
AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

Identificació de la sessió: 

Núm. : 08/2018 
Carácter: ordinari 
Data: 25 de setembre de 2018 
Horari: de 20:07 a 23:20 hores 
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull i Riba (PDECat) 

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabétic): 

Josep Álvarez i Picos (ERC) 
Ramon Arnabat i Mata (VeC) 
Montse Arroyo i Ferrando (PSC) 
Anna Doblas i Ruiz (PDECat) 
Raimon Gusi i Amigó (PDECat) 
Mónica Hill i Giménez (ERC) 
Josep Maria Martí i Ráfols (PDECat) 
Marcel Martínez i Mañé (CUP) 
Joan Manel Montfort i Guasch (PDECat) 
Meritxell Montserrat i Mestres (PDECat) 
Toni Peñafiel i Hervás (VeC) 
Josep Ramon i Sogas (PP) 
Marta Raventós i Cuscó (CUP) 
Dolors Rius i Marrugat (PDECat) 
Francisco Romero i Gamarra (PSC) 
Aureli Ruiz i Milá (PDECat) 
Pere Sábat i Lluverol (ERC) absent fins al tercer punt 

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

Excusa la seva abséncia: 

- Miguel Medialdea i Guijo (PSC) 

És present el secretad 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 plenária ordinária de 
17/07/2018. 
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S'aprova per assentiment l'acta de la sessió plenária del dia 17 de juliol de 2018. 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA 

2. 10/2018/HIS_MP MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2018. Aprovació si 
s'escau, de l'expedient número 9 d'habilitació de crédits extraordinaris, de 
suplements de crédit i de transferéncies de crédit del pressupost corrent. 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Ple Municipal el 
dictamen següent, per al seu debat o aprovació si escau: 

Aprovar, donada la necessitat i urgéncia d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 9 d'Habilitació de crédits extraordinaris, de Suplements de crédit i 
de Transferéncies de crédit del Pressupost de l'Entitat d'enguany mitjangant majors 
ingressos, baixes per transferéncia de partides que ofereixen sobrant i baixes 
d'aplicacions pressupostaries, de conformitat amb el que disposa l'Article 177 del 
RDL 2/2004, de 5 de marg, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, segons el detall següent: 

CREDITS EXTRAORDINÁRIS: 

Partida 

5.43901.22799 	Promoció Turística: 
contractacions externes 	  8.800,00 

5.41902.22799 Contractes collaboració Projecte 
Penedés Sostenible coordinació 	 20.651,00 

TOTAL CRÉDITS EXTRAORDINARIS 	  29.451,00 

SUPLEMENTS DE CRÉDIT: 

Partida 

4.15321.21400 	Reparació vehicles Unitat de Serveis . 15.000,00 

3.33701.22699 	Funcionament joventut 	  2.289,44 

3.33702.22699 	Funcionament alberg 	  2.175,19 

5.33401.22699 	Actes culturals 	  54.000,00 

5.92504.22699 	Programa agermanaments 	 1.375,00 

5.33801.22699 	Materials Balls Festa Major 	 8.000,00 
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3.32602.48000 	Progr. Suport Económic a l'Educació 	 16.700,00 

5.33303.48901 Conveni Palau Baltá 	  3.500,00 

3.34101.48904 	Conveni Casal Vilaf.: Secció Básquet. 14.000,00 

4.15321.62500 	Equipament i estris Unitat de Serveis 5.000,00 

TOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT 	  122.039,63 

TRANSFERÉNCIES DE CREDIT: 

Partida 

1.13201.12106 	Assisténcia a judicis.- policia local 	 5.000,00 

1.13201.13001 	Treballs extraordinaris personal 
laboral Policia Local 	  5.000,00 

1.13201.15200 	Treballs extraordinaris personal 
funcionad Policia Local 	  18.000,00 

5.24109.22699 	Beques diversos programes mpals 	 437,50 

5.33401.22699 	Actes culturals 	  2.000,00 

2.92015.22799 	Manteniment equips d'informática 	 16.579,22 

2.92001.23120 	Dietes i trasllats personal 	 15.000,00 

4.15320.61901 	Adequació d'espais públics 	 6.996,21 

TOTAL TRANSFERÉNCIES DE CREDIT 	 69.012,93 

TOTAL CRÉDITS EXT, SUPLEMENTS I TRANSFERÉNCIES 	220.503,56 

FINAN1AMENT 

BAIXES PER TRANSFERENCIA:  

Partida 

3 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

1.13201.12110 Retribucions complementarias 
personal Policia Local 	  23.000,00 

2.92028.15200 Productivitat, excés de jornada 	 22.000,00 

2.92003.22799 Informática.- contractes serveis 	 16.579,22 

5.43201.22799 Serveis d'informació turística 	 437,50 

5.43201.62900 Senyalització turística 	  6.996,21 

TOTAL BAIXES PER TRANSFERENCIA 	 69.012,93 

BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTARIES:  

Partida  

1.13201.12110 Policia Local: retribucions complem 
	

90.000,00 

2.92017.13000 Transp., Informac. i Planific.  
	

30.000,00 

5.41901.22799 	Contractes col•laboració externa.- 
Projecte Penedés Sostenible LAB 	 20.651,00 

1.92401.22799 Comunicació: contractes de serveis 	 5.000,00 

TOTAL BAIXES D'APLICACIONS 	  145.651,00 

MAJORS INGRESSOS: 

Concepte 

349.00 	Alberg municipal 	  4.464,63 

480.17 	Particulars: programa agermanaments 1.375,00 

TOTAL MAJORS INGRESSOS 	  5.839,63 

RESUM FINANCAMENT 

Baixes per transferéncia 	 69.012,93 
Majors ingressos 	 5.839,63 
Baixes aplicacions pressupostaries 	145.651,00 

TOTAL FINANCAMENT 	220.503,56 
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I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 12 vots favorables (8 PDECat, 3 PSC, 
1 PP) i 7 abstencions (3 CUP, 2 ERC, 2 VeC) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) exposa que és una modificació de pressupostos petita 
que es realitza per atendre necessitats pressupostáries d'aquí a final d'any que han 
demanat els Serveis municipals. De la partida d'actes culturals, més de la meitat 
obeeix a la necessitat de contractar empreses externes per la vigiláncia 
d'exposicions, la resta. La majoria són partides petites i entre elles hi ha la 
necessitat de suplementar les partides d'hores extres de la policia local. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votará favorablement la modificació i posa 
de manifest el fet de que les ajudes a l'educació actualment no hi ha límit 
pressupostari. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que s'abstindran i que el preocupa el 
preocupa alguna afirmació sobre el programa d'ajuts a l'educació. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifesta que són uns pressupostos poc agosarats 
socialment, s'abstindran. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que s'abstindran, perqué és una modificació 
pressupostária que respon a la gestió de l'equip de Govern i no han estat convidats 
a parlar-ne. 

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS 

3. 	3/ 2018/EG_ABP CARRERÓ PLACA JAUME I. Aprovació si s'escau de la 
declaració de titularitat municipal del carreró de la plaga Jaume I entre els 
números 16 i 18. 

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: 

Atés que en data 8 de febrer de 2018 mitjangant Decret d'Alcaldia es va procedir a 
incoar expedient de recerca de la titularitat del immoble: carreró de la plaga de 
Jaume I, entre els números de policia administrativa 16 i 18 de Vilafranca del 
Penedés corresponent a la parcella cadastral 1082215CF9718S 

Atés que en data 22 de febrer es va publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la 
Provincia, i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Simultániament, es va emplagar 
als interessats perqué al•leguessin quant estimessin convenient, aportessin els 
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títols i els documents en qué pretenguessin fundar-ho i instessin l'obertura d'un 
període de prova mitjanGant notificació personal i als interessats als quals no 
s'havia pogut efectuar la notificació personal, mitjangant anunci publicat en el 
butlletí oficial de l'estat de data 12 d'abril de 2018. 

Atés que transcorreguts els terminis per comparéixer i presentar al•legacions, no ha 
estat formulada cap al•legació. 

