
AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

Identificació de la sessió: 

Núm. : 04/2019 
Carácter: ordinari 
Data: 07 de maig de 2019 
Horari: de 20:00 a 21:45 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) 
Miguel Medialdea i Guijo (PSC) 
Joan Manel Montfort i Guasch (PDECat) 
Meritxell Montserrat i Mestres (PDECat) 
Francesc Oliva i Bueno (CUP) 
Toni Peñafiel i Hervás (VeC) 
Josep Ramon i Sogas (PP) 
Francisco Romero i Gamarra (PSC) 
Aureli Ruiz i Milá (PDECat) 
Pere Sábat i Lluverol (ERC) 
Laia Santís i Martí (CUP) 
Ramon I. Zaballa i Serra (PSC) 

Excusa la seva abséncia: 

- Dolors Rius i Marrugat (PDECat) 

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 plenaria ordinaria de 
26/03/2019. 
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AJUNTAMENT 
VILAFRANC,A 
DEL PENEDES 

S'aprova per assentiment unánime deis regidors i regidores presents l'acta del Pie 
celebrat el dia 26 de marg de 2019. , 

SERVEIS CENTRALS I GOVERNACIÓ 

2. 1/2019/HIS_IGB. APROVACIÓ INVENTARI 2018 Aprovació si escau, de 
l'inventari de béns de l'Ajuntament de Vilafranca a 31 de desembre de 2018. 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al pie municipal 
el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau: 

En compliment del que disposa l'article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, del text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya; de l'article 
105 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, del reglament del Patrimoni deis Ens 
Locals, i de l'article 34 del Real Decret 1372/1986, de 13 de juny, del reglament de 
Béns de les Entitats Locals, 

ACORDA: 

Aprovar l'inventari d'aquesta Entitat, corresponent a l'exercici 2018, després 
d'haver procedit a la rectificació i comprovació deis béns i drets que formen part del 
mateix. 

VOTACIÓ: El present Dictamen és aprovat per unanimitat deis regidors presents. 

INTERVENCIONS: 

Pren la paraula el Sr. Aureli Ruiz (PDECat) que exposa que en anteriors piens es va 
aprovar el tancament deis comptes de l'Ajuntament i deis ens dependents. Ara 
pertoca aprovar l'inventari per tal de tenir actualitzada la relació de béns i drets. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votará a favor i felicita als técnics 
responsables de la seva actualització per la tasca duta a terme. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) anuncia el vot favorable del seu grup municipal i 
demana que l'inventan estigui disponible en el portal de transparéncia municipal. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) anuncia el vot favorable del seu grup i s'adhereix a la 
sollicitud feta pel Sr. Arnabat. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) 
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3. 6/2019/HIS_MP. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST Aprovació si escau, de 
l'expedient número 6 d'habilitació de crédits extraordinaris i suplements de 
crédit del pressupost de l'Entitat vigent. 

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

PRIMER.- Aprovar, donada la necessitat i urgéncia d'at'endre despeses de caire 
inajornable, l'expedient núm. 6 d'Habilitació de crédits extraordinaris i ' de 
Suplements de crédit del Pressupost de l'Entitat d'enguany mitjangant majors 
ingressos i baixes de partides que ofereixen sobrant, 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: 

• 
	 • 

CRÉDITS EXTRAORDINARIS: 
Partida 

3.33701.48905 Conveni associació juvenil Collectiu Musical de Vilafranca 1.950,00 
5.24101.48901 Associació Entrem-hi.- convenl Projecte Inclusió 30.000,00 
5.43201.48906 Conveni Consell Regulador IGP Gall del Penedés 3.170,59 
3.34101.48906 Conveni Consell Esportiu de l'Alt Penedés 14.572,00 

, 
TOTAL CRÉDITS EXTRAORDINARIS 49.692,59 

SUPLEMENTS DE CRÉDIT: 	 • ' 
Partida 
3.23104.22699 Servei d'Informació i Atenció a la Dona 7.800,00 
3.23107.22699 Igualtat: funcionament 5.000,00 
5.24112.22699 Treballs als barris.- funcionament 6.457,04 
3.31101.46300 Mancomunitat Alt Pdés.-Garraf.- Animals de companyia 3.831,00 
3.34101.48900 Su bvencions entitats esportives 840,00 
3.34101.48901 Conveni Futbol Club Vilafranca 30.000,00 
2.01101.91302 Amortització anticipada préstec Crédit Local 86.345,69 

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÉDIT 140.273,73 

TOTAL CRÉDITS EXTRAORDORDINARIS I SUPLEMENTS. 	 189.966,32 

FINANGAMENT 

BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTÁRIES: 
. 

