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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 6/2014
Caràcter: ordinari
Data: 22 de juliol de 2014
Horari: de 20:04 hores a 23:05 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Montse Arroyo i Ferrando
- Montserrat Blasco-Pozzan
- Anna Doblas i Ruiz
- Carme Garrido i Garrido
- Raimon Gusi i Amigó
- Sebastià Jané i Arrufat
- Josep Maria Martí i Ràfols
- Xavier Navarro i Domènech
- Toni Peñafjel i Hervas
- Pep Quelart i Bou
- Josep Ramon i Sogas
- Maria Dolors Rius i Marrugat
- Francisco Romero i Gamarra
- Aureli Ruiz i Milà
- Jordi Solà i Sebastià
- Joan Tarrida i Busquet
- Maria Josep Tuyà i Manzanera

S'han excusat d'assistir-hi:

- Llorenç Casanova i Fernàndez
- Joan Manel Montfort i Guasch
- Ramon Zaballa i Serra

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

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de .Ia sessió plenària
ordinària de data 17 de juny de 2014. L'acta resta aprovada per assentiment.

I. DISSOLUCIÓ DE SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE
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En aquest moment, el ple passa a exercir les funcions de junta general de la
societat municipal "Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L.", i
constituïda formalment la junta, es debat el dictamen següent:

Atès que la Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L., amb el
CIF B60337839, es va constituir mitjançant escriptura pública de 9 de juny de
1993. N'és soci únic actualment l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, al qual
pertany la totalitat del capital social.

Atès que es considera adient dissoldre, d'acord amb l'article 368 de la Llei de
societats de capital (RDL 1/2010) la societat, per les raons que consten en els
informes que consten a l'expedient. Fonamentalment cal dir que la Societat no té
empleats ni gairebé moviment, des de fa molts anys no emprèn cap nova promoció
d'habitatge i la subsistència de la societat genera tramitacions i despeses que no es
justifiquen a la vista de l'escassa activitat realitzada.

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca, com a tal, pot realitzar i de fet realitza
múltiples activitats relacionades amb l'habitatge en sentit ampli, i pot si ho
considera adient en tot moment emprendre activitats relacionades amb la promoció
i/o rehabilitació d'habitatges, especialment de caràcter social, directament o
mitjançant les diferents modalitats que la llei preveu.

Atès que segons la llei i els estatuts socials la dissolució és competència de la junta
general, les funcions de la qual corresponen al ple municipal. La dissolució
comporta el cessament d'administradors i representants, l'obertura d'un període de
liquidació i el nomenament de liquidadors en nombre senar. En aquest cas, es
considera procedent nomenar un liquidador únic, càrrec que recaurà en la persona
que fins ara tenia la condició de membre i president del consell d'administració.

Per això, s'ACORDA:

1. Disposar la dissolució de la societat mercantil "Societat Municipal d'Habitatge de
Vilafranca del Penedès, S.L., i obrir el període de liquidació.

2. Disposar el cessament de la totalitat dels membres del consell d'administració de
la societat, i que són: Josep Maria Martí i Ràfols, Albert Peris i Miras, Joan Tarrida i
Busquet, Sergi Marín i Sa rabia, Enrique Villanueva i Cabado, Xavier Paretas i
Biarnès i Josep Alvarez i Picos. També cessa la secretària no consellera del consell,
Rosa Blasco i Barnès, i el gerent i apoderat Joaquim Gascó i Palacín.

3. La societat mantindrà la seva personalitat jurídica durant el període de liquidació,
i en la seva denominació es farà constar "Societat Municipal d'Habitatge de
Vilafranca del Penedès, S.L., en liquidació".

4. Es nomena liquidador únic de la societat en liquidació, per temps indefinit, a
Josep Maria Martí i Ràfols, major d'edat, amb DNI 35010993- W i amb domicili a
efectes de notificacions en el domicili social. Josep Maria Martí, present en la sessió,
accepta expressament el càrrec de liquidador i manifesta que no concorre en ell cap
causa legal d'incapacitat o incompatibilitat. El liquidador portarà a terme les seves
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funcions d'acord amb la llei, i tindrà plenes facultats per actuar en nom de la
societat en liquidació, sense limitacions.

5. La dissolució de la societat, amb el cessament d'administradors i representants i
amb el nomenament de liquidador, s'elevarà a document públic, s'inscriurà en el
Registre Mercantil i el registrador promourà d'ofici la publicació en el BORME.

6. El liquidador nomenat, en el termini de tres mesos des de l'obertura' de la
liquidació, ha de formular un inventari i un balanç de la societat amb referència a la
data de la dissolució.

7. Concloses les operacions de liquidació, el liquidador ha de sotmetre a l'aprovació
de la junta general (ple municipal) un balanç final, un informe complet de les
operacions i un projecte de divisió de l'actiu resultant, per bé que l'actiu o quota de
liquidació correspondrà en tot cas a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès en tant
que soci únic. Finalment, el liquidador atorgarà l'escriptura pública d'extinció de la
societat que s'inscriurà en el Registre Mercantil, fent esment d'allò que estableix la
llei.

8. Es faculta sense cap mena de limitació al liquidador únic Josep Maria Martí i
Ràfols per tal que porti a terme les operacions necessàries adreçades a la plena
efectivitat d'allò que s'ha acordat, i en particular per formalitzar els acords en
escriptura pública, i inscriure'ls en el Registre Mercantil.

9. Als efectes legals adients, s'aprova l'acta de la sessió del ple, exercint les funcions
de junta general de la Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès, SL,
de 22 de juliol de 2014.

L'anterior proposta s'ha aprovat per unanimitat.

El debat d'aquest punt té lloc conjuntament amb el punt següent de l'ordre del dia
amb el qual es relaciona, segons proposta de l'alcalde acceptada pels diferents
grups municipals.