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria de data 
13 de setembre de 2018, es proposa al Pie l'adopció del següent 

ACORD 

PRIMER. Declarar que la titularitat del bé immoble carreró de la plaGa de Jaume I, 
entre els números de policia administrativa 16 i 18 correspon a l'Ajuntament i la 
seva descripció és la següent: 

Finca urbana amb front i accés a la Plaga Jaume I, entre els números de policia 16 i 
17 de la mateixa plaga. Amb forma irregular, topografia plana i 143 m2 de 
superficie total. Está formada per dos parts clarament diferenciades: una estreta i 
Ilarga - de 2 metres d'amplada i 16,5 metres de Ilargada - amb front a la plaga 
Jaume I, i una altre de forma més irregular situada en el pati d'illa - de 9,5 metres 
en la seva part més ample i de 14,5 metres en la part més Marga - a la qual 
s'accedeix a través de la part més estreta. 

Limita des del seu front a l'esquerra ( oest ) amb la finca situada en número 18 de 
la Plaga Jaume I; al fons ( nord ) amb les finques situades en els números 11 i 13 
de la PlaGa Vall del Castell: i des del seu front a la dreta ( est ) amb el número 14 
del carrer Escudellers i amb els números 12, 14 i 16 de la PlaGa Jaume I. 

SEGON. Declarar, d'acord amb ¡'informe del técnic municipal, que el valor económic 
de l'immoble és zero. 

TERCER. Reflectir en la rectificació anual del Llibre Inventad de Béns de la 
Corporació la inclusió del bé immoble carreró de la plaga de Jaume I, entre els 
números de policia administrativa 16 i 18, descrit en els antecedents de l'Acord; i 
sol•licitar al Registre de la Propietat que procedeixi a inscriure l'immoble mitjangant 
els corresponents seients o anotacions registrals necessáries 

QUART. Facultar expressament a l'Alcalde perqué subscrigui els documents que 
siguin necessaris amb vista a l'execució deis precedents Acords. 

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per unanimitat deis regidors presents (20 
de 21) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) exposa que es tracta d'un deis carrerons que hi 
ha a l'entorn de la plaga Jaume I, concretament entre els números 16 i 18 de la 
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plaga. Les finques que el colinden fa anys que hi ha problemes, ningú se'n cuida i 
donen problemes derivats de l'abandó. L'ajuntament reconeix aquest terreny com 
de la seva titularitat perqué és un vial. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votará a favor, perqué és un tema de 
defensa de la titularitat deis béns municipals. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) anuncia el vot favorable, perqué tot el que sigui 
ampliar l'espai públic, és positiu. Caldrá tenir cura d'aquest espai públic i recorda 
que hi ha un tema d'edificis eclesiástics pendents, que potser es podria tornar a 
emprendre. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) anuncia que votaran a favor i que l'acord implica una 
millora en la conservació d'aquest espai públic. 

La Sra. Marta Raventós (CUP) manifesta que votaran a favor, que és convenient 
ampliar l'espai públic municipal i que volen que l'espai estigui obert a tothom. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) afegeix que en la propera modificació del 
planejament que es faci, s'aprofitará per eliminar la edificabilitat d'aquest espai. 

ALCALDIA 

4. 	46/ 2018/SEC_MP. MOCIÓ DE REUTILITZACIÓ D'OBJECTES DE LA 
DEIXALLERIA. Moció presentada pel grup municipal d'ERC i finalment també 
encapgalada per VeC, per la posada en marxa d'un servei de reutilització i de 
reparació d'objectes de la deixalleria. 

El Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-
2020 (PRECAT20) estableix 10 objectius estratégics que han de vehicular la futura 
gestió deis residus a Catalunya. El PRECAT20 considera com a objectiu prioritari la 
prevenció dels residus, seguida de la preparació per a la reutilització. La Ilei vigent 
vol fomentar la posada en marxa d'actuacions o mesures que evitin o disminueixin 
la generació de residus, i d'altra banda, vol fomentar la preparació per a la 
reutilització, és a dir, la neteja o reparació de productes o components de 
productes, que s'han convertit en residus peró que es preparen per a qué puguin 
tornar a utilitzar-se sense cap altra transformació prévia. 

En aquest sentit, estudis recents mostren el gran potencial de reutilització deis 
objectes que arriben a les deixalleries. Molts deis objectes que es deixen en 
aquestes instal•lacions estan en bon estat i encara poden fer servei, com per 
exemple: mobles, cotxets, joguines, petits electrodoméstics, etc. Peró actualment 
no és permés que un usuari o col•lectiu seis pugui endur per fer-ne un nou ús. 

La moció que es presenta, planteja una proposta per a que usuaris i entitats sense 
afany de lucre, puguin aprofitar els objectes que arriben a la deixalleria i que 
encara poden fer servei, reduint així la quantitat de residus que generem, donant 
una vida útil als objectes més Ilarga, i incrementant el valor social i ambiental de la 
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deixalleria. D'altra banda, la moció també incorpora la posada en marxa d'un servei 
de reparació per a aquells objectes que precisin d'algun petit arranjament. 

Les deixalleries poden jugar un paper clau en la prevenció i la reutilització deis 
residus municipals. La práctica de la reutilització i de la reparació fomenta la 
sensibilització de la ciutadania envers la reducció deis residus i el seu reciclatge, i 
representa una millora en la gestió de la deixalleria i en la gestió deis residus 
municipals. 

Ja hi ha nombrosos municipis (aproximadament el 19% de les deixalleries 
existents) que han implantat aquest servei amb éxit, amb diferents models de 
gestió: de manera coordinada amb entitats socials o amb entitats sense ánim de 
lucre, amb empreses de treball social, o bé des deis mateixos serveis municipals, a 
través d'un espai web ... poden ser moltes les opcions i formats per implantar un 
servei de reutilització i reparació d'objectes de la deixalleria. 

Pel que fa a l'aspecte económic, la implantació d'aquest servei no ha d'implicar uns 
costos excessius. Es una iniciativa que pot generar nous llocs de treball, i a més 
facilitats per a que els objectes recuperats arribin a persones i famílies amb 
dificultats socioeconómiques. 

És per aixó que el Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al 
Pie de l'Ajuntament de Vilafranca els següents acords: 

ir. Estudiar la posada en marxa d'un servei de reutilització i recuperació d'objectes 
de la deixalleria, dirigit a usuaris, serveis socials i a entitats sense afany de lucre. 

2r. Desenvolupar un programa de suport al servei de reutilització i reparació 
d'objectes de la deixalleria, que contempli diferents recursos, com ara: tallers de 
reparació, foment de les botigues de segona má, foment de l'intercanvi, borsa de 
materials reutilitzables, etc. 

3r. Incloure en el pressupost municipal del 2019 els recursos necessaris per poder 
posar en marxa el servei. 

4t. Donar trasllat a la Mancomunitat Penedés Garraf, a l'ARC, a les AAVV, i a les 
entitats socials i ambientalistes de la vila. 

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat deis regidors presents (20 
de 21) 

INTERVENCIONS: 
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La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que la moció té la clara voluntat de plantejar 
una proposta per la reducció deis residus, que és un objectiu estratégic de la Ilei de 
residus. No només hem de reaprofitar els objectes en bon estat, sinó que també els 
podem reparar i poder-los tornar a utilitzar. Molts deis objectes que es deixen a la 
deixalleria, poden fer servei encara que sigui amb petites reparacions. La proposta 
vol el reaprofitament per part deis usuaris, deis objectes que arriben a la 
Deixalleria. Es tracta de que la persona responsable de la Deixalleria, quan arribi un 
objecte en bon estat, pugui separar-lo i el pugui fer recircular. Hi ha altres 
municipis amb experiéncies similars, el 19 de les Deixalleries tenen un projecte 
similar o equiparable. Els materials en que pensen és en materials per a nadons, 
joguines, mobles petits, etc. La seva implantació no hauria de comportar uns costos 
excessius. Caldrá crear el Servei i promocionar els circuís per reutilitzar aquest 
material. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que hi está d'acord. Hi ha ajuntaments com el 
de Mataró que fan aquest servei. Una cosa diferent és parlar de tallers de 
reparació, que podria fer que el servei fos antieconómic. Caldria veure si l'Agéncia 
catalana de residus fa l'aportació económica que li correspondria fer. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que donaran suport a la moció. Entenen que va 
en la línia de reduir la petjada ecológica del consum deis vilafranquins i 
vilafranquines i creu que també s'hi hauria d'incloure la minideixalleria en aquest 
projecte i que en les ordenances fiscals potser es podrien establir bonificacions 
relacionades amb aquest tema. 

Finalment demanen també encapgalar la moció. 