Partida 
3.33701.48900 Subvencions a entitats juvenils ' 1.950,00 

TOTAL BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTÁRIES 	 1.950,00 
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MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
420.04 Participació en els tributs de l'Estat (anys antedors) 58.630,64 
450.07 Generalitat.- PUOSC línea de manteniment (any 2016) 32.751 95 
450.67 Generalitat.- Treballs als barris 6.457,04 
461.17 Diputació.- Subvencions de salut 3.831,00 
761.08 Diputació.- Subvenció per amortització anticipada préstec Crédit 

Local 
86.345,69 

TOTAL MAJORS INGRESSOS 188.016,32 

RESUM FINAKAMENT 
Baixes d'aplicacions 1.950,00 
Majors inciressos 188.016.32 

TOTAL FINANCAMENT 189.966,32 

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: El present Dictamen és aprovat per 15 vots a favor (PDECat, 4 PSC, 3 
ERC, 1 PP) i 5 abstencions (3 CUP, 2 VeC). 

INTERVENCIONS: 

Pren la paraula el Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que la modificació es justifica 
principalment per la incorporació en el pressupost d'una subvenció del Programa de 
Crédit local de la Diputació de Barcelona, que permetrá amortitzar una part del 
crédit que també será tractat en un altre punt de la present sessió plenária. 

També hi ha una partida destinada a subvencionar a l'entitat Entrem-hi, per a 
l'execució de programes complementaris. 

El Sr. losep Ramon (PP) manifesta que votará a favor, perqué és d'interés de 
l'ajuntament utilitzar la subvenció per amortitzar el crédit i també no pagar 
interessos i també és interessant el conveni amb l'associació Inclusió, que fa que es 
pugui mantenir l'activitat d'Entrem-hi. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que celebren que s'hagi arribat a un acord 
amb el projecte Inclusió. No van donar suport al pressupost i s'abstindran en 
aquesta modificació. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que acostumen a abstenir-se, peró com que hi 
ha la compensació a Entrem-hi, votaran a favor. 

La Sra. Laia Santís (CUP) anuncia que s'abstindran. Celebren que es destinin 
5.000€ a una partida nova, per finaNar els punt liles. Es una de les accions 
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polítiques d'aquesta legislatura que va ser aprovada per unanimitat a proposta de 
la CUP, per tal de blindar l'oci nocturn d'agressions masclistes. 

4. 3/ 2019/HIS_OCI. AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE PRÉSTEC Aprovació si 
escau de l'amortització anticipada d'import 300.000,00 € corresponent a 
l'operació de crédit concertada l'any 2011 amb Bankia. 

La Comissió Informativa de Serveis Interns i Hisenda proposa que se sotmeti al Pie 
municipal, per a la seva deliberació i votació, el dictamen següent: 

Atés que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés l'any 2011 va formalitzar una 
operació de crédit amb Bankia, per un import de 1.423.668,00 € i que es constata 
que actualment está amb un tipus d'interés de 3,180%. 

Atés que aquest préstec está actualment amb unes condicions financeres superiors 
a les que se subscriuen actualment i que mitjangant acord del pie del 26 de marg 
de 2019, es va habilitar un suplement de crédit de 300.000,00 € destinat a 
l'amortització anticipada del deute i finangat amb el romanent de tresoreria 
resultant de la liquidació del pressupost de l'any 2018. 

Vist l'informe favorable de l'Interventor General d'aquest Ajuntament. 

Per tot l'exposat, 

S'ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar una amortització anticipada d'import 300.000,00 € corresponent 
a l'operació de crédit n. 14.951.605/30 concertada l'any 2011 amb Bankia. 

SEGON.- Que es procedeixi a fer els trámits necessaris per a l'efectivitat del present 
acord. 

VOTACIÓ: El present Dictamen és aprovat per 12 vots favorables (7 PDECat, 4 PSC, 
1 PP) i 8 abstencions (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) 

INTERVENCIONS: 

Pren la paraula el Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que en l'anterior Pie es va 
modificar el pressupost. Allí es preveia una amortització del crédit i ara s'amortitza 
el crédit més car deis que l'ajuntament té vigents. 

