperar!".

VUITÈ. Notificar aquest acord al Consell Municipal de Salut i fer extensiu aquest
projecte a totes les entitats que treballen temes de salut a la vila i als gremis de
comerciants i d'hosteleria.

VOTACIÓ: La present moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que la moció tracta d'un projecte per facilitar el
dia a dia a persones que pateixen aquestes malalties, que un dels problemes que
més els angoixa és la necessitat imprevisible d'accedir a un lavabo. Diversos
pacients s'han adreçat a ERC demanant major accés a lavabos, perquè a alguna
persona se'ls ha impedit l'accés a un lavabo en algun establiment de Vilafranca.

Les targetes les emeten l'associació de malats de crohn i de colitis ulcerosa, que
després les fan arribar als metges que són els encarregats de lliurar-les als malalts.
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Han afegit un punt a la moció estàndard, perquè Vilafranca pateix un dèficit de
lavabos públics.

El Sr. Josep Ramon (PP) anuncia que votarà favorablement la moció insta al
Govern municipal a negociar amb els comerciants i hostalers.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donaran suport a la moció. La xarxa
comercial ho pot fer possible. Se'n pot parlar en el moment de les ordenances,
establint algun tipus d'incentiu fiscal en cas de posar a disposició dels usuaris els
lavabos dels establiments.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que donaran suport. Tot el que sigui donar
facilitats a aquest col.lectiu ho veuen positiu.

La Sra. Anna Doblas (PDeCAT) demana encapçalar la moció. Des de l'abril el Servei
de Salut forma part d'un projecte per fer difusió, es tracta de facilitar l'ús de
lavabos. Es farà difusió a través de les xarxes socials per tal que l'hostaleria s'hi
pugui afegir.

Mitjançant la xarxa d'equipaments municipals, es compta amb uns 60 lavabos
donaran instruccions al personal dels edificis per permetre'n el seu ús.

Els administradors de la Festa Major han manifestat la seva predisposició a fer
difusió de la campanya.

Finalment anuncia que per als malalts s'ha creat una App mitjançant la qual, en
qualsevol moment podran saber on tenen un lavabo proper.

7. MOCIÓ CARNET JOVE MUNICIPAL. Moció presentada pel grup municipal d'ERC,
per a la creació d'un carnet jove d'àmbit municipal.

Un dels consensos bàsics tan a nivell polític com social de Vilafranca es fonamenta
en l'objectiu d'assegurar que la vila compti amb els elements necessaris per evitar
convertir-se en una ciutat dormitori, asseguri un teixit social i econòmic suficient
per tal de poder realitzar tot el cicle vital del dia a dia a la ciutat, i esdevenint
alhora un punt de capitalitat en tots els àmbits en el territori del Penedès.

Són moltes les accions, les polítiques i els reptes que prenen part en aquest
objectiu, i és una lluita constant davant la pressió que ofereixen les dues àrees
metropolitanes del país, respecte les dinàmiques laborals, econòmiques, de
formació i de lleure dels veïns i veïnes de Vilafranca.

Un dels àmbits on cal parar atenció és en assegurar que el jovent de la vila es
desenvolupi i dugui a terme el seu dia a dia a Vilafranca. També en aquest sentit
són moltes i diverses les polítiques i les opcions a implementar, però és evident que
calen nous incentius per assegurar una vida activa en àmbits com l'oci, el consum i
la generació d'oportunitats.
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Durant els darrers anys de cnsl econòmica s'ha produït un efecte en el qual la
població jove ha vist com el seu nivell de vida ha caigut en picat, molt més que
altres segments de la població on s'han concentrat la majoria d'iniciatives
governamentals, sobretot d'àmbit estatal, i que ha comportat un augment alarmant
de l'atur i de la situació de pobresa del jovent.

Cal doncs des de de totes les institucions treballar per enfortir aquest segment de
la població i potenciar la relació amb la ciutat per tal de no veure's expulsats de
Vilafranca en la cerca d'oportunitats.

És per aquest motiu que un dels elements que pot ajudar, sense ser en cap cas una
solució global ni total a aquest repte, és la creació d'un Carnet Jove Municipal per
tal que el jovent gaudeixi d'avantatges, en forma de descomptes i altres iniciatives
per afavorir i fomentar la vida cívica, cultural, esportiva, associativa i comercial de
la nostra ciutat. L'objectiu d'aquesta mesura és ampliar l'oferta actual per tal
d'afavorir la integració i participació del jovent en el teixit social de la ciutat.

Aquest Carnet Jove Municipal està destinat a empreses, comerços i serveis
municipals. Amb ell, els establiments i empreses tenen un nou mitjà de promoció
gratuït, que els connecta al sector juvenil, amb promocions continuades a través
dels mitjans propis del Carnet Jove Municipal, on cada empresa o establiment aplica
el descompte que considera més adient i atractiu.