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que votaran a favor. Seria útil un servei de 
reutilització i autoreparació. Recorda que l'any 2012 la CUP va presentar una moció 
aprovada per unanimitat sobre la recuperació de mobiliari a les deixalleries, la qual 
continua tenint vigéncia. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que són partidaris de l'economia circular i 
comparteixen plenament la filosofo de la part expositiva. El dubte els sorgeix en la 
implementació del punt segon. Seria bo parlar-ne en el marc deis pressupostos de 
2019 i convida a parlar-ne amb la Mancomunitat. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que l'any 2012, es va fer una prova 
pilot junt amb la cooperativa Nou Set. L'experiéncia no va ser satisfactória. Es van 
trobar que els mobles que els arribaven estaven en molt mal estat i quan es volia 
recuperar diners, els costos eren massa elevats. Així mateix hi havia el problema de 
les garanties sobre els objectes que normativament cal donar. 

Afegeix que la recollida específica de mobles es realitza els dimecres, que cal trucar 
al Servei per que sápiguen on es dipositen. Que degut a l'incivisme, hi ha un servei 
de recollida urgent de trastos. 

El vot favorable de la moció quedará condicionat al tema pressupostari, ja que en 
recollida de residus ja hi ha previst un augment deis cost del servei de 400.000€. 
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La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que l'Agéncia de residus fa una convocatória 
d'ajuts per aquest tipus d'actuacions i que el servei que en el seu dia es va provar, 
era una recollida de mobles i ara es pretén una recuperació d'objectes petits i 
joguines. Es pretén que la Deixalleria tingui annex un servei que, qualsevol objecte 
que entri en bon estat, s'aparti i entri en el circuit per reaprofitar-lo. 

Al 2010 es recollien 1400 tones anuals de mobles i trastos vells i al 2017 ja n'eren 
2084 tones. Interessa molt reduir les tones que s'aporten a l'abocador i més si es 
té en compte que actualment es paga 38€/tona i al 2020 está previst que siguin 
prop de 50€/tona. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) demana si acceptarien supeditar record a l'estudi de 
costos. 

La Sra. Mónica Hill (PDECat) demana si es trigará molt a tenir l'estudi de costos. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) diu que ha encarregaran immediatament. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) posa de manifest que hi ha una iniciativa que va 
crear l'ajuntament de Vilafranca i que actualment es duu a terme a més de 100 
parsos, que és el reaprofitament d'ordinadors, que mitjancant voluntaris de les 
escoles, es deixen els ordinadors preparats per enviar a paIsos en 
desenvolupament. 

5. 47/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER L'ELIMINACIÓ D'AMIANT EN EDIFICIS 
PÚBLICS. Moció presentada pel grup municipal d'ERC per a eliminar l'amiant 
d'edificis públics. 

Entre els anys 1930 i el 2001, milions de tones d'amiant, matéria primera emprada 
en construcció, abundant en la forma de fibrociment i uralita, van ser utilitzades a 
tot l'Estat. Dins d'aquest sector, l'amiant, va ser utilitzat en forma de plagues 
planes i ondulades per cobertes i parts pluvials, dipósits, canalitzacions, baixants 
d'aigua, sortides de fum, aero conductors d'aire, jardineres, etc. 

Cal destacar que aquest material, es va usar moltíssim, ja que es tractava d'un 
material que aportava moltes prestacions a un preu molt assequible. Quan parlem 
de fibres d'amiant estem designant un conjunt de milers de fibres elementals 
sólidament unides en forma de feixos o agregats de fibres de diferents longituds i 
diámetres. D'un feix d'un mil•límetre de diámetre d'amiant poden sortir unes 
50.000 fibres respirables, que per la petita dimensió i la forma que presenten, 
romanen a l'aire com núvols invisibles durant Ilargs períodes de temps, i poden ser 
transportades per corrents d'aire fins a distáncies considerables. 

Tot i la prohibició total, en les nostres ciutats i pobles encara queda amiant que pot 
suposar un potencial risc per a la salut, existint dos principals formes d'exposició a 
aquest material. Per inhalació (l'exposició prové principalment de la inhalació de 
fibres d'amiant en l'aire per la seva degradació) i per deglució (l'exposició es 
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produeix a ¡'ingerir aliments i líquids contaminats amb amiant, com l'aigua que 
flueix per canonades de fibrociment). 

L'Organisme Mundial de la Salut, també reivindica que aquestes Vibres són 
cancerígenes i nocives per a la salut. Les estadístiques de l'OMS estimen que cada 
any es registren, només a la UE, entre 20.000 i 30.000 nous diagnóstics de 
malalties relacionades amb l'amiant i que més de 300.000 persones (40.000 a 
Espanya) moriran de mesotelioma pleural d'aquí al 2030. En l'actualitat, a Espanya, 
la taxa d'incidéncia se situa al voltant dels 0,35 casos per cada 100.000 habitants / 
any i és responsable de la mort de cinc persones per cada milió d'habitants. 

La Directiva Europea 1999/77 de 26 de juliol de 1999 ja limitava l'ús i 
comercialització de substáncies com l'amiant i per extensió fibrociment de les 
canonades de fibrociment. Mitjangant l'Ordre de 7 de desembre de 2001, Espanya 
va transposar la Directiva comunitária 1999/77 / CE, per la qual es prohibeix l'ús i 
comercialització de tot tipus d'amiant i deis productes que en continguin. 

Davant aquestes constatacions deis paTsos desenvolupats van ser prohibint 
paulatinament l'ús del Amiant i els seus derivats. A Espanya es prohibeix totalment 
la utilització de l'amiant en l'any 2001 (Ordre Ministerial de 7 de desembre de 
2001) (en el seu ús, comercialització i distribució), quan es va demostrar que es 
tractava d'un material amb efectes cancerígens, avangant-se així al termini máxim 
de 2005 previst per la UE. 

Des de 2003 estan totalment prohibides tant en usos com en comercialització per la 
directiva europea 2003/18 / CE i es marca la seva substitució per altres materials 
donada la seva potencial perillositat en el temps. A causa de l'estés del seu ús, 
s'aprova finalment l'any 2006 el Reial Decret 396/2006, de 31 de marg en el qual 
s'estableixen estrictes mesures de seguretat aplicables als treballs amb risc 
d'exposició a l'amiant. El parlament europeu, el 14 de marg de 2013 va aprovar pel 
91% deis vots deis 614 parlamentaris presents, una resolució sobre els riscos per a 
la salut en el lloc de treball relacionats amb l'amiant i perspectives d'eliminació de 
tot l'amiant existent. 

En aquesta resolució s'aposta per la prohibició global, per un pla de desamiantat 
asseguranga abans del 2030 i per la reparació del dany a les víctimes i als seus 
familiars. Per a aixó proposa que es localitzi l'amiant present en edificis públics i 
privats, que s'implementin plans d'eliminació segura abans del 2028, i que es doni 
suport a les Associacions de Víctimes de l'amiant. 

El Parlament Europeu també feia referéncia a la preséncia d'amiant en les xarxes 
d'aigua i més detalladament en "l'aigua potable que es distribueix a través de 
conductes d'amiant-ciment". En el seu apartat 37 es fa especial émfasi en les 
malalties cancerígenes relacionades amb la inhalació d'amiant (cáncer de pulmó i 
mesotelioma pleural), peró també s'esmenta que "... la ingestió d'aigua procedent 
de canonades de fibrociment i contaminades amb aquestes fibres, que són 
reconegudes com a risc per a la salut i poden trigar diversos decennis, en alguns 
casos més de quaranta anys a manifestar-se. 
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Vist tot el que s'ha exposat amb antelació, creiem que l'Ajuntament ha de contribuir 
juntament amb la resta d'administracions a la seva retirada com més aviat, per no 
posar en risc la salut de les persones. 

En aquest sentit, cal identificar on hi ha instal•lacions amb amiant i avaluar el seu 
estat de degradació, per determinar el grau d'urgéncia de la seva retirada donat el 
possible risc de dispersió de fibres d'amiant a l'entorn immediat. 

Cal recordar que qualsevol intervenció sobre l'amiant en els nostres edificis o 
instal•lacions públiques, és una activitat reservada a persones i empreses 
especialitzades. 

És per aixó que el Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al 
Pie de l'Ajuntament de Vilafranca els següents acords: 

1r.- Elaborar un inventad de l'amiant que encara pugui estar present en les 
infraestructures deis edificis públics, tan en elements estructurals (teulades o 
coberts) com en dipósits, canalitzacions, baixants d'aigua, jardineres, etc. 