El Sr. Josep Ramon (PP) votará favorablement. Amb l'amortització es redueix el 
pagament d'interessos i el deute. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que l'operació té un sentit a nivell financer, 
peró cal fer el plantejament a nivell de l'endeutament. No saben qui gestionará el 
pressupost el proper any. Anuncia la seva abstenció. 
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El Sr, .losep Álvarez (ERC) anuncia que s'abstindran i recorda que cal intentar 
treballar amb la banca ética. 

5. 1/2019/HIS_OCI. APROVACIÓ PRÉSTEC PROGRAMA DE CREDIT LOCAL 
Aprovació si escau d'un préstec per import de 2.500.000€ amb cárrec al 
Programa de Crédit Local. 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda pro posa al Pie Municipal el 
dictamen següent, per al seu debat aprovació, si escau: 

PRIMER: Acceptar la subvenció, per import de 86.345,69 €, (cóndicionada a 
l'aprovació per la junta de govern de la Diputació del dia 9 de maig) que ens ha 
estat notificada per la Diputació de Barcelona amb la finalitat de subsidiar el tipus 
d'interés del préstec sol•licitat. 

SEGON: Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés, regulador del subsidi del préstec sollicitat 
al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., amb cárrec al Programa de Crédit local. 

TERCER: Aprovar el préstec per import de 2.500.000 € amb el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria S.A., amb un tipus d'interés de l'EURIBOR 3m + 0,62%, per un termini 
de 10 anys (9 anys + 1 de caréncia) i sense comissions. 

QUART: Acceptar la minuta del préstec en qué es formalitza. 

CINQUÉ: La primera disposició del préstec será igual a l'import de 86.345,69 € 

SISÉ: Autoritzar al Regidor de l'área de Serveis Centrals i Hisenda, Sr. Aureli Ruiz, 
per a la signatura del préstec en el cas que per raons d'agenda municipal no pogués 
formalitzar-lo el present Alcalde. 

VOTACIÓ: El present Dictamen és aprovat per 12 vots favorables (7 PDECat, 4 PSC, 
1 PP) i 8 abstencions (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) 

INTERVENCIONS: 

Pren la paraula el Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que les agendes, a aquesta 
algada de la legislatura, estan plenes i les de la Diputació també. Per aquest motiu 
és necessari aprovar el préstec el més aviat possible, ja que és el préstec que 
finanga la majoria de les inversions previstes en el pressupost. 

Les condicions del crédit són molt favorables i, a més, hi ha una subvenció de la 
Diputació que finanga els interessos. 

El Sr. .losep Ramon (PP) manifesta que votará favorablement. Les condicions del 
préstec són immillorables. 

6 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que no és el primer any que hi ha aquesta 
proposta. L'ajuntament ha de tenir especial cura amb la funció social deis seus 
proyéidors. Demanen que s'avenci cap a treballar amb la banca ética. No s'ha 
avangat en aquest sentit. Cal un toc d'atenció en aquests assumptes i per aquest 
motiu, s'abstindran. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifesta que s'abstindran. Demana que es treballi més 
en banca ética i que l'estalvi es reinverteix en temes socials per la ciutadania de 
Vilafranca. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que es sumen a treballar en banca ética i 
consideren que no és de rebut aprovar un crédit de 2,5 milions a aquestes algades. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que al Programa de crédit local s'hi acullen la 
majoria deis ajuntaments de la província, de qualsevol color. Recorda que l'elecció 
de l'entitat financera la fa la Diputació per concurs, perqué es tracta de diner públic. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que el programa de crédit local es fa di'acord 
amb un procediment que fa molt difícil de treballar en banca ética. Els sembla 
important tenir en compte les entitats que donen facilitats en situacions d'urgéncia 
social. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que no podem triar. La Diputació ofereix 
un préstec sense interés. Ella realitza un concurs i s'adjudica a qui s'adjudica. 

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL 

6. 2/ 2019/EG_RN. PLA D'IGUALTAT. Aprovació si escau, del III Pla d'Igualtat 
de génere per a la ciutadania de Vilafranca del Penedés 2019-2023 

La Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa que se sotmeti al Pie 
municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen següent: 

Atés que les polítiques públiques són un element clau per tal d'afavorir canvis i 
transformacions socials en matéria d'igualtat, amb la finalitat d'aconseguir ciutats 
més equitatives i eficaces. 

Atés que de manera progressiva, els últims anys han estat marcats per importants 
canvis polítics i socials en aquest ámbit, on les polítiques públiques han passat de la 
inexisténcia de mesures per l'assoliment d'una igualtat efectiva i real, a la 
implementació i articulació de diferents mesures regulades legalment. 