El Carnet Jove Municipal pot oferir descomptes en sectors molt diversificats com;
alimentació, bars i restaurants, bricolatge i mecànica, formació, tecnologia, moda i
complements, oci, lleure, esports, papereria, salut, estètica, serveis professionals,
cultura, turisme, etc. D'altra banda, els serveis municipals també poden oferir
descomptes en l'àrea d'esports, de Joventut, de turisme, de cultura, etc.

Amb el Carnet Jove Municipal promovem el comerç local entre el jovent. Hi
guanyen venedors i consumidors, fem xarxa a través d'un projecte que pot créixer
molt, ja que quantes més adhesions tenim, més gran és el projecte i la participació
dels joves en aquest.

A més, la creació d'aquest Carnet Jove Municipal també pot trobar sinergies amb el
nou local de joves, per exemple oferint una difusió directe de les activitats que s'hi
organitzin des de l'Ajuntament o des de les entitats de la vila, amb l'objectiu de
dinamitzar la vida associativa i lúdica del jovent.

Per tot això, S'ACORDA:

PRIMER. Que el govern municipal elabori un estudi pel desenvolupament d'un
Carnet Jove Municipal pel jovent de 14 a 29 anys empadronats a Vilafranca del
Penedès, amb l'objectiu de potenciar l'activitat cultural, esportiva i econòmica a la
vila. Aquest carnet contindrà descomptes als serveis, establiments, empreses i
entitats que s'adhereixin a la iniciativa. La posada en pràctica d'aquesta iniciativa
ha de ser abans dels sis mesos després de l'aprovació de la moció en el ple.

SEGON. Que el govern municipal s'ocupi de la recerca d'entitats, comerços i
empreses a participar en la iniciativa i creï un conveni amb totes elles cercant els
màxims actors econòmics, culturals i socials de la ciutat amb l'objectiu de dotar al

17



~

AJUNTAMENT
~Inll'VILAFRANC~A

DEL PENEDES

Carnet Jove Municipal d'un gruix d'opcions que arribi als diferents sectors
dinamitzadors de Vilafranca.

TERCER.Que el Carnet Jove Municipal garanteixi la igualtat d'oportunitats per a tot
el jovent, i per tant, que la seva obtenció sigui gratuïta o a un cost simbòlic.

QUART. Elaborar un pla de comunicació i difusió dels avantatges del Carnet Jove
Municipal indicant totes les opcions que ofereix, fent especial èmfasi en els instituts
de la vila i en tota aquella activitat participada per jovent.

CINQUÈ. Que el procés de creació i posada en marxa de la iniciativa sigui
participatiu i obert a tot el jovent de Vilafranca.

SISÈ. El carnet jove de Vilafranca s'integrarà en el Carnet Jove de la Generalitat de
Catalunya que ja ha iniciat una via de col.laboració amb diversos municipis.

SETÈ. Traslladar aquest acord a les entitats juvenils de la vila, al Consell Municipal
d'Esports, al Consell Municipal de Comerç i Turisme i a les entitats comercials i
empresarials de la vila.

El present redactat inclou la modificació introduïda durant el debat en el Ple de
l'Ajuntament.

VOTACIÓ: La present moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que l'objectiu és introduir al jovent en el teixit
social de la vila. El jovent és qui més ha patit la crisi econòmica. Cal procurar que
pugui desenvolupar el dia a dia a Vilafranca i un dels elements que pot ajudar és el
carnet jove. És una proposta positiva i de la que es poden trobar sinergies
interessants.

El Sr. Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot favorable. Afegeix que cal veure si els
gremis i associacions d'hostaleria s'impliquen. Abans de fer el carnet, caldrà l'acord
amb els gremis.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que comparteixen la moció, posen en valor a la
gent jove, fer vida a Vilafranca, és una manera de generar arrelament a Vilafranca.
Pot ser una manera de recuperar gent que pot haver desconnectat de la realitat
vilafranquina. Hi ha una dotzena de municipis que estan fent una prova pilot per
integrar-se en el Carnet Jove de la Generalitat.

Pel que fa als serveis municipals, defensen que el preu a pagar pel seu ús ha
d'anar en funció dels ingressos. La política municipal ha d'estar enfocada cap a una
altra banda.
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La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que no poden no estar d'acord amb la
proposta, quan el 54 % dels joves no es poden emancipar degut a que les
condicions de treball són molt precàries.

El Sr. Miquel Medialdea (PSC) manifesta que veuen amb bons ulls la proposta.
Primer caldria veure com funciona el Carnet Jove de la Generalitat. En ell hi ha 49
ofertes de Vilafranca, en el carnet TR3SC, hi ha dues ofertes associades, el carnet
de la Biblioteca també ofereix avantatges i hi ha altres carnets d'àmbit municipal.
Cal pensar quina utilització se li pot donar. L'actuació que proposa és que d'aquí sis
mesos es doni el resultat de l'estudi a realitzar i se'n parli amb la Regidoria
d'Hisenda per veure si és assumible.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que accepten les esmenes proposades pel Grup
municipal de VeC i accepten la proposta feta pel regidor.