2n.- Posar en marxa un pla d'acció per retirar l'amiant que pugui estar instal•lat en 
els edificis públics i que es disposi de la partida pressupostária necessária per al 
cost del canvi. 

3r.- Fer una campanya d'informació i sensibilització sobre els riscos de l'amiant, 
especialment dirigida al sector privat, a les comunitats de propietaris, indústries, 
empreses, comergos parqué siguin conscients deis seus efectes nocius i parqué 
puguin posar en marxa plans d'acció per a la seva retirada. 

4t. Donar trasllat de la moció a les AAVV i a les entitats ambientalistes de la vila i a 
les Associacions de Víctimes de l'amiant. 

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat deis regidors presents (20 
de 21) 

INTERVENCIONS: 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que l'amiant és un material prohibit que és 
present a través del fibrociment o la uralita. L'ajuntament ha anat reirant les 
cobertes més importants que hi havia d'uralita. Els agradaria que es fes un 
inventad deis elements que resten i s'elabori un calendari per a la seva retirada, I 
al mateix temps, fer una campanya a cellers, indústries etc, per a la seva 
conscienciació. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que hi donaran suport i els agradaria saber que 
ha fet l'equip de Govern en aquest punt. 
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El Sr. Toni Peñafiel (PP) manifesta que votaran favorablement. L'ajuntament 
disposa d'un registre d'empreses autoritzades per fer la retirada d'amiant. Cal una 
calendarització per la retirada de l'aminat de titularitat pública. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que votaran a favor i els sembla que un 
tema d'aquestes característiques ja s'hauria d'haver tirat endavant. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que hi votaran a favor perqué és un tema de 
salut pública, de drets laborals i salut individual. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que hi donaran suport. Quant es fan 
reformes en edificis públics, es compleixen diversos punts, entre ells: que l'edifici 
sigui funcional, millora de l'eficácia energética i tenim molt present el tema de la 
salut. Tot l'amiant que es va trobant, es va retirant. Aquests elements es poden 
mantenir fina al final de la seva vida útil, peró tot i aixó, els anem traient. 

Troba a faltar que la moció recollís una implicació del Govern central contribuint a 
finarnar els costos de la recollida. 

6. 	48/ 2018/SEC_MP. MOCIÓ ÍNDEXS DE PREUS DE LLOGUER. Moció 
presentada pel grup municipal de la CUP i finalment també encainalada per 
ERC, per la creació i publicació d'un índex de preus de Iloguer a Vilafranca. 

La CUP de Vilafranca amb aquesta moció demana sumar-se a l'existent recurs de 
l'Agencia Catalana de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya que és l'Índex de 
referencia de preus de Iloguer, d'aquesta manera, continuant tot el treball realitzat 
fins ara, amb la mateixa voluntat de garantir un accés a l'habitatge, amb la máxima 
informació i recursos possibles a Vilafranca(cens habitatges buits, oficina local 
d'habitatge, etc.) demanem aquest cop formar part d'aquest Índex. 

Segons la mateixa web de l'Agencia Catalana de l'Habitatge un índex de preus de 
Iloguer és "un indicador de consulta pública amb carácter informatiu que permet 
conéixer una estimació del preu mitjá del metre quadrat de Iloguer d'un habitatge 
ubicat en una zona i amb unes característiques definides per qui fa la consulta, a 
l'hora que orienta sobre el preu mínim i el preu máxim que aquest mateix habitatge 
pot arribar a tenir." A la mateixa web d'aquest ens es pot consultar l'esmentat 
índex en 25 poblacions catalanes, entre les quals no es troba Vilafranca. 

El resultat de la consulta de l'índex permet d'establir quin és el preu just i en 
conseqüéncia informar a les persones que cerquen pis sobre si estan patint un abús 
de preus, a la vegada que dona emes de control sobre aquests abusos. 
Si bé si aquest índex no esdevé obligatori en comptes de consultiu no será una eina 
realment efectiva si que almenys contribueix a donar informació a les persones 
interessades a Hogar un habitatge davant les possibilitats d'abús. 

Aquest índex actualment s'está oferint a 25 poblacions catalanes entre les quals no 
hi ha Vilafranca del Penedés. Per a elaborar-lo el departament d'habitatge es basa 
en dades recollides per el mateix Institut catalá del Sól, que són publiques i 
consultables. I utilitza una metodologia publicada a la mateixa página web de l'ens 
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Per tot aixó la CUP de Vilafranca proposa al pie de l'ajuntament de Vilafranca del 
Penedés l'adopció deis següents acords: 

L'ajuntament de Vilafranca elevará a l'agéncia catalana de l'habitatge o al 
departament pertinent la petició d'incloure Vilafranca en l'esmentat índex de preus 
facilitat pel departament d'habitatge a través de la seva plana web. Mentre aquesta 
petició no sigui acceptada i publicada l'ajuntament de Vilafranca oferirá aquest 
índex a la plana web de l'Oficina Local d'Habitatge. 

Es comunicará aquest acord publicant-lo a les xarxes socials de la corporació i 
mitjans de comunicació locals. Així com a les AAVV de la vila, entitats que treballin 
el dret a l'habitatge cóm la PAH o Sindicat de Ilogaters 

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat deis regidors presents (20 
de 21) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que l'índex de preus del iloguer, és un 
servei que s'ofereix des de l'Agéncia catalana de l'habitatge, on hi ha 25 municipis i 
entre els quals no hi és Vilafranca. Aquest índex és una referéncia per tal que la 
persona que busca un pis de lloguer sápigui quin és el preu estadístic d'alió que 
busca. L'accés a l'habitatge és un problema molt greu de les classes populars 
catalanes i aixó provoca que l'edat d'emancipació cada cop sigui más elevada. La 
participació en aquesta bases de dades no té cap cost. 

El Sr. Josep Ramon (PP) anuncia que votará favorablement, perqué la finalitat és 
facilitar la informació i el control sobre els preus deis lloguers. Així mateix, posa de 
relleu que potser caldria millorar les assegurances sobre el llaguen 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donaran suport a la moció. És una 
mesura que pot ajudar a fer más assequible l'accés a un habitatge digne i 
assequible per a tothom. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) anuncia el vot favorable del seu grup municipal i demana 
encaKalar la moció. Hi ha un problema habitacional a Vilafranca i cal continuar 
prenent mesures valentes enfront els grans tenidors. Considera que hauria de ser 
fácil entrar a disposar d'aquest índex. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que qualsevol iniciativa en la línia de frenar 
el preu del lloguer tindrá i té el suport del seu grup municipal. 

14 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que al juny de 2017 es va crear aquest 
índex i que li val doldre no ser-hi. Llavors va demanar explicacions a la consellera. 
En la base de dades hi ha 25 municipis on hi viu el 60% de la població catalana. La 
raó que fi van donar és que la base es va conformar amb municipis que tinguessin 
com a mínim mil mostres els anys 2015, 2016 i 2017 i que si un municipi no hi 
constava, era per motius estadístics. L'eina está en proves i es fa creuant les dades 
del cadastre i les del Registre de fiances. En el seu moment estava previst 
l'aprovació d'un Decret que oferís avantatges fiscals als propietaris que Iloguéssin 
per sota de l'índex mig. 

No hi ha inconvenient en tornar-ho a demanar a l'Agéncia de l'habitatge i recorda 
que les dades són les que té l'INCASÓL a partir del registre de fiances. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que accepten que ERC també encapgali la 
moció i es segueixen oferint a l'equip de Govern per parlar d'habitatge i recorda 
que un habitatge alt suposa que la gent deixa de fer altres despeses empobrint al 
conjunt. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que convida al regidor a assistir dimarts 
vinent a una reunió amb el director d'Habitatge de l'ajuntament de Barcelona, per 
intercanviar i conéixer el que s'está fent en aquests moments a Barcelona. 

7. 	49/ 2018/SEC_MP. MOCIÓ PER ACCÉS A LES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ. Moció presentada pel grup municipal de VeC, per garantir 
l'accés i l'ús de qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació a 
Vilafranca del Penedés. 

A l'era de les Tecnologies de la Informació, l'ús massiu d'Internet ha generat grans 
conseqüéncies per a la ciutadania. El lliure accés a la informació i al coneixement 
que aquesta reporta és reconegut com un dret de les persones, amb independéncia 
deis seus recursos económics, i a tal fi les administracions públiques han de facilitar 
l'accés a les emes informátiques en general i de forma especialment important a 
Internet. 