Atés que a Catalunya, es va aprovar la Llei 17/2015, del 21 de Juliol, de igualtat 
efectiva de dones i homes, reforgant i ampliant el concepte de principi d'igualtat. 
Dins d'aquest context, les administracions públiques autonómiques i locals, són les 
principals responsables per al desenvolupament i aplicació d'unes polítiques 
públiques i socials capaces de produir canvis socials i estructurals que permetin 
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avangar cap a la igualtat de génere, sent els plans d'igualtat un bona eina de 
treball. 

Atés que els Plans d'igualtat de ciutadania han de ser un instrument de treball 
imprescindible per a la planificació i implementació de les polítiques públiques de 
génere hi ha de donar resposta a la necessitat estratégica de treballar la igualtat 
més enllá les accions positives adregades a les dones. Així mateix, han de 
contemplar un necessari plantejament tranversal, incorporant totes les árees del 
nostre ajuntament incloent el principi d'igualtat a totes les actuacions municipals. 

Atés que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés, vol mostrar la voluntat política de 
continuar treballant en el desplegament de les politiques de génere i d'aquesta 
manera, afavorir la transformació de la ciutat en un espai més just i equitatiu per a 
tothom. 

Atés que el Servei d'Igualtat vol fomentar que les polítiques públiques incorporin, 
transversalment, la perspectiva de génere en les seves fases i els diversos ámbits 
competencials formant al personal deis ajuntaments i entitats locals incorporant la 
perspectiva de génere en totes les seves árees, articulant accions necessáries per 
desenvolupar les polítiques d'igualtat i de génere en funció de la realitat municipal 
específica (taules de treball, consells, plans o programes) i treballant per dotar de 
pressupost propi les actuacions en matéria d'igualtat. 

Atés que l'any 1996, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés va iniciar els treballs 
per a la redacció del I Pla Municipal per a la Igualtat entre Homes i Dones i el 
consistan i es va dotar del citat Pla l'any 1997, tenint una durada de 10 anys, fins 
l'any 2007. 

Atés que l'any 2010 es va redactar el segon Pla x la Igualtat (2011-2015), sent 
aprovat en sessió plenária el 20 de novembre de l'any 2011, amb l'objectiu de 
recollir i d'analitzar les diferents actuacions municipals en matéria d'igualtat de 
génere, i definir els objectius i línies estratégiques sobre els quals incidir en relació 
a les diferents desigualtats encara existents. 

Atés que l'any 2017, després d'haver sol•licitat una prórroga de la vigéncia del II 
Pla per a la Igualtat, es va realitzar l'avaluació d'aquest havent-la finalitzat juliol 
2017. 

Atés que l'any 2018 es proposa la elaboració del III Pla d'Igualtat de Ciutadania, 
per a continuar i desenvolupant estratégies integrals orientades a millorar i 
equilibrar la situació de dones i homes en el nostre municipi i/o organització. 

Atés que el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca, va encarregar a la 
consultoria Mit Métodes i Técniques l'elaboració del III Pla d'Igualtat de Ciutadania 
per a donar compliment a tots els objectius esmentats fins el moment. 

Atés que l'elaboració d'aquest Pla d'igualtat de génere per a la ciutadania de 
Vilafranca del Penedés 2019-2023, ha estat un procés participatiu en el que s'han 
tingut en compte els serveis municipals del nostre Ajuntament, agents socials, 
entitats, associacions i col•lectius de defensa deis drets de les dones, tal i com 
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indica l'article 14 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i 
homes. 

Atés que el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca ja ha finalitzat el seu 
treball en l'elaboració del III Pla d'igualtat de génere per a la ciutadania de 
Vilafranca del Penedés per una durada de 4 anys, sent l'inici de la seva vigencia el 
setembre de 2019 i fins al setembre de 2023. 

S'ACORDA: 

Aprovar el III Pla d'Igualtat de génere per a la ciutadania de Vilafranca del Penedés 
2019-2023, per continuar desenvolupant estratégies integrals orientades a millorar 
i equilibrar la situació de dones i homes en el nostre municipi i/o organització. 