Aureli Ruiz (CiU), en nom del govern municipal, recorda que l'Ajuntament tenia
creats múltiples ens dependents, que fa uns mesos es va optar per dissoldre els
organismes autònoms i ara escau dissoldre les Societats municipals d'Habitatge i
Sovipar. Les dues societats esmentades es van crear fa molts anys i tenien un
sentit real, però d'aleshores ençà el marc econòmic, legal i de serveis ha canviat, i
hem d'apostar per la simplificació. La Societat d'Habitatge no té empleats ni porta a
terme promocions, però genera la necessitat d'accions i costos administratius, i
SOVIPAR només s'ocupa de la conducció de la grua municipal, tasca que es pot fer
des de l'Ajuntament assumint laboralment els empleats conductors de l'empresa.
La grua funcionarà amb normalitat gestionada des de l'Ajuntament, i l'Ajuntament
continuarà impulsant amb decisió i normalitat polítiques d'habitatge social des de
l'Oficina Municipal de l'Habitatge.

Pep Quelart (ERC) dóna suport als dos dictàmens. ERCes va oposar a la dissolució
d'organismes autònoms perquè quedava qüestionada la participació ciutadana, però
aquest no és el cas que ara ens ocupa. Recorda que ERCha demanat molts cops en
el ple que SOVIPAR desaparegués assumint els treballadors l'Ajuntament, ja que no
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té sentit la persistència d'una societat només per a tenir contractats uns conductors
de gruat i finançant els costos amb transferències de l'Ajuntament. Quant a la
Societat d'Habitatget les funcions i el personal de la societat s'han anat assumint
per l'Ajuntament; de tota manerat diu Quelartt causa una mica de perplexitat que
el govern municipal deixi morir poc a poc la Societat d'Habitatget traient-li
progressivament funcions i personal de manera deliberada, per a després
argumentar que és la manca d'activitat la causa que justifica la dissolució, en una
operació que recorda el tancament final del mercat municipal de la Pelegrina. De
tota manera, ERCdóna suport als dictàmens per tal de simplificar i economitzar.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) s'adhereix al punt de vista de Pep Quelart, i afirma que el
que ara es planteja té certa lògica, i no es pot comparar amb la injustificada
supressió d'organismes autònoms o Patronats aprovada fa poc. Demana que les
dades sobre la grua siguin facilitades periòdicament als grups municipals en el marc
que correspongui (comissió informativa o altres), i també fa una crida a tenir
precaucions respecte al propòsit de la Generalitat d'unificar oficines locals i
comarcals d'Habitatge, ja que és molt important mantenir les tasques de la nostra
Oficina Municipal d'Habitatge.

Josep Ramon (PP) dóna suport als dictàmens. No té sentit mantenir una societat
per a la conducció de la grua, i quant a Habitatge la societat ha quedat sense
activitat i sense personal. El temps ha donat la raó al PP quan deia que no havíem
de promoure habitatges nous des de l'Ajuntament, sinó facilitar solars en
condicions adients per tal que altres agents poguessin promoure habitatge social o
protegit.

Xavier Navarro (CUP) justifica l'absència avui del regidor Llorenç Casanova per
problemes d'agenda; el ple segons el ROMha de tenir lloc el tercer dimarts de mes,
però el govern acostuma a incomplir la previsió, la qual cosa ha generat la
impossibilitat d'assistència de Casanova. Navarro entén que hàgim de dissoldre una
societat com SOVIPAR que té pèrdues, cosa que la nova llei rebutja, i sobre
Habitatge pregunta si l'Ajuntament podrà continuant fent polítiques d'habitatge i
tasques com la negociació i gestió amb entitats financeres que tenen pisos buits, i
si l'Oficina d'Habitatge es mantindrà al carrer Banys. El govern per mitjà d'Aureli
Ruiz contesta que l'Ajuntament assumirà aquestes polítiques i accions, i que
l'Oficina Municipal continuarà oberta al carrer Banys com fins arat i s'haurà de
potenciar tant com calgui i sigui possible.

Francisco Romero (grup Socialista) destaca que les societats han estat útils en una
llarga etapa, i agraeix la feina feta pels diferents consellers i conselleres. Ara ens
hem d'organitzar de manera diferent, però hem de continuar donant prioritat a
l'habitatge i al dret d'accés al mateix (rehabilitació de pisos, ascensors, convenis,
etc.), portant a terme polítiques actives i eficaces des de l'Oficina Municipal de
l'Habitatge.

II. DISSOLUCIÓ DE SOCIETAT SOVIPAR

En aquest moment, el ple passa a exercir les funcions de junta general de la
societat municipal "Societat Vilafranquina d'Aparcaments, S.L." (SOVIPARt SL), i
constituïda formalment la junta, es debat el dictamen següent:
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Atès que la Societat Vilafranquina d'Aparcaments, S.L., amb el CIF A58255860, es
va constituir mitjançant escriptura pública de 3 d'octubre de 1986. N'és soci únic
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, al qual pertany la totalitat del capital social.

Atès que es considera adient dissoldre, d'acord amb l'article 368 de la Llei de
societats de capital (RDL 1/2010) la societat, per les raons que consten en els
informes que consten a l'expedient. Fonamentalment cal dir que la Societat no té
gairebé moviment o gir, i es dedica a prestar serveis, per encàrrec de l'Ajuntament,
consistents en la conducció de la grua municipal que retira vehicles indegudament
estacionats a la via pública, per indicació de la Policia Local.

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca, com a tal, pot realitzar aquesta activitat
directament, o mitjançant contractes administratius de serveis.

Atès que segons la llei i els estatuts socials la dissolució és competència de la junta
general, les funcions de la qual corresponen al ple municipal. La dissolució
comporta el cessament d'administradors i representants, l'obertura d'un període de
liquidació i el nomenament de liquidadors en nombre senar. En aquest cas, es
considera procedent nomenar un liquidador únic, càrrec que recaurà en la persona
que fins ara tenia la condició de membre i president del consell d'administració.

Per això, s'ACORDA:

1. Disposar la dissolució de la societat mercantil "Societat Vilafranquina
d'Aparcaments, S.L., i obrir el període de liquidació.

2. Disposar el cessament de la totalitat dels membres del consell d'administració de
la societat, i que són: Joan Manel Montfort i Guasch, Jaume Torres i Valls, Xavier
Lecegui i Ruano, Emili Pardo i Ventura, Lluís Raventós i Gubau, David Marín i
Pajares i Jordi Guilera i Rafecas.