8. MOCIÓ INVERSIONS GENERALITAT 2017. Moció presentada pel grup municipal
de VeC referent a les inversions del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Vilafranca del Penedès en els pressupostos de la Generalitat 2017.

El Parlament de Catalunya va aprovar els pressupostos de la Generalitat de
Catalunya pel 2017 en els quals es preveien algunes inversions al nostre municipi
que no han estat incloses en el detall de partides de les diferents conselleries del
Govern de la Generalitat.

Des de Vilafranca en Comú, volem reclamar al govern de la Generalitat el
compliment dels seus compromisos amb el Parlament de Catalunya i amb
Vilafranca del Penedès, i reclamem el compliment i l'execució de les inversions
aprovades.

Les cinc inversions referides a Vilafranca del Penedès que han estat aprovades pel
Parlament de Catalunya, i que no disposen de partida pressupostària concreta per
decisió del Govern de la Generalitat són:

1. Inversió de fins a 2.000.000€ per a la construcció d'una nova Biblioteca a Vilafranca
del Penedès: disposició addicional 57/3.

2. Ampliació de la dotació pressupostària destinada als equipaments de salut de
Vilafranca del Penedès per a millorar l'atenció a les persones per un valor de
16.200.000€: disposició addicional 62/27

3. Inversió de fins a 1.000.000€ per a la construcció d'un equipament per a la gent
gran (centre de dia/residència) al centre de la vila, que compensi la manca d'oferta
existent: disposició addicional 66/37

4. Inversió de 7.600.000€ pel finançament de les obres complementàries al
soterrament de la via del tren i el seu perllongament fins al Pont de Moja: disposició
addicional 85/10

5. Inversió de SO.OOO€ per tal d'adquirir i posar en funcionament màquines
expenedores de bitllets de transport a l'estació de busos de Vilafranca del Penedès:
disposició addicional 85/11

Per tot plegat S'ACORDA:
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Primer.- Que l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès gestioni
davant del govern de la Generalitat de Catalunya, i en interès del bé comú de la
vila i de les persones que hi viuen, la concreció i materialització d'aquestes
inversions aprovades i incloses a la llei de Pressupostos per part del Parlament de
Catalunya.

Segon.- Consensuar amb el conjunt de grups municipals la concreció dels projectes
vinculats a les inversions que fa referència la part expositiva.

VOTACIÓ: La present moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que la moció intenta mirar de gestionar les
previsions dels pressuposts de la Generalitat, que no duen incloses les partides
pressupostàries. Ja que el Parlament ho ha aprovat, cal veure com materialitzar-ho.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que les previsions són uns compromisos sense
disponibilitat de partida pressupostària. És mirar d'anar recordant compromisos.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que donaran suport a la moció perquè les
inversions són totalment necessàries. Els propis pressupostos ja parlen de la
supeditació a la disponibilitat pressupostària.

Respecte els esforços de la Generalitat i les obligacions davant de l'ajuntament de
Vilafranca, cal dir que s'hi està treballant, l'evolució ha estat força favorable. Des
del 4 de juliol de 2016 a juliol d'enguany, llavors les obligacions pendents era de
2.221.000€ i fa una setmana és de 879.000€. Els consta que s'està treballant a
fons. L'l d'octubre votarem en referèndum sobre el futur polític del nostre país i hi
haurà dues opcions, la monarquia del FLAo la república sí.

Els agrada el punt 4 de la moció perquè parla d'un acord de ciutat que va més enllà
de 4 anys.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que han llegit la moció en clau més
parlamentària que en clau municipal. Són esmenes condicionades a la disponibilitat
pressupostària. Des de la CUP van lluitar per pujar els impostos. En el futur nou
estat, ens hem de comprometre a dotar-nos d'un sistema fiscal que faci pagar a qui
correspon.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que estem parlant d'inversions grans i alguna
d'elles no són competència de l'ajuntament. Quan es van fer els pressuposts de la
Generalitat, VeC va manifestar que havien incorporat algunes esmenes. Posa de
relleu que la decisió de la partida pressupostària correspon al Parlament, que és qui
aprova el pressupost i no al Govern de la Generalitat. La inversió no s'aconseguirà
si no hi ha partida i la partida no s'aconsegueix si no hi ha ingressos. Posa en dubte
que la Generalitat faci les inversions perquè Junts pel sí s'hi va oposar. De totes
maneres ho intentaran tot i que s'imagina quina serà la resposta quan demani
concreció a la Generalitat.
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El Sr. Pere Arnabat (VeC) manifesta que els problemes tècnics d'aquestes
quantitats tots sabem quines són. El que es demana és intentar estirar. Entenen
que el finançament de les infraestructures s'ha de fer per terços, per exemple el
cobriment de la via hauria de finançar-se un terç per l'Estat, un terç per la
Generalitat i un altre terç per l'ajuntament.

9. MOCIÓ 1 D'OCTUBRE. Moció presentada pel grup municipal del PP per no donar
suport a la celebració d'un referèndum el proper dia 1 d'octubre de 2017.

Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciat la pregunta i la data per la
celebració d'un referèndum i/'legal el proper 1d'octubre.