En aquest sentit cal destacar l'informe emés per l'Assemblea General de les Nacions 
Unides sobre la Promoció i protecció del dret a la Ilibertat d'opinió i d'expressió: 
"Atés que Internet s'ha convertit en un instrument indispensable per exercir 
diversos drets humans, Iluitar contra la desigualtat i accelerar el desenvolupament i 
el progrés humans, la meta de l'accés universal a Internet ha de ser prioritária per 
a tots els estats". 

Igualment, l'informe del Consell de Drets Humans de la própia Assemblea General 
de l'ONU que en el seu 20é període de sessions de 29 juny 2012 incideix en la 
Promoció, protecció i gaudi deis drets humans a Internet: "Exhortar als Estats al fet 
que promoguin i facilitin l'accés a Internet i la cooperació internacional encaminada 
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al desenvolupament deis mitjans de comunicació i els serveis d'informació i 
comunicació en tots els paYsos". 

Finalment, a la declaració conjunta sobre Llibertat d'Expressió i Internet di juny de 
2011, els relators especials de l'ONU (Organització de les Nacions Unides), l'OSCE 
(Organització per a la Seguretat i la Cooperació Europa), l'OEA (Organització deis 
Estats Americans) I el CADHP (Comissió Africana de Drets Humans i deis Pobles), 
destaquen el carácter transformador d'Internet com a mitjá que permet que milers 
de milions de persones a tot el món expressin les seves opinions, alhora que 
incrementa significativament la seva capacitat d'accedir a la informació i fomenta el 
pluralisme i la divulgació de la mateixa, establint que: "Els Estats tenen l'obligació 
positiva de facilitar l'accés universal a Internet". 

Si bé Internet és una eina molt potent, així com ho són les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació, el fet de no tenir-hi accés suposa a aquells grups de 
població més vulnerables -com la gent amb un nivell socioeconómic més baix, les 
dones, la gent gran o les persones immigrades- un greuge comparatiu envers a la 
resta de la ciutadania i una preocupant desigualtat, fenomen que es coneix com 
l'escletxa digital. 

Actualment, la majoria de trámits administratius es realitzen per Internet. Els 
estudiants, per exemple, a les escoles i als instituts, utilitzen plataformes moodle i 
emes d'ofimática per treballar i aprendre. I la nostra vila vol esdevenir una smart 
city. La informatització del nostre dia a dia ha de fer la vida de les persones més 
senzilla, peró per fer-ho la ciutadania ha de poder arribar al nivell que demanen 
aquestes noves tecnologies. Ningú es pot quedar enrere. 

A Vilafranca, com a arreu, les dificultats que tenen els ciutadans per accedir a les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació i a Internet, estan directament 
lligades al nivell socioeconómic, a l'edat o al génere de les persones i es concreten 
de la següent manera: 

Dificultat d'accés: Les persones i famílies amb menys recursos económics 
tenen dificultats per disposar d'equipaments informátics (móbils, tauletes, 
ordinadors) o tenen dificultats per poder pagar l'accés a Internet. Tot hi tenir 
el coneixement per poder navegar i utilitzar emes d'ofimática no poden 
accedir a l'equipament informátic ni a la xarxa. Si bé és cert que hi ha 
ordinadors a la biblioteca pública Torras i Bages, ens sembla que no és ni de 
bon tros suficient. 

Dificultats d'ús: Per altra banda, la dificultat d'ús impedeix que molts 
ciutadans puguin utilitzar les noves tecnologies, o dificulta que en facin un ús 
de qualitat. En aquest grup hi podem trobar la gent de la tercera edat peró 
també persones de mitjana edat, adolescents i infants. Cal destacar que 
saber utilitzar les noves tecnologies de forma instrumental no és suficient, cal 
saber utilitzar-les de forma crítica i saber gestionar els riscos que comporta 
viure en un món connectat, per evitar els casos de ciberassetjament, 
phishing, o les suplantacions d'identitat a Internet. 
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Per tot el que s'acaba d'exposar, el grup municipal de Vilafranca en Comú proposa 
al Pie Municipal de Vilafranca del Penedés l'adopció deis següents acords: 

Primer.- Garantir l'accés a Internet amb la implantació de zones Wi-Fi que permetin 
connectar-se a Internet de forma gratuita i amb una qualitat de connexió adequada. 
Aquests punts Wi-Fi haurien d'estar en espais públics i distribuTts de manera que 
n'hi hagi més en aquells barris on s'ha detectat un major nombre de famílies que 
tenen dificultats per accedir a la xarxa. També s'ha de tenir en compte la 
concurréncia deis espais públic i dotar de punts de Wi-fi a aquells espais més 
concorreguts. 

Segon.- Garantir l'accés a Internet i als equipaments informátics amb la creació i 
ampliació d'espais d'ordinadors i tauletes, amb accés a Internet (espais TIC). 
Aquests espais haurien d'estar en equipaments municipals i distribuits de manera 
que n'hi hagi més en aquells barris on s'ha detectat un major nombre de famílies 
que tenen dificultats per accedir a la xarxa o als equips informátics. 

La creació deis espais TIC anirá complementada amb un servei de manteniment 
deis equipaments de manera que els ordinadors i les tauletes tinguin un 
funcionament adequat. Aquestes també comptaran amb els programes d'ús 
habitual, com els processadors de textos, programes d'edició d'imatge, navegadors 
d'Internet etc. A més, aquest programad hauria de ser lliure o de codi obert. 

Tercer: Garantir la possibilitat d'ús, la qualitat d'ús i l'ús crític de les TIC i de la 
Xarxa. Per fer-ho cal desplegar un pla de formació per a realitzar i ampliar l'oferta 
de cursos destinats al perfeccionament de l'ús de qualitat de les TIC, posant émfasi 
a la navegació per la xarxa, l'ús deis programes d'ofimática i les tasques 
administratives online que realitzem els ciutadans de forma habitual, el 
coneixement de les emes de programad lliure, així com l'ús crític de la xarxa, per 
evitar el civerassetjament, el phishing, o les suplantacions d'identitat, etc. Aquests 
haurien de donar resposta a les necessitats de cada collectiu. 

Quart.- L'adopció d'aquests acords implica un compromís pressupostari per tirar-los 
endavant a partir deis Pressupostos de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés del 
2019. 

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat deis regidors presents (20 
de 21) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que la moció té dos eixos, el dret d'accés a 
la informació és universal i quant l'accés no és igual per tothom, des de 
l'ajuntament s'ha de fer un esforg per a fer un millor accés. No es pot aspirar a ser 
una smart city, si una part de la població té dificultats d'accés a la xarxa i per altra 
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part cal preveure millorar l'equipament. Cal un estudi de la situació i un programa 
d'implantació de les seves conclusions. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votaran a favor. L'equip de Govern ja fa 
coses, peró potser caldrá estendre els ordinadors a altres equipaments, a 
associacions de veYns i a altres espais i insistir en els temes de la formació. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que hi donaran suport, perqué l'accés a la 
tecnologia és una necessitat i cal garantir l'accessibilitat de tothom a aquest ámbit i 
cal fer front a la fractura digital no només per qüestions generacionals sinó sobretot 
per qüestions socioeconómiques. En el mandat 2007-2011 ERC ja va presentar una 
proposta per tal que s'estengués el wi-fi 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que les TIC són una eina de 
desenvolupament personal. Les desigualtat fan que part de la població no pugui 
accedir a aquestes tecnologies. Els preocupa els punts TIC i el que ha passat amb 
Vilafranca Virtual, que sent un servei amb demanda, es va traslladar al costat de 
l'Alberg i en no ser tant céntric, ha perdut fora. 

Recorda que els punt TIC han de comptar amb un acompanyament als usuaris i que 
les biblioteques públiques molts cops supleixen aquests serveis. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que els preocupa l'escletxa digital. És un 
motiu de no cohesió social i impedeix la realització personal. Per evitar aixó, han de 
fer coses. En els centres municipals, en la biblioteca, en els centres de lectura, 
Casals d'avis, no només s'ha aportat ordinadors, sinó que s'está fent formació a la 
gent gran. Al Centre o Casal de joves de l'Espirall hi haurá un espai per a formació 
de joves en TIC. Han d'ampliar l'oferta. Els objectius de la moció, els comparteixen, 
l'accés a la informació. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que la diagnosi diu que internet i les noves 
tecnologies, cada cop seran más importants. Qui ha de garantir más aixó són l'Unió 
europea i l'Estat. La Unió europea está intentant estendre un wi-fi universal i de 
baix cost. Des deis ajuntaments es pot fer el que es pot fer. L'ajuntament posa a 
disposició deis usuaris l'accés a les noves tecnologies en molts altres Ilocs que a la 
biblioteca, a les Sales d'estudi, al SIAJ, a l'Escorxador... 