3. La societat mantindrà la seva personalitat jurídica durant el període de liquidació,
i en la seva denominació es farà constar "Societat Vilafranquina d'Aparcaments,
S.L., en liquidació".

4. Es nomena liquidador únic de la societat en liquidació, per temps indefinit, a Joan
Manel Montfort i Guasch, major d'edat, amb DNI 46630670-X i amb domicili a
efectes de notificacions en el domicili social. Joan Manel Montfort, present en la
sessió, accepta expressament el càrrec de liquidador i manifesta que no concorre
en ell cap causa legal d'incapacitat o incompatibilitat. El liquidador portarà a terme
les seves funcions d'acord amb la llei, i tindrà plenes facultats per actuar en nom de
la societat en liquidació, sense limitacions.

5. La dissolució de la societat, amb el cessament d'administradors i representants i
amb el nomenament de liquidador, s'elevarà a document públic, s'inscriurà en el
Registre Mercantil i el registrador promourà d'ofici la publicació en el BORME.

6. El liquidador nomenat, en el termini de tres mesos des de l'obertura de la
liquidació, ha de formular un inventari i un balanç de la societat amb referència a la
data de la dissolució.
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7. Concloses les operacions de liquidació, el liquidador ha de sotmetre a l'aprovació
de la junta general (ple municipal) un balanç final, un informe complet de les
operacions i un projecte de divisió de l'actiu resultant, per bé que l'actiu o quota de
liquidació correspondrà en tot cas a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès en tant
que soci únic. Finalment, el liquidador atorgarà l'escriptura pública d'extinció de la
societat que s'inscriurà en el Registre Mercantil, fent esment d'allò que estableix la
llei.

8. Es faculta sense cap mena de limitació al liquidador únic Joan Manel Montfort i
Guasch per tal que porti a terme les operacions necessàries adreçades a la plena
efectivitat d'allò que s'ha acordat, i en particular per formalitzar els acords en
escriptura pública, i inscriure'ls en el Registre Mercantil.

9. Als efectes legals adients, s'aprova l'acta de la sessió del ple, exercint les funcions
de junta general de la Societat Vilafranquina d'Aparcaments, SL, de 22 de juliol de
2014.

Els anteriors acords s'han pres per unanimitat.

III. COMPTES PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2013

Se sotmet al ple el dictamen següent:

Formulat per l'Alcaldia, de conformitat amb els articles 208, 209 i 212 del RDL
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Compte General que a
continuació s'indica, corresponent a l'exercici 2013, redactat per la Intervenció
General, s'acorda efectuar la tramitació de l'expedient i, a tal fi, que passi el mateix
a l'examen de la Comissió Especial de Comptes i, emès que sigui per aquesta el
respectiu informe, que es sotmeti a informació pública, pel termini i en forma legal,
als efectes del seu examen i al./egacions, després del qual passarà a la consideració
del Ple municipal.

El Compte General està format per:

• Entitat

• Organismes Autònoms:
. Patronat Municipal d'Esports
. Patronat Municipal de Comerç i Turisme
. Organisme Autònom Local Torras i Bages
. Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet

• Entitat Pública Empresarial Local:
. Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet

• Societats Mercantils:
. Serveis Municipals de Comunicació SL
. Societat Vilafranquina d'Aparcaments SL
. Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca SA
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. Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès SL

o Consorci Local:
. Consorci per a la Gestió del Servei de la Televisió Digital Local Pública del

Pdès.

El contingut del Compte General queda estructurat per:

• Comptes de l'Entitat i Organismes Autònoms
. El Balanç
. El Compte del resultat econòmic patrimonial
. L'Estat de liquidació del Pressupost
. La Memòria

• Comptes de l'Entitat Pública Empresarial Local, Societats Mercantils Consorci
Local:

. El Balanç de Situació

. El Compte de Pèrdues i Guanys

. L'Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN)

. La Memòria

. L'Informe de Gestió

. L'Auditoria

Aquest dictamen s'ha aprovat amb 17 vots a favor i 1 abstenció, corresponent
aquesta al grup de la CUP.

Aureli Ruiz (regidor d'Hisenda) afirma que amb el compte general es clou el procés
del pressupost de 2013, després de la liquidació. El compte integra els
pressupostos dels diferents ens municipals, s'ha sotmès a informació pública sense
que s'hagin produït al.legacions i ara es trametrà als organismes oficials
responsables legalment de la fiscalització.

IV. RECURS EMPRESA DE TELEFONIA CONTRA TAXA MUNICIPAL

El text del dictamen és el següent:

Aquest Ajuntament de Vilafranca del Penedès va aprovar l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor
d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general, per a
l'exercici 2009, seguint el model proposat per la Diputació de Barcelona.

Igualment, l'Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de
dita taxa en la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de
l'Organisme de Gestió Tributària.

Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de
les facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut practicant
liquidacions en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a
favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general,
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corresponents a les diverses operadores de telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança
fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.

Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia
mòbil van interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats
Contenciosos Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades per
aquests jutjats s'han formulat, en el seu cas, els corresponents recursos d'apel.lació
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del
Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant
Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes:

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) dec/ara:

El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio
de 2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 Y C-
58/11), en el sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como
contrapartida por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una
propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, en el sentido
del artículo 13 de la Directiva 2002/2 O/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), a los operadores que prestan
servicios de comunicaciones electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos. "

Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la
Interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11,
C-57/11 Y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes:

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) dec/ara:

1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe
interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon por
derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o
por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser
propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía
móvil.

2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que
confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los
órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una
resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo"

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de
gener de 2014, ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local a aquelles operadores de telefonia
mòbil que no siguin propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels
serveis de comunicació.
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En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les
conclusions presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials
resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de
sentències en les quals declara la nul.litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació del fet imposable i
condició de subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les
xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de
quantificació de la taxa previst a la pròpia Ordenança, declarant també la nul.litat
de l'article de l'Ordenança referent a la quantificació.