VOTACIÓ: El present Dictamen és aprovat per 18 vots favorables (7 PDECat, 4 PSC, 
3 CUP, 3 ERC, 1 PP) i 2 abstencions (2 VeC) 

INTERVENCIONS: 

Pren la paraula la Sra. Montse Arroyo (PSC) que manifesta que el Pla d'igualtat 
representa el compromís que fa 4 anys va adquirir en assumir el cárrec i encarrec 
com a regidora d'igualtat d'aquest ajuntament, doncs va assumir una Regidoria que 
quedava molt poc del que en els seus temps va ser. 

1996, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés va iniciar els treballs per la 
redacció del Pla Municipal per a la Igualtat entre Homes i Dones i el consistori 
es va dotar del citat Pla l' any 1997, tenint una durada de 10 anys, fins l' any 
2007 
2010 es va redactar el segon Pla per la Igualtat (2011-2015), sent aprovat 
en sessió plenária el 20 de novembre de l'any 2011, amb l'objectiu de recollir 
i d'analitzar les diferents actuacions municipals en materia d'igualtat de 
génere i definir els objectius i línies estratégiques sobre els quals incidir en 
relació a les diferents desigualtats encara existents. 
L'any 2017, després d'haver sol•licitat una prorroga de la vigencia de II Pla 
per a la Igualtat, es va realitzar l'avaluació d' aquest havent-la finalitzat 
juliol 2017. 
L'any 2018 surt a concurs la elaboració del III Pla d'Igualtat de Ciutadania on 
l'empresa MIT va se l'encarregada d'elaborar-lo. 

Les polítiques públiques són un element clau per tal d'afavorir canvis 
transformacions socials en matéria d'igualtat, amb la finalitat d'aconseguir ciutats 
més equitatives i eficaces. De manera progressiva, els últims anys han estat 
marcats per importants canvis polítics i socials aquest ámbit, on les polítiques 
públiques han passat de la inexisténcia de mesures per l'assoliment d'una igualtat 
efectiva i real, a la implementació i articulació de diferents mesures regulades 
legalment. 

Els governs municipals han desenvolupat un paper clau en la implementació de les 
polítiques d'igualtat de genere. Des de les primeres politiques d'igualtat 
d'oportunitats fins la creació de Regidories d'igualtat i l'elaboració de Plans d' 
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Igualtat municipals i d'LGTBI, tant les polítiques de génere com el propi concepte 
d'igualtat s'han anat transformant. 
L'ámbit local representa un espai immillorable per aplicar i revisar les polítiques 
d'igualtat entre els homes i les dones, per la seva proximitat a la ciutadania i la 
seva empremta en la quotidianitat de les persones. 

El document que avui es porta al Ple per a la seva aprovació, ha de ser un 
instrument de treball imprescindible que permeti impulsar aquestes 
transformacions socials, assolir una convivéncia igualitária i on tothom pugui gaudir 
amb Ilibertat deis seus drets, d'aquí a que l'encárrec que es va fer a la consultoria 
MIT, fos la creació d'un document que sigui suficientment obert com per encabir 
totes les propostes que enriqueixin tota política d'igualtat. 

Un pla que es pugui tenir present en tots els mbits de l'administració vers a la 
ciutadania, un pla que pugui donar cabuda a tos els canvis socialdemográfics que al 
Ilarg d' aquests 4 anys de vigéncia s'hi puguin veure reflectits, un pla que a partir 
del setembre de 2019, pugui seguir desenvolupant estratégies integrals orientades 
a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en el nostre municipi i/o 
organització. 

El Pla d'igualtat de génere per a la ciutadania de Vilafranca del Penedés, 2019-
2023, ha estat un procés participatiu en que s'han tingut en compte els serveis 
municipals del nostre Ajuntament, agents socials, entitats, associacions i collectius 
de defensa deis drets de les dones, tal i com indica l'article 14 de la Llei 17/2015, 
de 21 de julio!, d'igualtat efectiva de dones i homes. 

En la redacció del III Pla d'Igualtat de Génere per a la ciutadania de Vilafranca del 
Penedés, 2019-2023, técnicament es va seguir la següent metodologia: 

Una primera fase que ha consistit en avaluació de les polítiques d'igualtat, 
importat punt per veure d'on venim. 
Posteriorment s'ha redactar la diagnosi des de la perspectiva de génere de la 
situació actual de la ciutat, per veure com estem. 
La tercera, en el disseny del pla d'accions. El conjunt de mesures d'actuació a 
realitzar en el període 2019-2023. 