La moció és molt difícil d'executar. El plantejament de l'ajuntament és que hi hagi 
accés des de tots els Ilocs que es pugui de la vila. La legislació actual no permet 
instal•lar espais wi-fi en espais públics amb qualitat adequada. El wi fi públic és de 
0,25 megues per segon, cosa que fa que l'ús de les xarxes no sigui operatiu. El 
plantejament és continuar amb la instal•lació de más punt en edificis municipals. En 
quant al fet de donar suport, recorda que a través deis Casals d'avis ii de les 
associacions de veTris ja es fa aquesta tasca i que les escoles són les principals 
formadores en aquests temes. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que l'objectiu de la moció és fer un toc 
d'alerta, que cal estar al cas de la qüestió. No neguen que l'equip de Govern fa 
feina, peró cal donar un impuls más. 
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El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que si hi ha voluntat de saber quines 
famílies no compten amb una connexió adequada es pot saber a través de les 
escoles. 

8. 50/2018/SEC_MP. CIUTATS DEFENSORES DE DRETS HUMANS. 
Declaració institucional de ciutats defensores deis drets humans. 

La pau, els drets humans i la solidaritat han de ser eixos vertebradors de qualsevol 
política pública, a escala nacional i internacional. Les ciutats, com a administració 
més propera a la ciutadania, s'han constituit en actors d'aquestes polítiques des de 
fa com a mínim 20 anys, amb l'adopció de la Declaració de Barcelona sobre Ciutats 
i Drets Humans (1998) que dona peu a l'aprovació, dos anys més tard, de la Carta 
Europea de Salvaguarda deis Drets Humans a la Ciutat. 

En solidaritat i suport amb les Iluites pels drets humans que se succeeixen per tot el 
món, diversos municipis catalans organitzem per sisé any consecutiu, amb suport 
de la societat civil i d'altres institucions públiques, el projecte Ciutats defensores 
deis drets humans, que enguany tindrá dues edicions, de primavera i tardor. 

Aquest projecte posa en valor la tasca de defensores i defensors de drets humans: 
individus i associacions civils que promouen i protegeixen els drets humans i les 
Ilibertats fonamentals, particularment pel que fa a collectius históricament 
vulnerabilitzats com dones, joves, minories, i persones desplagades o desposseides. 
Molts d'aquestes defensores i defensors posen en perill la seva vida i Ilibertat pel fet 
de reivindicar i exercir drets que són universals: drets socials i de participació 
política que són trepitjats grollerament als seus paisos per les autoritats públiques o 
amb la seva aquiescéncia. Segons Front Line Defenders, més de 300 defensors i 
defensores han estat assassinats per la seva tasca l'any 2017. I les pressions i 
amenaces afecten cada any a milers més. 

És per aixó que un any més donem suport al projecte de Ciutats defensores deis 
drets humans 

Reivindiquem la vigéncia i pie respecte deis drets reconeguts 
internacionalment, així com del dret de les defensores i defensors de drets 
humans a desenvolupar la seva tasca sense riscos ni amenaces. 
Recordem i donem suport a la crida feta per les Nacions Unides ara fa vint 
anys de defensar als qui defensen els drets humans, com a compromís étic i 
polític deis governs democrátics. 
Recordem que les minories de tot tipus es troben en una situació d'especial 
vulnerabilitat davant la violació deis drets humans i que cal protegir amb 
especial atenció els seus drets. 
Condemnem la imposició de limitacions a les activitats deis defensors i 
defensores de drets humans, incompatibles amb el dret internacional deis 
drets humans, i Ilur persecució per part de governs autoritaris. 

19 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

5. Renovem el nostre compromís amb els drets humans i ens comprometem a 

mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport als defensors i 
defensores de drets humans, tant a escala local com internacional. 

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat deis regidors presents (20 
de 21) 

INTERVENCIONS: 

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que busquen posar en valor la tasca deis 
defensors deis drets humans. El 10 de desembre será el 70é aniversari de la 
Declaració Universal deis Drets Humans. El Servei sempre ha apostat per la 
formació i l'atenció. Vilafranca forma part de la Xarxa de ciutats defensores deis 
drets humans. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votará favorablement i que espera que a tot 
arreu es respectin aquests drets. 

El Sr. Toni Peñ'afiel (VeC) manifesta que amb la deriva autoritaria d'alguns governs 
pot posar en perill aquests drets. Des del municipi es pot crear un espai de refugi 
d'aquests activistas, on es puguin sentir acoliits i espai de denuncia d'aquestes 
qüestions. Cal que Vilafranca faci una aposta decidida per anar cap al model de 
ciutat refugi i de ciutat altaveu deis defensors i defensores deis drets humans. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifesta que donaran suport a qualsevol iniciativa a 
favor deis drets humans. Posa en valor la tasca deis defensors i defensores deis 
drets humans i Ilibertats fonamentals, com la Ilibertat d'expresió i de participació 
política que són vulnerats sistemáticament al nostre país per part deis poders de 
l'Estat i demanem a tot el govern que la declaración no quedi en paper mullat 

La Sra. Marta Raventós (CUP) manifesta que donaran suport i que el compromís 
local es posaría de manifest amb l'existéncia d'un técnic local, com el que hi havia 
abans, que promogui tots aquests punts. No els agrada parlar de minories, sinó de 
población minoritzada. 

El Sr. Raimon Gusi (PDECat) manifesta que donaran suport a la proposta. En el seu 
dia es va aprobar una moció recolzant als defensors deis drets humans a Colómbia. 
Vilafranca ha portat a través del Pen club, tots els escriptors represaliats a 
Vilafranca. L'any 2017 resulta que l'estat español és l'estat del món que va 
empresonar més artistes, per davant de Xina, Iran, Egipt, Turquia Cuba, Rússia... 

El Sr. Josep Ramon (PP) es demana que, deis paisos esmentats pel Sr. Gusi, qui 
voldria viure allá i qui a Espanya 
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9. 	51/ 2018/SEC_MP. CANVI DE NOM PLACA CONSTITUCIÓ. Moció 
presentada pels grups municipals de la CUP d'ERC per canviar el nom de 
plaga Constitució. 

El proper mes d'octubre es complirá un any deis fet d'octubre del 2017. El poble de Catalunya, exercint un dret 
reconegut internacionalment com és el de l'autodeterminació votava en un referéndum desobedient a favor de 
constituir-se en estat independent en forma de República. 

Malgrat aquest exercici democrátic, l'estat espanyol va respondre amb violencia i repressió a la demanda de la 
majoria de la població catalana. Anul•lant l'autogovern, assaltant la seu de partits polítics i de conselleries i fent 
entrar a presó a liders de la societat civil o membres del govem per ha ver format part d'un govern amb un mandat 
popular i exercir-lo. Altres persones polítiques emprenien el camí de l'exili per denunciar la manca de democracia i 
de garanties jurídiques de l'estat espanyol. 

Un any després l'estat espanyol es mostra incapag per resoldre el con flicte d'origen polític per vies democrátiques. 

El poble de Catalunya encara té pendent la implementació efectiva de la República declarada i els actes de 
recordatori i homenatge son mostres continuadas de que la Iluita ha de perdurar. 