Per totes, la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de març de 2013, resol
expressament al respecte:

"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto
por la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la
Sentencia dictada, con fecha 17 de septiembre de 2009, por la Sala de lo
Contencioso-administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, en el recurso número 271/2008, que se casa yanula.

SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A. ", contra la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del
Ayuntamiento de Abrera, deciarando, en relación con la prestación de servicios de
telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con independencia de quien sea el
titular de la red") del apartado 2 del artículo 2; del apartada 2 del artículo 3, en
cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o
entidades que no sean titulares de las redes a través de las cuales seefectúen los
suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las
mismas; y del artículo 5.

TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de
casación ni sobre las devengadas en la instancia.

En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada
pels Tribunals sentenciadors, resulta procedent aplanar-se al recurs contenciós
administratiu 306/2009 L, que es segueix davant del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera, en els estrictes
termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència abans
transcrita, amb la finalitat d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i
evitar litigis innecessaris.

Per tot l'exposat, S'ACORDA:

Pr;mer.- Aplanar-se en el recursos contenciosos que s'especifiquen seguidament,
interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor
.d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general, aprovada per
aquest Ajuntament per als exercicis que, així mateix s'especifiquen, i que es troben
en tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els estrictes
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termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència
transcrita a la part expositiva d'aquest acord:

NS',RECURS... RECURRENT~ .•.. EXERCICI;

306/2009 L Telefónica Móviles España, SA 2009

Seqon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
els procediments de referència, i a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona.

El dictamen anterior ha estat objecte d'aprovació amb 16 vots a favor (grups de
CiU, Socialista, del pp i d'ERC) i 2 en contra (CUP i ICV-EUiA).

Aureli Ruiz (govern municipal) afirma que es tracta d'una qüestió jurídica
relacionada amb sentències dictades. Fa anys Vilafranca i molts ajuntaments van
aprovar ordenances fiscals per tal que les operadores de telefonia mòbil paguessin
una taxa a l'Ajuntament per l'ús de l'espai aeri i les afectacions corresponents,
seguint un model de la Diputació. Després de diferents vicissituds, el Tribunal
Europeu de Justícia ha donat la raó a les operadores afirmant que no han de pagar
la taxa. Seguint el criteri jurídic de la Diputació ens aplanem als recursos pendents.
Queda clar que perdríem els plets amb seguretat, i això ens podria ocasionar danys
addicionals com condemnes a pagament de despeses judicials de les dues parts.

Pep Quelart (ERC) afirma que ERCvoldria votar contra l'acord i defensar la validesa
de la taxa, ja que aplanar-nos a les pretensions de les operadores no és bo. Ara bé,
atesos els informes i les sentències dictades sembla més sensat no assumir nous
riscos de despeses i tràmits. L'Ajuntament va aprovar l'Ordenança segons el model
de la Diputació en una època de supressió de l'IAE, i quan el govern de l'Estat en
mans del PP invitava els ajuntaments a crear noves taxes a tall de compensació.
Ara ens quedem sense IAE i sense taxa, i una vegada més les finances municipals
queden malparades.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) anuncia que votarà en contra del dictamen. Amb el suport
de la Diputació, hauríem de lluitar als Jutjats defensant la taxa i que les operadores
paguin. Hi ha algun risc, però la condemna en costes no té per què ser-hi, i paga la
pena tenir el coratge d'intentar-ho. Pensem, diu, en l'advocat de Martorell que va
aconseguir no fa gaire una sentència europea contra la llei hipotecària espanyola.

Josep Ramon (PP) es mostra a favor del dictamen. La sentència del Tribunal
Europeu és clara, i a partir d'aquí els Jutges acabarien donant la raó molt
probablement a les companyies, amb risc de ser condemnat l'Ajuntament a pagar
costes considerables.

Xavier Navarro (CUP) afirma que novamentassistim a una victòria dels poderosos i
de l'Europa del capital. Hem de continuar pledejant, encara que sigui per dignitat.
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L'alcalde Pere Reguli afirma que la sentència europea s'ha de lamentar, i que les
operadores haurien de pagar als municipis la taxa. Entén que els grups de l'oposició
demanin lluita, però el govern també ha de ser responsable, i a la vista dels
informes i resolucions podria ser temerari jugar-nos pagar les nostres despeses
jurídiques i les de les grans empreses telefòniques, que poden ser importants.
Aplanar-se significa únicament acatar la sentència i no continuar recorrent.

V. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL

Es presenta al ple el dictamen següent:

El RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, estableix en els seus articles 15a 19 el procediment per a l'aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Quan es modifiquin les ordenances fiscals, aquests acords hauran de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.

Es considera convenient modificar el redactat de l'ordenança fiscal núm. 16 reguladora
de la taxa per utilització d'instal.lacions, materials i estris municipals aprovada pel Ple
de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 22 d'octubre de 2013, en el sentit de
modificar el seu article 4rt, apartat c) de la mateixa.

l, vist l'informe tècnic de la Secretària d'Alcaldia i responsable de Protocol del Gabinet
d'Alcaldia d'aquest Ajuntament.

S'ACORDA,

PRIMER: Modificar el text de la ordenança número 16, en el seu article 4rt, aparta c),
on diu:

c) Per l'ús dels locals municipals que a continuaciÓ es relacionen, sempre que es
compleixin les condicions de necessitat i servei públic exigibles per la Regidoria
corresponent segons el tema tractat:

*Sales d'edifici dels Trinitaris, de l'Ateneu Popular, de l'Escorxador i del Claustre de
Sant Francesc

Canviar-ho per:

c) Per l'ús dels locals municipals que a continuació es relacionen, sempre que es
compleixin les condicions de necessitat i servei públic exigibles per la Regidoria
corresponent segons el tema tractat:

*Sales d'edificis municipals, en general, no inclosos en d'altres apartats d'aquesta
ordenança fiscal o d'altres aprovades específicament.

SEGON: Exposar al públic l'acord precedent al tauler d'edictes de la Corporació
durant trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí
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Oficial de la Província, així com en un diari de gran difusió en la província. En aquest
període els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació,
l'acord adoptat quedarà aprovat definitivament, publicant-se tot seguit en el Butlletí
Oficial de la Província l'acord elevat a definitiu i el text Íntegre de les modificacions
aprovades, les quals entraran en vigor l'endemà de la seva publicació i, regiran
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses.