Fa un reconeixement i agraTment especial a totes les persones que han fet possible 
la redacció d'aquest III Pla d'Igualtat de génere, oferint una visió amplia a nivell de 
ciutadania, del Consell per a la Igualtat, els coldectius feministes, entitats i 
persones a títol individual , així com de les treballadores i treballadors, en especial 
a l'Eva Milles, técnica en Igualtat, i a tots els grups municipals del nostre 
Ajuntament, en especials a aquells grups que han aportat propostes que han fet 
enriquir més aquest document; i a la Blanca de MIT. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votará a favor. Agraeix totes les 
col•laboracions que s'han fet i demana que no es caigui amb alió que va passar amb 
el segon Pla, que no hi havia recursos. Es curiós que la persona encarregada de 
supervisar només hi dediqui un terg de jornada. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que els sorprén que es presenti un pla per 
quatre anys en la darrera sessió de la legislatura. L'equip de Govern va demanar de 
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no presentar mocions perqué no es podia executar en aquesta legislatura i en canvi 
presenta un Pla a quatre anys. Demana que s'ajorni l'aprovació per al primer Pie 
efectiu de la propera legislatura. 

Per altra banda consideren que estat un pla participatiu. El Pla reconeix que un deis 
principals incomplidors del pla és el propi Ajuntament i aixó genera dubtes. 
Vilafranca en comú ha participat i ha fet propostes, la majoria s'han recollit, peró 
cal que es sotmeti a consideració del proper Govern. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que es sumen els arguments exposats pel 
senyor Arnabat. Fer aquesta aprovació el darrer Pie de la legislatura no consideren 
que sigui el millor moment. No obstant volen votar-hi a favor. El Pla comportará 
repensar el funcionament de l'Ajuntament i dotar-lo de partida pressupostária. 

Volen votar a favor perqué consideren que és molt necessari. La unificació deis 
diferents recursos i emes comporta un seguit de canvis que pot ser requereix una 
mica més de calma en el seu análisis. 

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que votaran a favor. Felicita amb la regidora 
d'Igualtat perqué el Pla és ambiciós. S'ha dissenyat amb participació ciutadana, 
peró no és un pla prou ampli. No s'ha arribat amb forga a les dones immigrants. 

Els sap greu que el Pla compta amb unes accions polítiques molt importants i el que 
cal és que la técnica d'igualtat hi sigui al 100% de jornada. 

Emplaga el Govern del color que sigui a executar la totalitat del pla. 

La Sra. Montse Arroyo (PSC) recorda que la técnica está a mitja jornada. Reconeix 
que aixó no és suficient, peró millor aixó que el que hi havia. 

A la Comissió d'Igualtat es va explicar que la persona que liderava el pla va patir 
problemes personals i aixó el va endarrerir. A més, l'empresa havia de presentar el 
pla al gener, peró per problemes interns no tenia enllestit. 

Per altra banda les dones migrants se les han anat a buscar a les seves entitats 
seis ha ofert participar i no han assistit. 

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS 

7. 3/ 2019/MA_PMC. APROVACIÓ PAESC. Aprovació si escau, del Pla d'Acció 
per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) 

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

L'any 2008, la Comissió Europea va posar en marxa el Pacte deis alcaldes i 
alcaldesses pel Clima i l'Energia, un mecanisme per tal de garantir la participació de 
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les ciutats i pobles per aconseguir els objectius comunitaris de reducció d'emissions 
de CO2 per l'any 2020 mitjangant actuacions d'eficiéncia energética i relacionades 
amb les fonts d'energia renovables, així com millorar la resiliéncia deis municipis 
front als impactes del canvi climátic. 

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedés es va adherir al Pacte d'Alcaldes (Covenant 
of Mayors) l'any 2009, amb el compromís d'elaborar en el termini de dos anys el 
Pla d'Acció per a l'Energia Sostenbile (PAES), estudi que es va aprovar per Pie 
municipal l'any 2011, on es detallava el Pla d'accions per aconseguir els objectius 
del 20-20-20. 

L'any 2014, ¡'informe de seguiment del PAES constatava que l'Ajuntament de 
Vilafranca havia aconseguit reduir un 16% les seves emissions de CO2 respecte 
l'any base. Atesa la voluntat política d'avangar cap a l'establiment de polítiques 
eficaces més enllá del 2020, el Pie de 20 de desembre de 2016 va acordar l'adhesió 
de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés al Pacte deis alcaldes i alcaldesses per a 
l'Energia i el Clima per fer seus els objectius de la Unió Europea per a l'any 2030 
adoptant el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més 
d'un 40% i a esdevenir més resilients als impactes del canvi climátic. 