Atès que el Partit Popular, el PSC, es i Catalunya Sí que es Pot, han anunciat que no estan d'acord
amb la celebració uni/ateral d'aquest referèndum i que no comparteixen la pregunta: "Vol que
Catalunya sigui un Estat independent en forma de República 7".

El Grup Municipal del Partit Popular sol. licita que el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca aprovi els
següents acords:

Primer. - Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès de no donar suport ni
proporcionar medis, ni personal municipals el dia 1 d'Octubre, en relació a la celebració del
referèndum i/.legal que es pretén celebrar.

Segon. - Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès abandoni de forma immediata l'Associació de
Municipis per la independència (AMI).

Tercer. - Traslladar aquests acords a les AAVV del municipi, a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Congrés dels Diputats i a la Delegació del
Govern d'Espanya a Catalunya.

VOTACIÓ: La present moció no s'aprova per 1 vot a favor ( 1 PP) i 14 en contra (7
PDeCAT,2 CUP, 3 ERC, 2 VeC).

INTERVENCIONS:

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que la moció bàsicament tracta de demanar que
l'ajuntament no posi ni mitjans econòmics ni materials pel referèndum del dia 1
d'octubre perquè el Tribunal Constitucional ja s'ha pronunciat dient que és iI.legal.

Així mateix, pertànyer a l'AMI va contra de la neutralitat del que ha de ser l'activitat
de l'ajuntament.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifestarà que votaran en contra. Ja hi ha una moció
amb el vot favorable de 14 regidors i per tant, s'ha de tirar endavant aquella.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que el partit del proponent, desprès de cinc
manifestacions amb més d'un milió de persones al carrer, deuen haver conclòs que
s'ha de parlar d'allò que interessa a la gent. Si mira el reportatge "Les cloaques de
l'estat" veurà a que es dedica el seu partit.
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El pp no para de repetir que el referèndum no es farà perquè és iI.legal. Si és així,
perquè presenten la moció? Poden posar les multes que vulguin, però segueixen
sense entendre res. Poden iniciar tota la repressió que considerin convenient, però
davant trobaran un poble.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) dedica un vers de El Pont d'Arcalís: "Senyors de tan
alta ciència fan creure que tot hi va. Se'ns ha acabat la paciència. Fot-li foc al
tribunal!" Manifesta que vostès només podran aturar això fent ús de la violència.
Per tant, demana que faci un pas al costat i deixi votar.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que això ja es va debatre en el darrer Ple.
S'apropa un dia on hi ha posada una fita i es fa servir una dialèctica en que es
respira un aire d'enfrontament. El PSC té una altra via que actualment està
tancada. El Govern central ha agafat la via no dialogant i intolerant aquí també. No
participaran en aquesta moció.

El Sr. Raimon Gusi (PDeCAT) manifesta que entenen que el Sr. Josep Ramon
presenti aquesta moció perquè el partit li ho ha ordenat. Votaran no, perquè faran
el que digui el Parlament de Catalunya.

Les enquestes diuen que el 70% dels catalans volen votar i volen que els
ajuntaments cooperin.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que l'ajuntament no farà campanya pel si
o pel no, és el partit qui farà la campanya. L'ajuntament el que farà és defensar el
dret dels vilafranquins a votar.

10. Mociód'urgència.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que inicialment hi havia hagut dubtes
sobre la procedència de la urgència de la moció, però tota vegada que 1'11 de juliol
ha estat publicat un edicte de Departament de Territori i Sostenibilitat sobre la
informació pública de la revisió de la llicència, es creu convenient que es segueixi el
tràmit urgent en el debat de la moció.

Exposada la urgència, aquesta és acceptada, per unanimitat dels regidors
assistents, per la qual cosa es procedeix a debatre la moció, que té el contingut
següent:

MOCIÓ QUE PRESENTEN VeC, CUP l ERC, EN REPRESENTACIÓ DEL COL.LECTIU
BOSC VERD l DE 16 VEÏNS/ES DEL PENEDÈS, JORDI ASENSI GABRIEL, JOAN B.
BALLESTER GOU, CARLES GALLEGO GOMEZ, AMANDA GALLEGO SANTACANA, IVA
GALLEGO SANTACANA, DIDAC GALLEGO SERRANO JOAN JANE RUIZ, XAVIER
LLENAS GIUMAU, SERGI MARIN SARABIA, SAMUEL MARTINEZ SAAVEDRA, MARTA
PEREZ FERRER, NURIA PEREZ PEREZ, MARC QUERALT BASSA, MACRINA REPISO
CAMPLLONCH, JOSEFINA SANTACANA FERNANDEZ, i FELIX SIMON PARAISO AMB
LA FINALITAT DE RESTAURAR LA LEGALITAT EN LA SOL.LICITUD D'INCINERACIÓ
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DE RESIDUS URBANS l FANGS DE DEPURADORAA LA CIMENTERA UNILAND DE
SANTA MARGARIDA l ELSMONJOS.