L'anterior dictamen s'ha aprovat 15 vots a favor (grups de CiU, Socialista i PP), 1 en
contra (ERC) i 2 abstencions (CUP i ICV-EUiA).

Aureli Ruiz (regidor d'Hisenda) afirma que si volem cobrar per l'ús de locals o
instal.lacions municipals s'ha de preveure en una Ordenança fiscal, i que les
Ordenances ja estableixen bonificacions completes per a entitats de Vilafranca sense
afany de lucre. Algun possible ús de local no l'hem previst a l'Ordenança, i tanmateix
hem tingut alguna consulta o possible demanda d'ús. És bo tenir previst el que
cobrarem per l'ús d'alguns locals que es demanin per part de persones o entitats que
no siguin entitats no lucratives de Vilafranca. Si ho aprovem ara entrarà ja en vigor
potser a finals de setembre, mentre que si ho deixem per al debat general
d'Ordenances la mesura no es podria aplicar fins l'any vinent, i davant les consultes o
possibles conflictes un trimestre també és important i compta. Es tracta d'estendre el
que cobrem per ús d'alguns locals, amb bonificacions, a altres locals municipals, i amb
vista a l'any vinent formular una relació més detallada i exhaustiva de locals.

Pep Quelart (ERC) manifesta que votarà en contra, tant perquè no s'ha dialogat al
respecte amb ERCcom perquè no s'entén la urgència després de tant de temps. Seria
més lògic que la mesura formés part del debat d'Ordenances per al 2015 que tindrà
lloc segurament el proper mes d'octubre. A més, s'observa un canvi de mentalitat del
govern: fins ara es cobrava per l'ús de certs locals quan estava previst, i l'ús en els
casos restants era gratuït, mentre que ara s'opta per cobrar en tots els casos, excepte
previsió expressa en contrari.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que s'abstindrà en la votació. No hi ha hagut treball
conjunt previ, i no hi ha raons que justifiquin aprovar ara aquesta mesura aïllada, que
si és necessària es pot abordar en el marc del debat anual de les ordenances fiscals.

Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen, perquè si persones o empreses privades
volen fer ús de locals municipals alguna cosa han de pagar, malgrat que seria positiu
que el cost fos diferent segons de quin local es tracti i en funció dels costos generats.
Imagina que el govern ho aprova ara per a poder cobrar als particulars que vulguin
llogar dependències de l'ESCAVI a l'antiga Estació Enològica.

Xavier Navarro (CUP) afirma que no hi ha notícies de l'ESCAVI i dubta que s'inauguri
res allà. La CUP s'abstindrà perquè caldria un debat sobre els espais l'ús dels quals se
subjecta a taxa, debat que no es fa ara i que podria formar part del debat de les
ordenances fiscals a l'octubre proper.

VI. PLA ESPECíFIC FESTA MAJOR 2014 (PREVENCIÓ)

El text del dictamen és el següent:
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Atès que els administradors de la Festa Major de 2014, nomenats per aquest
Ajuntament com és tradició, han organitzat un seguit d'actes i activitats per a totes
les edats, cercaviles, concerts, balls populars i tradicionals, alguns d'ells amb
component de foc o pirotècnia, que s'inclouen en el programa d'actes adjunt i que
en general aglutinen, per la seva forta arrel tradicional una afluència massiva de
ciutadans de totes les edats en els llocs que s'indiquen.

Atès que els actes de la Festa Major de Vilafranca del Penedès estan subjectes al
compliment de la Instrucció Tècnica Complementària núm. 8 del Reial decret
563/2010 de 7 de maig (BOE 113 de 8 de maig de 2010) pel qual s'aprova el
Reglament d'articles pirotècnics i de cartutxeria i es regulen els espectacles
pirotècnics i al compliment del Decret 252/1999, de 31 d'agost, que regula les
actuacions de grups de foc, l'autorització i la preparació de les actuacions i el règim
d'utilització del material pirotècnic.

Atès que tals obligacions es complimenten amb l'elaboració d'un pla específic, el
'qual te com objectiu disminuir els riscos en els diversos actes de la Festa Major, i
garantir l'atenció a les persones en cas d'accident, mitjançant la planificació i la
coordinació de les accions que cal dur a terme amb els recursos humans i materials
disponibles, de conformitat amb la Llei 4/1997 de 20 de maig de protecció civil de
Catalunya i el Decret 210/1999 de 27 de juliol pel qual s'aprova l'estructura per
l'elaboració dels plans de protecció civil municipals i el Decret 82/2010, de 29 de
juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures
d'autoprotecció (DOGC 5665 de 7-7-2010).

Atès que d'acord amb l'article. 47.2.a) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció Civil de Catalunya, correspon al Ple Municipal aprovar els plens específics
municipals.

Vist el Pla específic de les mesures de seguretat en els actes i vist l'informe emès
pel tècnic de Protecció Civil municipal, s'

S'ACORDA:

PRIMER: APROVARel document anomenat "PLA ESPECíFIC MUNICIPAL PER LA
FESTA MAJOR - 2014" DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS, que compren les
mesures de prevenció i emergència, de protecció, de planificació i de coordinació en
les activitats i actuacions dels actes organitzats pels Administradors de la Festa
Major de 2014, pels dies 29 d'agost a 2 de setembre de 2014.

SEGON: Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva
homologació.

Aquest dictamen s'ha aprovat amb 16 vots a favor (grups de CiU, Socialista, pp i
ICV-EUiA) i 2 abstencions (CUP i ERC).

Sebastià Jané (CiU i equip de govern) afirma que el pla dóna resposta a les
diferents normatives aplicables sobre prevenció, emergència i planificació de la
Festa Major. El que es fa és que, d'acord amb la llei, setze activitats diferents
cadascuna de les quals requeriria un pla d'autoprotecció propi s'ajunten en un únic
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pla específic. Per normativa (nivell de la càrrega de foc) només es regula al marge
el castell de foc del dia 29 a la nit.