Per aixó el grup municipal de la CUP d'ERC de Vila franca demana al pie l'adopció del següent acord: 

1. El canvi de nom de la Plaga Constitució a Plaga de la República. Explicitant en el nomenclátor corresponent que 
es fa referencia a la República Catalana declarada el 27 d'octubre de 2017 

VOTACIÓ: L'anterior moció NO s'aprova per 6 vots favorables (3 CUP, 3 ERC) i 14 
desfavorables (8 PDECat, 3 PSC, 2 VeC, 1 PP). 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que la moció és prou explícita. Pretén recollir el 
sentiment majoritari a la vila. Els resultats del referéndum van ser molt clars. Així 
mateix, proposen anomenar parc dell d'octubre, la part enjardinada de la coberta 
de la via. Fa 6 dies es commemorava a Barcelona el primer any de l'atac de l'Estat 
contra les institucions catalanes amb l'escorcoll de més de 41 Dependéncies de la 
Generalitat. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que la CUP va proposar el canvi de nom de 
la plaga de la Constitució perqué fa referéncia a la Constitució de 1820, la Pepa. 
Actualment estem de ple en la constitució de la República catalana. Es vol passar 
d'un sistema inaugurat a principis del segle XIX que a principis del segle XXI, 
l'esborrem. Pel camí hi ha hagut tot un seguit de constitucions més o menys 
borbóniques. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votará negativament perqué és un canvi 
que divideix a una part del municipi, afecta a la neutralitat de l'espai públic. El dret 
d'autodeterminació no es predica de Catalunya, perqué Catalunya no és una 
colónia. Els partits han participat en la política espanyola. Es van fer una série 
d'actuacions que van anar conra la Constitució espanyola, contra l'Estatut i contra 
el reglament del Parlament. Són actuacions de l'administració de justícia, no del 
Govern. 

Si s'aprova la moció, demana que siguin valents i ho diguin tot, plaga de la 
República catalana declarada el 27 d'octubre de 2017. 
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El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que no comparteixen la manera com es va 
pseudoproclamar la república catalana. Contraposar Constitució a República és 
erroni, perqué qualsevol régim polític democrátic ha de tenir Constitució. 

Puntualitza que el primer cop que es va posar el nom de plaga de la Constitució, va 
ser el 1812, amb la Constitució de Cádis i que cada cop que hi ha hagut un régim 
absolutista, s'ha tret el nom de plaga Constitució. El concepte república és ampli i 
proposen mantenir la plaga de la Constitució i proposen posar el nom de plaga de la 
República a la plaga de l'estació, que ja havia dut aquest nom al 1892 i en motiu de 
la segona República. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que aixó també es pot analitzar per la 
forma, qualsevol nom podria sotmetre's a discussió. No creu que aixó es pugui fer a 
cop de moció i que per aixó hi ha la Comissió del nomenclátor. 

És important, abans de posar el nom, copsar altres opinions. Posa de relleu que 
avui mateix el president de la Generalitat parlava d'uns treballs per redactar una 
constitució. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que en els darrers 20 anys només s'ha 
canviat el nom d'un carrer, el carrer Duc de la Victória, i que van ser els propis 
veTns els que ho van demanar. Tal com ha dit el Sr. Arnabat, ha tingut la seva 
importáncia que la plaga Constitució s'hagi anomenat així i que la proposta feta pel 
Sr. Arnabat. 

Cal tenir en compte les conseqüéncies de canviar el nom en les activitats i en la 
gent que hi viu. Per canviar el nom d'un carrer, cal un consens molt important, no 
només polític, sinó també en la ciutadania. Es van reunir amb els grups polítics i 
van quedar que buscarien un lloc on poder posar aquests noms i poden arribar a un 
acord, segurament en un lloc nou no generaria dificultats i proposa que la moció es 
deixi sobre la taula. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que en la Junta de Portaveus es va plantejar que 
es convocaria la Comissió del nomenclátor, peró no l'han convocat. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) exposa que ha estat un debat forga interessant, amb 
precisions históriques, peró recorda que el canvi proposat no es déu a qüestions 
históriques. El Sr. Arnabat parlava de posar en nom de plaga de la República, peró 
aquest no era l'objecte de la moció. El sentit de la moció era perqué no es volia 
supeditar a la Comissió del nomenclátor, perqué fa deu anys que está pendent la 
consideració del carrer Ferran Guillem d'Agulló. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) mostra la disconformitat en el to d'algunes de les 
paraules del Sr. Martínez, perqué l'explicació feta pel Sr. Arnabat era feta per 
il•lustrar. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que el nom és plaga de la Constitució, i no 
diu quina. Recorda que els canvis són més traumátics del que sembla i quan es fa 
un canvi, ha de ser per perdurar. El consens ha de ser entre els sectors 
independentistes i els que no ho són. 
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Divendres passat va ser a la presó deis Lledoners i va parlar amb tres deis presos 
politics i II demanaven que busquéssim complicitats en l'ámbit no independentista 
per tal que el món veiés les injustícies. I finalment exposa que els regidors no 
saben la quantitat de persones que l'han trucat per les enganxines de la plaa 
Constitució, es quedarien parats. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que si el Sr. Arnabat s'ha sentit ofés, Ii 
demana disculpes. Dintre de la Ilibertat d'expressió, entén que també entra 
l'humor. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que estan a favor de construir el consens, peró 
l'equip de Govern no ha fet res per aquest consens. Abans de l'estiu van parlar 
sobre aquest tema, es va quedar de treballar-ho a la Comissió del nomenclátor i no 
la convoquen. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) recorda que en la Junta de Portaveus no es va plantejar 
el nom que es podria donar sobre la liosa de la via. Posa de manifesta que no estan 
en contra d'un espai que dugui el nom de República. Cal buscar consensos amb 
partits i veins 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que a la Junta de Portaveus, l'argument del 
consens no ha estat expressat mal, sempre els havien dit que s'ho estaven 
pensant. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que fins a la data d'avui no han trobat ni 
el consens social ni polític. 

10. 13/2018/SEC_CM. Presa en coneixement de la renúncia al cárrec de 
regidora de la Sra. Marta Raventós i Cuscó. 

Vist l'escrit presentat en data 18 de setembre de 2018 per la Sra. Marta Raventós i 
Cuscó, regidora que va resultar escollida per la candidatura de la Candidatura 
d'Unitat Popular- Poble actiu (CUP-PA) de Vilafranca del Penedés en les darreres 
eleccions municipals, en qué manifesta la seva voluntat de renunciar a la condició 
de membre d'aquesta Corporació. 

Vist alló que disposa l'art. 9.4 del Reglament d'Organització i Funcionament de les 
Entitats Locals i en els arts. 19.1.1) i 182 de la Llei Orgánica 5/1985, de 19 de juny, 
del régim electoral general i normes concordants, especialment en la Instrucció de 
la Junta Electoral Central de 10 de julio! de 2003, sobre substitució de cárrecs 
representatius locals, 

Per tot aixó es proposa al Ple que adopti el següent acord: 

PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al cárrec de regidora d'aquest 
Ajuntament de la Sra. Marta Raventós i Cuscó. 

23 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

SEGON.- Declarar la vacant del lloc de regidora pertanyent al grup polític de la 
Candidatura d'Unitat Popular- Poble actiu (CUP-PA) 

TERCERO.- Remetre certificació del present acord a la Junta Electoral Central als 
efectes de demanar l'expedició de la credencial acreditativa de la condició de electe 
a favor del candidat que correspongui, fent constar que, a parer d'aquesta 
Corporació, correspon cobrir la vacant al Sr. Francesc Oliva i Bueno. 

No obstant, el Pie acordará alló que consideri oportú. 

VOTACIÓ: L'anterior proposta d'acord és aprovada per unanimitat deis regidors 
presents (20 de 21) 

INTERVENCIONS: 

La Sra. Marta Raventós efectua una declaració que literalment diu: "El gener 
d'aquest any vaig assumir el cárrec i la responsabilitat de ser regidora, ja que 
l'Assemblea local de la CUP així ho va decidir, com a relleu a la companya cupaire i 
regidora Maria Ferrerons. 

Cal temps i dedicació per assumir aquesta tasca, sobretot les assisténcies a les 
comissions informatives i als piens, malgrat el gran guix de la feina, en el cas de la 
CUP, la fa l'assemblea local, que des d'aquí vull agrair tota la seva feina, 
entusiasme i suport diari. Nosaltres som `portaveust, portern la veu a l'institució del 
qué treballem en les assemblees locals. 

Han sigut 8 piens, i uns mesos d'aprenentatges des de l'altra banda. Coneixia el 
funcionament de l'administració pública com a técnica a ajuntaments grans, petits, 
consells comarcals... peró mai abans havia viscut en primera persona com es 
decideixen políticament les coses en un pie que pertanyen i afecten a tot un poble. 
Aixó cal recordar-ho sempre. Recomano l'experiéncia i l'aprenentatge, crec que 
seria bo que bona part de la població pogués ser regidor o regidora, que el máxim 
de persones poguessin viure aquesta experiéncia, gent de totes les edats i generes, 
i de múltiples circumstáncies vitals i económiques possibles. 