El dia 3 de juny de 2010 la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya va donar l'autorització ambiental per a què Uniland
Cementera SA (al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos) utilitzés
residus urbans i fangs de depuradora fins a un 33% del seu combustible.

Aquest procediment no va gaudir de la transparència ni de la participació pública
necessària en no seguir de forma correcta, els tràmits legalment establerts.

Malgrat això, veïns i veïnes de Santa Margarida i els Monjos, de Vilafranca i d'altres
municipis de la Vegueria Penedès, i també col. lectius de defensa ambiental com el
Col.lectiu Bosc Verd, varen intentar aturar el projecte atès la clara nul.litat del
procediment. Això no va ser possible, no trobant el suport necessari des de
l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

La qüestió fonamental era el greu incompliment de la informació pública que és un
tràmit participatiu essencial, obligatori i necessari per a que qualsevol persona o
entitat pugui dir la seva opinió dintre del procés d'autorització ambiental.

En concret, l'anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
de la informació pública no exposava realment l'activitat per a la qual s'havia
sol. licitat l'autorització ambiental. Es volia fer una modificació substancial de
l'autorització ambiental per tal de substituir un 33% del combustible habitual per
residus urbans i fangs de depuradora (o sigui, incinerar residus en la cimentera) i
en canvi l'anunci exposava que era per una activitat totalment diferent; la
fabricació de ciment i extracció de roca, que ja s'estava realitzant.

De l'anunci publicat, res podia donar a suposar que en realitat la finalitat era la
crema de residus com a combustible. A més, també se silenciaven altres aspectes
com la sotmissió a avaluació d'impacte ambiental i que estava a informació pública
el corresponent estudi d'impacte ambiental.

Davant d'aquest flagrant incompliment de la normativa sobre participació pública i
transparència, el Col.lectiu Bosc Verd i 16 persones veïnes dels municipis de la
Vegueria van presentar dues accions de nul.litat en via administrativa que van ser
inadmeses pel conseller de Territori Sostenibilitat de la Generalitat (en data 17-09-
12) per dos motius totalment improcedents: en primer lloc la falta de legitimació
del Col.lectiu Bosc Verd i dels veïns quan aquesta era molt clara (així ho va
reconèixer després la Generalitat davant del Comitè de Compliment del Conveni
d'Aarhus); i segon lloc, la manca de fonament quan la normativa exigeix que ha de
ser manifesta aquesta manca de fonament i quan l'extensió del contingut de la
resolució (fins a 15 pàgines) i la seva complexa argumentació sobre la manca de
justificació demostra que l'acció no estava mancada de fonament de forma
manifesta.

La finalitat de la Generalitat era no tramitar l'acció de nul.litat per tal de no
demanar el dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora que és el màxim
òrgan consultiu de l'Administració de la Generalitat. Contra la inadmissió de les
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accions de nul'litat, es van presentar dos recursos administratius que també van
ser desestimats pel conseller de Territori Sostenibilitat de la Generalitat el 25 de
gener de 2013.

Vàrem fer saber al Síndic de Greuges també aquests incompliments el qual,
mitjançant resolució de 23 d'abril de 2013, va decidir, proposar al Departament de
Territori i Sostenibilitat la conveniència d'aprovar i fer públics uns criteris o pautes
per a la publicació dels anuncis d'informació pública per a què s'inclogués les
mencions de modificació substancial quan es tracti d'un tràmit d'aquesta rellevància
i d'avaluació d'impacte ambiental quan calgui efectuar-ne una de nova. Val a dir
que la Generalitat va admetre que l'anunci era millorable, no era prou clar i era
defectuós.

Davant d'aquestes negatives, i mitjançant l'ajut i professionalitat del Fons de
Defensa Ambiental (FDA), comptant amb el suport de la Clínica jurídica ambiental
de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, es va presentar el 17 de
gener de 2014 una comunicació davant del Comitè de Compliment del Conveni
d'Aarhus de Nacions Unides.

Aquest conveni internacional tracta l'accés a la informació, la participació del públic
en la presa de decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient, i va ser
ratificat per l'Estat espanyol en data 15 de desembre de 2004. Dos anys després
(2006) va aprovar la Llei 27/2006, que aplica a Espanya les disposicions del
Conveni.

Després de quasi tres anys i mig de la seva presentació aquest Comitè en data 19
de juny de 2017 ha resolt que va haver diversos incompliments del Conveni amb
relació a l'autorització ambiental del llavors Conseller de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya de 3 de juny de 2010, Sr. Francesc Baltasar.