Pep Quelart (ERC) manifesta que s'abstindrà perquè el pla és complex i ampli i no
s'ha atorgat prou temps per estudiar-lo, tenint en compte a més que a ERC li
agrada comentar-ho amb persones enteses.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) dóna suport al dictamen a la vista dels informes tècnics
favorables, si bé també demana que en altres ocasions els documents es facilitin
amb més antelació.

Josep Ramon (PP) dóna suport al pla, i demana la correcció d'alguna errada tècnica,
ja que per exemple el pla diu que se senyalitzarà la recomanació consistent en què
per a l'entrada de Sant Fèlix del dia 30 la gent accedeixi a la plaça amb cotxets,
quan de ben segur que es vol dir tot el contrari. També fa esment Josep Ramon a
l'estesa de la bandera estelada a la capella de Sant Joan, i diu que el pla hauria de
prohibir que gent pugi a la teulada de la capella per tal de portar a terme l'estesa,
atès que es crea un risc per a la seguretat.

Xavier Navarro (CUP) afirma que el Pla deu ser correcte, però es tracta d'un
document complex rebut fa només una setmana i que no ha pogut estudiar a fons,
per la qual cosa s'abstindrà.

VII. REPRESENTANT CONSORCI SOCIOSANITARI:

La proposta de l'alcaldia té el text següent:

Atès que el ple municipal va designar els representants de l'Ajuntament a la Junta
de Govern del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès.

Atès que a proposta del grup municipal d'ERC escau substituir el representant fins
ara d'aquesta formació en el Consorci esmentat, Adolf Tarragó i Casas, per Sílvia
Almirall i Campamà, s'ACORDA:

Disposar el cessament d'Adolf Tarragó i Casas, a proposta del grup municipal
d'ERC, com a membre de la Junta de Govern del Consorci Sociosanitari de
Vilafranca del Penedès, en representació d'aquest Ajuntament, i nomenar en la
seva substitució la senyora Sílvia Almirall i Campamà.

L'anterior proposta s'ha aprovat per unanimitat.

Pep Quelart (ERC) agraeix la tasca d'Adolf Tarragó. Tanmateix, sovint per
compromisos no podia assistir a reunions, i per això es dóna entrada a una persona
amb disponibilitat i del ram, com Sílvia Almirall.

VIII. MOCIÓ FEDERACIÓ DE MUNICIPIS

Es presenta la següent moció del grup de la CUP:

El dijous 3 de juliol esclatava un nou escàndol vinculat a la política catalana. La jutgessa del cas
Mercuri estretament vinculada al ja exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, en una interlocutòria
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demanava informació sobre el sistema de remuneració de dietes del comitè executiu de la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC) entre els anys 2011 i 2012. La fiscalia de Barcelona demanarà,
segons ha comunicat, que s'encausin els 44 batlles de la FMC.

En aquest sentit també ha ajudat molt a la causa la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que ha
estat admesa com a acusació popular en el cas Mercuri, i que està articulant al mobilització popular en
contra la corrupció.

Si bé la FMC s'ha apressat en cessar el secretari general de l'organització, el Sr. Adolfo Moreno, el cert
és que l'ombra del dubte plana amb força sobre l'organització.

Tot plegat reforça la idea que la corrupció ha estat i és una praxis habitual entre la classe política
catalana i l'espanyola, deteriorant la imatge de les institucions democràtiques i fent un flac favor a la
feble democràcia formal actual.

Així mateix, en el Ple Municipal de juny de 2012 es va aprovar una moció presentada per la CUP en
favor d'una sola entitat municipalista, amb el suport de CIU, PSC, CUP, ICV i ERC. Amb aquesta moció
es va acordar que si les dos entitats no iniciaven un procés de fusió l'Ajuntament de Vilafranca es
donaria de baixa de les dos entitats.

Per tot això, el Ple Municipal aprova:

Primer. Abandonar la pertinença a la Federació de Municipis de Catalunya, a tots els efectes, mentre
no es resolgui judicialment el cas.

Segon. Exigir a la Federació de Municipis de Catalunya el retorn dels diners abonats com a quota per
part del nostre municipi els anys 2011 i 2012, per considerar que s'han utilitzat per a fins il.lícits.

Tercer. Comunicar la decisió a la Federació de Municipis de Catalunya.

S'ha presentat també una esmena a la part dispositiva de la moció per part del
grup d'ICV-EUiA, que ha estat acceptada i incorporada per la CUP, amb el text
següent:

1. Abandonar la pertinença a la Federació de Municipis i a l'Associació Catalana de Municipis, a

tots els efectes, mentre no es resolguin judicialment els casos oberts.

2. En cas de sentència condemnatòria, exigir a la Federació de Municipis de Catalunya i a

l'Associació Catalana de Municipis el retorn dels diners abonats com a quota per part del nostre

municipi els anys que comprenguin els fets il-Iícits.

3. Promoure un espai municipalista per a la coordinació d'ajuntament i ens locals; unitari, plural

i representatiu, sota el control de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i que també tingui per

objectiu vetllar pels interessos dels ens locals i els serveis que presten a la ciutadania.

4. Comunicar la decisió a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de

Municipis.

Aquesta mOCIO,amb l'esmena incorporada, ha estat rebutjada amb 3 vots a
favor (CUP, ICV-EUiA i ERC) i 15 en contra (grups de CiU, Socialista i del PP).

Xavier Navarro (CUP) afirma que molt sovint surten a la llum casos de corrupció
a les institucions, i molta gent generalitza i titlla els polítics de corruptes. La CUP
va presentar una moció al ple municipal fa un temps, que va prosperar,.
demanant que les dues entitats municipalistes del país (FMC i ACM)
s'unifiquessin, amb la pretensió del seu grup que si la unió no es feia efectiva
l'Ajuntament de Vilafranca hauria d'abandonar ambdues. S'ha fet pública una
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pràctica de corrupció a la FMC amb el cobrament de dietes per alcaldes i càrrecs
per reunions no celebrades, i alguns alcaldes diuen desconèixer el cas però han
cobrat els diners, de manera que mentre no s'aclareixi tot convindria sortir de la
FMC i demanar el retorn de quotes pagades durant els exercicis afectats.