D'entre els compromisos del nou Pacte, hi havia la redacció i aprovació d'un Pla 
d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Aquest Pla, a més de contenir 
mesures per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global del planeta, 
incorpora també mesures per reduir la vulnerabilitat als riscos i impactes del canvi, 
per tal d'esdevenir un municipi més resilient. 

Durant els anys 2017 i 2018, amb el suport de la Diputació de Barcelona, i amb la 
col•laboració de diferents serveis municipals, s'ha redactat el Pl'a d'Acció per 
l'Energia Sostenible i el Clima. Durant el temps en qué s'hi ha treballat, s'ha 
informat diverses vegades al Consell Municipal de Medi Ambient, i s'hi ha presentat 
el document final. 

Per aixó, s' 

ACORDA: 

Aprovar el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), incorporat com 
a annex al present dictamen, i que consta d'una Memória i d'un document Annex 
amb les fitxes de les Propostes de Mitigació del canvi climátic i les Propostes 
d'Adaptació per al municipi de Vilafranca del Penedés. 	 1 

VOTACIÓ: El present Dictamen és aprovat per 18 vots favorables (7 PDECat, 4 PSC, 
3 CUP, 3 ERC, 1 PP) i 2 abstencions (2 VeC) 

INTERVENCIONS: 

12 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Pren la paraula el Sr. Josep Maria Martí (PDECat) que manifesta que un document 
neix l'any 2008 mitjangant el pacte d'alcaldes per el medi ambient. L'any 2009 
l'ajuntament s'adherí al Pacte d'alcaldes i l'any 2016 es planteja un nou pacte 
d'alcaldes amb una reducció del 40% de les emissions l'any 2030 i a més és vol 
treballar en accions d'adaptació al canvi climátic. 

Moltes de les accions ja s'estan duent a terme. Si es compleix el document, la 
reducció hauria de ser del 42% l'any 2030. El document calcula el cost económic i 
ambiental de no complir les mesures. 

On anem més coixos és en la implantació de les energies renovables, mitjangant la 
instal•lació plagues fotovoltaiques que es preveu instal•lar al sostre del pavelló del 
Firaví, a les instal•lacions d'Aigües de Vilafranca i a la zona de l'abocador clausurat 
de la planta de triatge de La Serreta i recorda que el cost de no fer res és caríssim. 

El Sr. Josep Ramon (PP) anuncia que votará a favor. Espera que tingui éxit com a 
tingut el pla anterior. Será important destinar-hi recursos. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) tampoc entenen que s'aprovi en la darrera sessió. La 
Iluita contra el canvi climátic será un mandat per a tots els consistoris. 

Valora que l'informe del Pla no és tan positiu com diu el regidor. No es tracta sois 
d'instal•lar plagues sinó que cal millorar 	 deis instal•lacions. Les emissions 
de la flota de vehicles municipal a augmentat respecte a l'any 2005. 

Un deis problemes importants el tenim amb el transport privat, que suposa el 52% 
de les emissions. L'equip de govern ha fet més aparcament per als cotxes privats. 
El Pla no parla d'un transport sostenible. Anuncia que s'abstindran. Pensa que el pla 
es queda curt. Es important treballar en altres camps mitjangant la peatonalització 
del centre, la installació de párquings dissuasoris etcétera. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que la Iluita contra el canvi climátic és un 
objectiu global. S'han de fer polítiques que es puguin assumir. El Pla és un punt de 
partida, que va en la bona direcció i consideren que hi ha més ámbits on es pot 
actuar. Anuncia que votaran a favor peró que entenen que no és un tema tancat, 
perqué no es toquen tots els temes. 

El Sr. Francesc Oliva (CUP) manifesta que votaran a favor i demanen que el proper 
govern no es deixi el pla en paper mullat. Estaran amatents a que al 2021, 
Vilafranca sigui una ciutat lliure de plástics, amb una flota de vehicles eléctrics, etc. 

Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que el Pla s'ha tractat en diverses ocasions 
en el Consell de Medi Ambient. El document que s'aprovará és necessari per a 
l'accés a determinades subvencions que el consideren un requisit. 