La resolució declara les següents vulneracions de la participació pública i de la
transparència:

1. L'anunci del tràmit d'informació pública fet durant el procediment administratiu
per atorgar o no l'autorització ambiental sol.licitada per UNlLAND SA no va informar
sobre el projecte presentat per aquesta empresa ni sobre altres aspectes
importants tot vulnerant els art. 6.2.a, c, d.vi i e del Conveni d'Aarhus (vegeu
paràgrafs 92-94 i 108.a). En concret, s'especifiquen els següents greus defectes
d'aquest tràmit participatiu:

a) No es va anunciar l'activitat per a la qual s'havia demanat l'autorització
ambiental (modificació substancial per a fer servir residus urbans i fangs de
depuradora per tal de substituir el 33% del combustible) sinó una altra
activitat totalment diferent (producció de ciment i extracció de roca). O sigui,
l'activitat d'incinerar residus en la cimentera que generava una gran alarma
social es va autoritzar sense que el públic n'estigués informat ni pogués
presentar al. legacions ja que es va anunciar una activitat, la de producció
de ciment, que l'empresa venia fent des de feia molts anys.
b) No constava l'autoritat pública responsable per dictar la resolució.
c) No es va especificar la informació ambiental rellevant de l'activitat
proposada que era disponible.
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d) l tampoc es va dir que aquesta activitat estava subjecte a avaluació
d'impacte ambiental.

2. No es va informar, de forma efectiva, al públic de la resolució que va atorgar
l'autorització ambiental ja que la seva publicitat només per internet és insuficient
tot vulnerant l'art. 9.6 del Conveni d'Aarhus (paràgrafs 102-105 i 108.b). També la
resolució del Comitè reitera, en aquest cas, la vulneració de l'accés a la justícia per
l'Estat espanyol a causa de la llarga durada dels procediments judicials, el seu
prohibitiu cost i la manca de mecanismes apropiats per eliminar o reduir aquestes
barreres.

En data d'avui, tanmateix hem tingut coneixement que el DOGC del dia 21 de juliol
de 2017 publica un anunci d'informació pública sobre la revisió anticipada d'ofici de
l'autorització ambiental de l'activitat de fabricació de c1ínquer i ciment, promoguda
per l'empresa Cementos Portland Valderrivas, SA, al terme municipal de Santa
Margarida i els Monjos (exp. B1RA160347).

Com es pot apreciar no fa esment de quina es la raó concreta del procediment, i
sembla donar a entendre que es una qüestió de producció. Be, una vegada mes, si
aprofundim, veiem que es tracta d'autoritzar la substitució d'una part d'un tipus de
residus per a la combustió, farines càrniques, per un altre que es derivat de residus
de forns de calç.

El veïnatge davant d'aquests anuncis no te un mínim coneixement de que es el
que es va a fer i com li pot afectar. Per tant es segueix deixant d'acomplir la
legislació en matèria d'informació ambiental.

Així doncs, constatada la greu vulneració de la legislació internacional per la manca
de transparència i participació pública en l'atorgament de l'autorització ambiental,
que hauria de suposar la nul.litat de la mateixa, tal i com aquests veïns i el
Col.lectiu Bosc Verd han vingut manifestant, i després de que l'Ajuntament de
Santa Margarida i els Monjos per unanimitat l'aprovés en el seu Ple de data 10 de
juliol de 2017, així com de la constatació que encara es venen produint
incompliments del mateix tipus,

S'ACORDA:

1. Donar suport a la decisió presa pel Col.lectiu Bosc Verd i els veïns que
acompanyen aquesta moció que instaren i aconseguiren la resolució de les
Nacions Unides que ara ens possibilita demanar al Departament corresponent
de la Generalitat de Catalunya que declari la nul.litat de l'autorització per
incompliment del Conveni D'Aarhus.

2. Que s'insti a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya per a que actuï de conformitat a dret i tramiti, amb la màxima
celeritat, el procediment de revisió d'ofici de nul.litat de l'autorització
ambiental tot demanant el dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica
Assessora.

3. Que s'insti a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya que disposi, la suspensió immediata d'allò que ha estat realitzat i
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fonamentat en la resolució a anul.lar, i es realitzin les accions necessàries per
a tal de paralitzar la utilització de residus com a combustible a la planta
Uniland de Santa Margarida i els Monjos, fins que, en el seu cas, torni a ser
autoritzada.

4. Que s'insti a la conselleria Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya a realitzar els anuncis ambientals en la forma que faci èxplicit
quina es la finalitat concreta de les autoritzacions, de forma que amb el
titular de l'anunci es pugui entendre aquesta finalitat.

5. Que es demani a qui correspongui legislativament que s'adoptin les mesures
legislatives, reglamentàries i executives per assegurar que el públic sigui
informat adequadament de les resolucions i no només per internet.

6. Donar trasllat d'aquesta moció a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, al Consells Comarcals de la Vegueria del
Penedès i als municipis que la conformen.

VOTACIÓ: La present moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:

A sol.licitud del grup proponent de la moció, i a l'empara de l'article 24.b) del
Reglament orgànica municipal, l'alcalde autoritza la intervenció explicant el sentit
de la moció a la Sra. Núria Pérez, que intervé en representació del Col.lectiu Bosc
Verd i 16 veïns/es del Penedès, que literalment diu:

"Agrair l'entrada d'aquesta moció amb la urgència en que s'ha fet.
Aquesta moció té l'objectiu de demanar a la Generalitat, que s'inicií de nou la
tramitació per sol.licitar la incineració de residus a la Cimentera Uniland paralitzant
de manera immediata la crema de residus com a combustible, degut a la nul.litat
del procediment.