S'ha presentat l'esmena d'ICV-EUiA que s'ha transcrit. Toni Peñafiel fa una crida
a tenir una sola entitat municipalista, i afirma que a l'ACM han aparegut casos de
corrupció amb directius que han admès haver-se embutxacat diners de l'entitat.
És bo abandonar les dues entitats, pervertides en el seu sentit per dinàmiques
partidistes, i treballar a favor d'una de sola que és necessària per a defensar els
interessos municipals. Peñafiel nega que la corrupció sigui inherent al govern, i
destaca que no es coneixen casos de corrupció en municipis governats pel seu
partit o per altres diferents dels que han ostentat més poder en les darreres
dècades.

L'esmena d'ICV-EUiA és assumida per la CUP, per bé que Xavier Navarro lamenta
que se li hagi lliurat aquesta tarda, fa molt poca estona.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció i a l'esmena. Hauria d'existir una
entitat que defensi i assessori els ajuntaments, i aquesta entitat hauria de ser la
Vegueria corresponent, i mentre no existeixi la Diputació. No pot ser que
demanem suport de FMC, ACM, AMI, Diputació, Consell Comarcal, etc., i seria
suficient un únic i eficient suport prestat per l'organisme oficial que pertoqui. Per
altra banda, caldria saber què ens costa pertànyer a la FMC i a l'ACM, perquè
potser no és tan barat com de vegades es diu.

Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. S'ha obert un procés judicial
contra persones concretes, no contra l'entitat, i l'ACM també té casos de
persones acusades de corrupció. Són pràctiques que s'han de denunciar i la
justícia ha de fer la seva feina, però tot plegat no justifica tancar les entitats o
abandonar-les. Hi ha la FMC, l'ACM i fins i tot l'AMI, i n'hi hauria d'haver una de
sola vinculada a la FEMP, encara que només fos per raons pràctiques derivades
d'haver de reivindicar o negociar amb el govern de l'Estat amb més força en
interès dels municipis.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que hem de ser implacables contra la
corrupció, i que les dues entitats municipalistes s'haurien de fusionar.
Necessitem una entitat independent dels poders públics i creada per consens
pels municipis de tots els colors polítics, amb autonomia i força en temes com fer
front a la llei LRSAL, finançament local, etc. Hem de condemnar episodis de
corrupció i lluitar per la unitat de les entitats municipalistes, però no fer-les
desaparèixer.

Aureli Ruiz (CiU) raona que si formen part d'una entitat i en ella hi ha una
persona corrupta hem de denunciar-ho i depurar responsabilitats, però no
marxar de l'entitat. Les entitats defensen el municipalisme i són útils.
L'Ajuntament de Vilafranca paga anualment 7.200 euros a la FMC i 5.800 euros a
l'ACM. No és car si tenim en compte que ens defensen, ens assessoren, presten
serveis i, per exemple, l'estalvi que obtenim per les compres d'energia
concertades centralitzada ment ja suposen més que el total de quotes pagades.
Ruiz recorda que la moció aprovada pel ple no deia que abandonaríem les dues
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entitats si no es fusionaven, sinó que estudiaríem què havíem de fer. En el cas
que ens ocupa, si no s'ha actuat bé en matèria de dietes caldrà rectificar i
retornar els diners, però això no justifica la nostra baixa de l'entitat.

Xavier Navarro (CUP) manifesta que formem part de dues entitats i que el retorn
que obtenim no és clar ni justificatiu. Tenim entitats municipalistes, consells,
diputacions, etc. És bo defensar-se i fer municipalisme, però segurament no són
necessàries per aquesta finalitat tantes entitats i instàncies. Tenim un cas clar
d'ús fraudulent de diners públics. La moció parla de corrupció, però també
d'eficiència.

Pep Quelart (ERC) afirma que 13.000 euros anuals no és una quantitat
irrellevant, i no és necessària si tenim una Diputació (en el futur Vegueries) que
administra diner públic per assessorar-nos i ajudar-nos. AI marge dels casos de
corrupció detectats, hem de simplificar i eliminar entitats, però nosaltres fins i tot
som membres de les dues entitats, ACM i FMC, que són com un lobby convergent
i socialista respectivament.

Aureli Ruiz (CiU) afirma que molts ajuntaments són membres de les dues
entitats simultàniament, i que ser-ho permet accedir a serveis útils i a estalvis
econòmics com en el cas de l'energia. L'alcalde Pere Reguli afegeix que la
Diputació presta serveis, però hi ha reivindicacions que el municipalisme ha de
fer i que no les pot canalitzar la Diputació, com per exemple recórrer contra la
LRSAL; es positiu i útil tenir entitats creades per ajuntaments que actuïn com a
lobby, i si podem tenir una entitat unificada a Catalunya molt millor.

IX. MOCIÓ MULTIREFERÈNDUM 25 MAIG 2014

Se sotmet al pe la següent moció de la CUP, encapçalada també finament per ICV-
EUiA:

El passat 25 de maig de 2014 es va celebrar la primera convocatòria
del Multireferèndum a Catalunya, era el darrer dia per poder votar sobre les
qüestions plantejades en aquesta primera multiconsulta a través del vot
presencial, ja que abans hi van haver altres formes de vot (anticipat, online, etc.).

La Junta Electoral Central va prohibir aquesta forma de vot presencial
Multireferèndum el dia 20 de maig, manifestant que interferia en les eleccions
al Parlament Europeu. Els col.lectius promotors van presentar un recurs davant
del Tribunal Suprem que encara no ha resolt sentència judicial davant de la
prohibició. Entenent que aquest procés de democràcia popular no interferia en les
eleccions, es van parar més de 375 taules de vot i més de 50.000 ciutadans/es van
anar a votar lliurement al Multireferèndum.