No crec que hagi de ser una institució d'uns pocs privilegiats i privilegiades, hauria 
de ser una institució que hi estigués representat tothom, que sigui un reflex de la 
societat vilafranquina actual, de persones amb problemátiques, necessitats i 
precarietats reals i quotidianes i un lloc on es treballi per resoldre-les de forma 
collectiva i a través d'uns serveis públics i municipals forts i de qualitat. 

Renuncio a la meya condició de regidora ara, justament perqué la meya situació 
vital ha canviat fa uns mesos, i canviará encara més en poques setmanes. Seré 
mare i assumeixo que aquesta nova situació requerirá una cura cap a mi mateixa i 
cap al meu fill o filia que necessitará temps i dedicació. 
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Continuaré vinculada al projecte polític de la CUP peró deixaré de fer-ho com a 
portaveu a aquesta institució, ja que tal com está pensada actualment, no 
contempla l'opció de 'baixa' temporal, no es permet que substituir-me els mesos 
que ho necessiti i mentre no puc ser-hi. 

No sóc la primera ni seré l'última regidora (en aquest cas de l'oposició) que sigui 
mare o pare, s'haurien de preveure mecanismes que no penalitzin ni excloguin a 
ningú. 

Per últim, i com sempre, agrair a tothom que ha confiat en el projecte polític de la 
cup, perqué básicament, sense ells i elles no estaríem aquí." 

El Sr. Josep Ramon (PP) la felicita per l'embarás i agraeix la tasca realitzada. El PP 
vota les mocions independentment del grup que les presenta. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) Ii desitja un futur profitós i agraeix la seva dedicació en 
defensa del bé comú. La gent ens veu un cop al mes, peró darrera d'aixó, com a 
expressat la Sra. Raventós, hi ha moltes hores de dedicació, de reunions, etc. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) Ii desitja molta felicitat en aquesta nova etapa de la seva 
vida. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) agraeix la feina que ha fet, tot i tenir discrepáncies i 
agraeix la complicitat en el desenvolupament de la tasca. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) Ii desitja tota la sort del món, que gaudeixi de la 
persona que du a dins. Moltíssima sort, ja saps on som. Grácies per tot. 

11. Precs i preguntes. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que es va fer la presentació en la Comissió 
informativa es va presentar el funcionament de l'Espai de Joves. Van dir que ho 
enviarien als grups municipals i el del PP no l'ha rebut. 

Així mateix, van demanar l'informe sobre l'absentisme de la Policia Local i tampoc 
els l'han fet arribar. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) no ho tenim desglossat per coldectius concrets, sinó que 
cal fer un tractament de les dades per tal de poder Murar la informació 
Quan ho tinguin, ti ho Iliuraran. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) exposa que els van dir que els ho farien arribar junta 
amb l'acta de la sessió. Com  que la secretária de la Comissió ha estat de vacances, 
no s'ha redactat l'acta. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que s'han assabentat de que s'obra la pista 
coberta de l'escola Pau Boada els caps de setmana. Els agradaria disposar de més 
informació sobre les activitats que s'hi preveuen realitzar i si está previst l'extensió 
a altres centres. 
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El Sr. Rámon Zaballa (PSC) explica que quan es va cobrir la pista es va fer amb el 
compromís de donar ús veTnal a la pista. A través deis plans d'ocupació s'ha 
contractat dos educadors. Aquests dos caos de setmana es fa la prova pilot. El 
projecte va construint-se entre tots. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que a la parada d'autobús de la Unja 2, al 
carrer Peguera, hi ha queixes que sovint hi ha cotxes mal aparcats que dificulten le 
maniobres. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) comuinica que donaran avís a la Policia perqué en 
facin seguiment. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que a l'avinguda de la Pelegrina els vehicles no 
respecten la velocitat i demana que s'estudiT la possibilitat d'installar un semáfor 
que es posi vermell quan es circula a més velocitat de la permesa. També exposa 
que al final del parc 11 de setembre, la visibilitat és nul•la. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que si es posa un pas de vianants on 
esmenten, recorda que ja es va demanar el parer a la policia local i la resposta 
textual va ser que seria una trampa mortal. De totes maneres, ho tornaran a mirar. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que hi ha un problema de vehicles mal 
aparcats en la cru'illa deis carrers Melzo i Lluís Companys, que dificulten la visibilitat 
i la policia no actua. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) respon que ho preguntaran a la Policia. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) reitera el seu prec per la construcció d'un pas de vianants 
a l'avinguda de la Pelegrina i posa de relleu que aquest darrer mes hi ha hagut tres 
accidents. 

També demana saber perqué estan aturades les obres de la Casa de la Festa Majar 
i quina actuació s'ha fet amb els dipósits d'aigua de fibrociment que van sorgir quan 
es va enderrocar la casa del costat i que es van deixar allá. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que els dipósits han estat retirats. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) respon que el problema de l'amiant és la 
manipulació. La paralització de les obres és degut a que l'adjudicatari és una UTE 
que un dels seus socis está pendent d'un concurs de creditors. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) demana que es fará amb l'espai que ocupava la premsa a 
l'avinguda de Tarragona. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) respon que la restauració de l'espai fa el seu curs. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) demana si está previst millorar la illuminació de 
l'aparcament al costat dels Mossos. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) respon que ho estan mirant. 
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L'alcalde Pere Regull (PDECat) respon que s'hauria de millorar, hi estan d'acord. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) demana si s'ha detectat algun augment del joc en els 
salons del joc? 

El Sr. Joan Mane! Montfort (PDECat) respon que la policia local va fer una inspecció 
exhaustiva i va parlar amb els titulars, i els problemes de veTnatge es van resoldre. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) demana sobre una intervenció que es va fer en el carrer 
Oriol, que es va executar malament, deixant la meitat del gual d'accés a 
l'aparcament d'un veí, per arreglar i que finalment s'ha arreglat. Demana saber la 
causa de la mala execució de l'obra. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) respon que es van arreglar els carrers i l'acabament 
de l'obra va coincidir just davant de l'entrada. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) demana que els facin arribar el cost de l'obra i a cárrec de 
qui han anat. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que el problema és que estava previst 
fer el carrer Sant Juliá en plataforma única, peró finalment no es va tirar endavant 
l'obra. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana saber com és que no s'ha convocat la 
Comissió de seguiment de la Llei de barris, si l'obra va finalitzar l'any passat. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que estan a l'espera de que la 
Generalitat la convoqui. El dia 3 van a Barcelona a parlar del tema. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana saber com ha funcionat l'espai per a 
temporers. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que es va preparar un dispositiu per a 50 
temporers i es va omplir. Altres anys no havien tingut més de 35 persones, peró 
aquest any han tingut molta major afluencia que va provocar que no tothom 
tingués allotjament. Farem una reunió amb els agents de contractació de la 
Comissió de la verema per tal d'esbrinar qué passa. Hi ha retorn a la collita 
manbal?'No tenifn, encara l'informe de Creu Roja. Quan el tinguin, els faran arribar 
la irifórmació álle^,Comissió informativa corresponent. La valoració és positiva en 
quaht la qualitat del servei, peró quantitativament insuficient. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana saber si l'Institut de la Girada té nom. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) respon que l'important és que funcioni. El nom, ja 
vindrá. 

La Sra. Meritxell Montserrat (PDECat) esmenta que per la comunitat educativa, és 
l'intitut nou de Vilafranca 
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El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana que es convoqui el Consell del Transport 
públic. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) respon que es convocará durant el mes d'octubre. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana saber com és que a la Casa Feliu hi ha tres 
habitatges assignats i n'hi ha vuit que no ho estan. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) respon que de moment només hi ha tres 
habitatges acabats. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) recorda que en el darrer Ple van demanar l'impacte del 
Vijazz i encara no han rebut res. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) respon que s'está elaborant i que properament ho 
rebran. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana saber si hi ha un protocol d'accés al terrat de 
la Casa de la Vila durant la festa majar, ja que van poder observar una jove en 
l'indret. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que ja ho demanaran 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) exposa que al febrer de 2017 van denunciar 
l'abocament incontrolar darrera del camp de l'Espirall. Segueixen demanant saber 
qui en va ser el responsable. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que l'aminat que s'hi va detectar, no 
saben quina va ser la seva procedéncia. En quant a la runa, duda ser alguna obra, 
paró encara no han detectat quina. 

Seguidament l'alcalde aixeca la sessió, de la qua!, com a secretad, 	uesta 
acta. 

El s 	tari, 
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