En quan els afflaments deis edificis municipals, s'ha treballat molt. A més, es va fer 
una campanya per accions deis particulars a particulars per tal de millorar 
l'aillament térmic. Recorda que l'ajuntament esta licitant vehicles eléctrics i s'ha 
potenciat el tema del carril bici. També recorda que el cos l'energia s'ha augmentat 
i que el que importa és el consum de quilovats. 
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El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta el 40% de les emissions al 2030 no es pot 
assolir perqué no entren en la mobilitat privada el que cal és aprovar el pla de 
mobilitat Josep Maria Martí Hem apartat de mobilitat municipal i coldectiva el pla 
reconeixeria de punts 

ALCALDIA 

8. CREU DE SANT JORDI. Recolzament de la candidatura de l'Associació Ampert 
a la Creu de Sant Jordi 2019 

PROPOSTA D'ACORD DE RECOLZAMENT DE LA CANDIDATURA DE L'ASSOCIACIÓ 
AMPERT A LA CREU DE SANT JORDI 

Vista la sol•licitud de recolzament a la candidatura de l'associació Ampert a la Creu 
de Sant Jordi 2020 que ha formulat la mateixa entitat. 

Atesa la gran tasca que de forma desinteressada efectua l'associació Ampert, 
associació sense ánim de lucre, que treballa per a millorar la qualitat de l'atenció 
donada als malalts de cáncer de l'Alt Penedés, proporcionant-los un servei de 
transport i acompanyament diari fins a l'ICO (Institut Catalá d'Oncologia), Hospital 
Duran i Reynals de l'Hospitalet de Llobregat i compta amb el seguiment médic des 
de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedés i suport del voluntariat de la Creu Roja. 

Atés que l'associació Ampert actua la seva voluntat de sumar esforcos per millorar 
la qualitat de l'atenció donada als pacients oncológics, abasta les diferents fases de 
la malaltia: des del suport en el moment del diagnóstic, a facilitar l'administració 
deis tractaments actius que combaten directament la malaltia, a pal•liar les 
necessitats que acompanyen i se'n deriven, i per últim a acompanyar el pacient i la 
familia en les fases finals de la malaltia. 

Per tot aixó, proposo al Ple de l'Ajuntament l'adopció deis següents ACORDS: 

Primer.- Adherir-se a la sol•licitud de l'Associació Ampert per tal que el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya atorgui a l'Associació 
Ampert la Creu de Sant Jordi, en reconeixement a la seva tasca per millorar la 
qualitat de l'atenció donada als pacients oncológics en les diferents fases de la 
malaltia esdevenint un referent social de la Comarca de l'Alt Penedés. 

Segon.- Sol•licitar als ajuntaments de la comarca i al Consell Comarcal de l'Alt 
Penedés l'adhesió a la sol•licitud de la Creu de Sant Jordi. 

Tercer.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Consellera de Cultura, a la Directora General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural de la Generalitat de Catalunya i a l'associació Ampert. 

VOTACIÓ: El present Dictamen és aprovat per unanimitat 
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Ellsec ri, ist i plau 
l'alcalde / 

Seguidament l'alcaide aixeca la sessió, de la qual, com a secretad, 	c aquesta 
a ta. 
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ebria 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDES 
puccodig 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

INTERVENCIONS: 

Pren la paraula el Sr. Raimon Gusi (PDECat) que manifesta que fa poc s'han donat 
les creus de Sant Jordi d'enguany. Proposen l'adhesió a la candidatura de 
l'associació Ampert. Va ser una associació novedosa que fa una tasca que abans no 
lo feia ningú. Va a comengar sent local, després comarcal i actualment de Vegueria. 
La candidatura es presenta de cara el 2020 d'acord amb la voluntat de l'associació. 

El Sr. Josep Ramón (PP) manifesta que donaran suport. La tasca que desenvolupa 
mereix aquesta distinció. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donaran suport. Aquesta és una tasca 
que s'hauria d'oferir des de la sanitat pública. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) dóna tot el suport a la candidatura d'Ampert. Tasca 
important des de el voluntariat, treballant de forma coldaborativa amb la Creu Roja 
i els metges. 

El Sr. Francesc Oliva (CUP) manifesta que votaran a favor. Celebren i agraeixen la 
seva tasca desinteressada. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) dona recolzament total a la candidatura. L'associació 
va néixer a iniciativa d'unes famílies per fer una tasca que no feia l'administració. 

9. Precs i preguntes. 

Ramon Arnabat (VeC) suggereix que atés que el Departament d'Educació a obert 
una consulta pública referent al tema deis menjadors escolars pensa que seria bo 
enviar la moció aprovada per tots els grups referent als menjadors escolars. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que s'enviará 
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