Entitats ambientals i veïns/veïnes del Penedès portem, des de fa molts anys,
intentant preservar el nostre territori, davant l'amenaça constant de projectes com
la incineració de residus com a combustible en el sector industrial.

Malgrat la feina feta per part de la ciutadania i entitats ambientals, ens trobem que
el juny 2010, la Generalitat autoritza a l'empresa Uniland de Santa Margarida i els
Monjos, a tocar del nucli urbà, la incineració de residus urbans i de fangs de
depuradora per substituir un 33% dels combustibles convencionals.

La qüestió fonamental de les nostres reivindicacions són el greu incompliment de la
informació pública dins del procés d'autorització ambiental, de la participació i del
dret de justícia del medi ambient. L'anunci publicat al març de 2010 al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) no anunciava la crema de residus com a
combustible, sinó d'una activitat totalment diferent i solament es parlava de la
fabricació de ciment i extracció de roca. Ocultant la informació real. És a dir,
enganyant a la ciutadania.
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Davant d'aquesta situació, vàrem intentar aturar el projecte, atès la clara nuHitat
del procediment, presentant dues accions de nul.litat en via administrativa que van
ser, inadmeses pel conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat al
setembre de 2012, per dos motius totalment improcedents. Contra la inadmissió de
les accions de nul'litat, vàrem presentar dos recursos administratius que també van
ser desestimats el gener de 2013.

La finalitat de la Generalitat era no tramitar l'acció de nul.litat per tal de no
demanar el dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora que és el màxim
òrgan consultiu de l'Administració de la Generalitat.

Després de que la Generalitat no fes cas de les nostres demandes, vàrem fer saber
al Síndic de Greuges d'aquests incompliments, però la resposta donada l'abril del
2013, no va comportar cap canvi en l'atorgament de l'autorització ambiental per la
crema de residus.

Davant d'aquestes negatives, al gener de 2014 vàrem presentar una comunicació
davant del Comitè de Compliment del Conveni d'Aarhus de Nacions Unides,
manifestant que l'activitat d'incinerar residus, es va autoritzar sense informar
correctament, per tant, negant la transparència i la participació ciutadana. Aquesta
acció la va fer el Fons de Defensa Ambiental (FDA), amb el suport de la Clínica
jurídica ambiental de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

Tres anys i mig després, el Comitè de Compliment del Conveni d'Aarhus de les
Nacions Unides dictamina el 19 de juny de 2017, que la Generalitat va vulnerar al
2010 el dret internacional de transparència, incomplint els procediments
administratius legals al no informar correctament a la població sobre l'autorització
ambiental que atorgava, i no informant del canvi substancial en les activitats
productives de l'empresa Uniland, obstaculitzant l'opció de poder recorre-la
jurídicament.

Per tot plegat, del Col.lectiu Bosc Verd i els 16 veïns del Penedès sol.licitem a tots
els grups municipals, que aquest Ajuntament es posicioni a favor de:

1. Donar suport a les decisions que prenguin el Col.lectiu Ecologista Bosc Verd i
els 16 veïns que instaren i aconseguiren la resolució per a tal que es declari
la nul.litat d'aquella autorització.

2. Que s'insti a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya per a que actuï de conformitat a dret i tramiti, amb la màxima
celeritat, el procediment de revisió d'ofici de nul.litat de l'autorització
ambiental

3. Que s'insti a la Conselleria de Terrritori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya que disposi la suspensió immediata d'allò que ha estat realitzat i
fonamentat en la resolució a anular, i per tant es realitzin les accions
necessàries per a tal de paralitzar la utilització de residus com a combustible
a la planta Uniland de Santa Margarida i els Monjos.
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4. Que es demani a qui correspongui legislativament que s'adoptin les mesures
legislatives, reglamentàries i executives per assegurar que el públic sigui
informat adequadament de les resolucions i no només per internet.

5. I que des de els ajuntaments es treballi per garantir la participació ciutadana
i la transparència en tots els projectes que impliquen afectacions al medi
ambient.

Les nostres accions van encaminades a preservar el nostre territori, la Vegueria
Penedès, l'espai agrari i el forestal, l'enoturisme ... Ens cal prioritzar la preservació
de la salut de les persones i de l'espai on vivim, i és per això, que no volem com a
model la incineració de residus. No ens cal hipotecar la salut de les persones,
l'economia vitivinícola del Penedès. Per tant, creiem que a més a més de donar
suport a la resolució de Nacions Unides també s'hauria de treballar des de les
administracions públiques, per un model de gestió de residus que no afavorís la
crema de residus que genera dioxines, furans i metalls pesants a l'atmosfera i que
son perjudicials per a la salut de les persones, de la fauna i del medi ambient en
general.

Representants de l'Ajuntament de Vilafranca; els veïns i veïnes us demanem que
ara estigueu a l'alçada del moment, i doneu suport a aquesta moció, recolzada per
la resolució de les Nacions Unides amb una clara resolució contrària a l'autorització
donada en aquell moment.

Cal que lidereu que es realitzin les accions necessàries per a paralitzar la
utilització de residus com a combustible a la cimentera Uniland de Santa Margarida
i els Monjos, i que possibiliteu que els veïnes i les veïnes puguem opinar i debatre
sobre aquesta important qüestió per a la salut de totes i tots, tal i com marca la
llei."

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

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que les raons han estat exposades i destaca
que hi ha la problemàtica ambiental derivada de la crema de residus com a
combustible i hi ha hagut un problema de transparència.

La Sra. Mònica Hill (ERC) agraeix als veïns que han batallat la qüestió. És una
situació gravíssima, ja que l'exposició pública no complia els requisits mínims. I ara
es torna a reproduir en les mateixes condicions. S'han vulnerat els drets bàsics de
participació i transparència.

Uniland fa anys que està cremant residus de maner il.legal. La gestió de residus
que permet la crema de residus és molt perjudicial. No estan d'acord amb la
incineració de residus.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que el risc per la salut derivat de la crema de
residus, afecta a tota la comarca i cal agrair a les entitats i veïns i veïnes que han
lluitat. Es va amagar la informació a la ciutadania. Cal aturar la crema de residus.
Cal reiniciar el procés d'autorització.
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El Sr. Miquel Medialdea (PSC) manifesta que és important tenir la ciutadania activa.
Si hi ha hagut una mala actuació, es bo que els ciutadans lluitin per demostrar el
contrari. Donaran suport a la moció.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que donaran suport a la moció. La
infracció en el procediment del 2010, té efectes jurídics, ja que si creies l'enunciat,
creies que feia referència a l'activitat de la cimentera, no a un canvi en el sistema
de produir energia que es feia mitjançant la incineració de residus. Llavors, si et
creies l'enunciat de l'anunci, et treuen les facultats de presentar recursos.

No estan en contra de la incineració de residus, Alemanya ho fa. El problema pot
estar en fer-ho en empreses que no estan dissenyades per incinerar residus,
sorgeixen molts dubtes.

Preparades o no aquestes empreses per cremar, els sistemes de control són massa
laxes. Hi hauria d'haver un captador continu d'emissions per analitzar la seva
composició.

l1.Precs i preguntes.

El Sr. Josep Ramon (PP) demana si l'equip de Govern ha canviat sobre el seu
posicionament en el Ricard Fortuny, ja que segons li han fet saber, hi ha la
possibilitat de que al 2018 els malalts subaguts siguin atesos a Vilanova.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que l'Ajuntament vol mantenir el control
del Ricard Fortuny des de Vilafranca. En el tema dels subaguts, es va parlar amb el
Departament de Salut i els va manifestar que per donar suport a la fusió, els
vilafranquins no han de perdre cap servei a Vilafranca i, si de cas, s'ha d'anar a
més. Si la signatura del pacte sanitari comporta perdre serveis, l'ajuntament no hi
serà.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que no ha rebut resposta de les preguntes del
mes de juny i que la teulada sembla que encara no s'ha solucionat.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que el mes de juliol hi ha hagut un excés
de fei;na que ha col.lapsat els serveis administratius. Es disculpa.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que,.els veïn,s del carrer Sant Pere els fan
arribar queixes sobre convivència en algun punt concret del carrer.

Així mateix també manifesta que al carrer dels Farrers es vol posar un establiment
comercial d'horari continuat i consultant el web municipal, no ha pogut esbrinar els
horaris.
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El Sr. Joan Manel Montfort (PDeCAT) manifesta que és cert que al carrer Sant Pere
hi ha dos o tres punts conflictius i s'hi està a sobre. Pel que fa als horaris dels
supermercats, tenen una franja horària molt àmplia. En el seu moment la
Generalitat va intentar establir un horari més contingut que el general espanyol,
però l'Estat ho va impugnar en el Constitucional i per tant s'ha d'aplicar la
normativa estatal. Anuncia que segurament la propera setmana es reunirà amb els
veïns.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) demana com està el tema entorn del referèndum i
proposa que potser un lloc idoni de parlar-ne seria en la Junta de Portaveus a
celebrar demà.

Finalment formula el prec demanat que s'atengui als representants dels qui han
presentat al. legacions sobre el projecte de Centre Cívic de l'Espirall.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que ja els citaran.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que tampoc han rebut resposta a les seves
preguntes i suposa que la causa és la mateixa que la exposada al Sr. Ramon i que
aquesta vegada formularan les preguntes per escrit.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) posa de relleu que hi ha un Acord del Ple que diu que
s'ha de convocar la Mesa pel Referèndum.

A la vista a la situació derivada de l'aplicació de l'Ordenança de Civisme, demana
que s'obri un debat sobre la mateixa.

Així mateix, arran d'una sentència volen saber quants i quins edificis de Vilafranca
pertanyen a l'església i actualment no paguen IBI

Seguid ment l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret
acta.
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