A l'Alt Penedès es van muntar 4 taules; 2 a Vilafranca del Penedès i 2 a Sant
Sadurní d'Anoia. A les 11.30h del matí de diumenge de la multiconsulta, els Mossos
d'Esquadra van identificar a les persones que estaven col.laboraran en les taules
del Multireferèndum. La jornada electoral va seguir sense més incidents, amb una
alta participació, fins que, al voltant de quarts de sis de la tarda, els Mossos
d'Esquadra van tornar a passar per les taules amb voluntat que es desmuntessin i
així es va fer. En total a l'Alt Penedès es van identificar i denunciar 4 persones.
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En cap cas el Multireferèndum pretenia obstaculitzar el transcurs de la jornada
electoral i l'organització de les taules de vot es va realitzar complint de forma
estricta a ls requisits de la LOREG. Així ho havia reconegut prèviament una
resolució de la Junta Electoral.

En un moment on la societat civil catalana està reclamant, de forma sostinguda,
un augment de l'exercici democràtic, el Multireferèndum significa un avenç cap a
un sistema més participatiu i. directe, assentant un precedent de participació
popular i democràtica que ens acosta, sens dubte, cap a una societat més
conscient i responsable dels temes que ens envolten i ens afecten com a
ciutadans/es i de forma quotidiana. D'altra banda, la participació democràtica que
va tenir la ciutadania no es mereix aquest tracte per part del poder judicial ni de
l'executiu.

Per tot el que s'ha exposat abans es proposa al ple municipal els
següents acords:

• Rebutjar les denúncies de PP, PSOE,UPiD i Vox realitzades contra un exercici
de democràcia i participació de la ciutadania.

• Manifestar el desacord amb l'acció de la Junta Electoral Central, que van
donar instruccions per a què aquesta consulta no es dugués a terme.

• Manifestar el desacord amb la denúncia de delicte electoral que han
rebut els 4 penedesencs.

• Donar suport a la resta d'encausats per la participació pacífica en el
Multireferèndum i demanar que els retirin les denúncies i que no hi hagi cap
procés judicial més per aquesta causa.

• Reconèixer el Multireferèndum del 25 de maig de 2014 com a eina de
participació ciutadana i democràtica.

• Traslladar aquests acords a la Junta Electoral Central, al Jutjat d'Instrucció
núm. 1 de Vilafranca i als organitzadors del Multireferèndum.

L'anterior moció ha estat aprovada amb 3 vots a favor (CUP, ICV-EUiA i ERC), 2 en
contra (PP) i 13 abstencions (grups de CiU i Socialista).

Xavier Navarro (CUP) afirma que darrerament parlem de dret a decidir amb relació
a Catalunya versus Espanya, però el multireferèndum pretenia estendre el dret a
decidir a altres assumptes: sector energètic, projecte Barcelona world, transgènics,
obligació de pagar el deute públic sempre, etc. Es tractava d'una consulta cívica i
legítima, i hem de donar suport al multireferèndum i als encausats. Lamenta que la
denúncia al Jutjat la presentés, si ho té ben entès, el regidor del PP en aquest
consistori.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció. ERCestà a favor de la democràcia, i la
consulta era una actuació popular i pacífica. En altres països se celebren consultes
d'aquesta mena habitualment i legalment, coincidint amb dies d'eleccions.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) dóna suport a la moció i demana encapçalar-la. La justícia
s'ha d'adaptar al sentit comú, i és evident que el multireferèndum no afectava ni
condicionava les eleccions europees que tenien lloc aquell mateix dia.
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Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. Existeix una llei que prohibeix
aquestes consultes en jornada electoral, i hi havia un Acord de la Junta Electoral
Central que prohibia expressament l'anomenat multireferèndum i les urnes al
carrer. Ell va acudir a la Junta per a informar-la que hi havia una urna a la rambla
de Sant Francesc, la qual s'havia de retirar segons el mandat de la Junta Electoral.
Ramon pretenia la retirada de l'urna, però no va denunciar penalment a ningú. Per
a fer una consulta així es podia haver triat qualsevol altre dia, però els
organitzadors van fixar aquest sabent que existia prohibició, amb la finalitat de
provocar un conflicte; volien aconseguir que les urnes es retiressin per la força
pública per a guanyar notorietat.

Francisco Romero (grup Socialista) es mostra favorable a la participació ciutadana, i
diu que no té gaire sentit actuar penalment contra persones que van participar en
l'anomenat multireferèndum. Ara justament el Parlament elabora una llei de
consultes. Els organitzadors sabien que celebrar l'acte en jornada electoral
generava complicacions. El grup Socialista s'abstindrà en la votació.

Aureli Ruiz (CiU) afirma que les accions judicials i les condemnes penals no
pertoquen a parer del seu grup. Ara bé, no era adequat triar per a la consulta la
jornada electoral del 25 de maig, sabent que existia prohibició legal, quan es podia
triar qualsevol altre dia. També és discutible que el multireferèndum fos una gran
eina de participació, com sosté la moció, ja que les consultes han de ser legals i
transparents, i aquesta anava adreçada a un sector concret de gent, la majoria de
persones no en tenien coneixement i a Catalunya com a molt van participar 1'1% de
les persones. Es volia més reivindicar que facilitar la participació, i CiU s'abstindrà.

Xavier Navarro (CUP) afirma que Josep Ramon és advocat i sabia les conseqüències
de la seva denúncia, que la democràcia no té una data fixada i que la consulta era
legítima i no anava contra ningú.

L'alcalde Pere Reguli manifesta que en el fons aquí ningú no desitja un
encausa ment penal per aquest simulacre de consulta. La democràcia aquell dia
eren les eleccions europees, i aquella no era una jornada apta per a celebrar
consultes d'aquesta mena, i els organitzadors ho sabien i malgrat tot pretenien
celebrar un acte que més que un referèndum era un simulacre reivindicatiu. CiU
podria donar suport a la moció si s'elimina la referència del 25 de maig de 2014 en
el punt 5è, ja que no és acceptable sostenir que justament aquell dia (eleccions
europees) el multireferèndum era eina de participació ciutadana i democràtica, i si
no s'elimina la referència s'abstindrà. Xavier Navarro (CUP) no accepta modificar el
redactat del punt 5è, ja que diu que és bo qüestionar les lleis si volem progressar, i
es pregunta si Reguli diria el mateix en el cas que el govern de l'Estat prohibeixi la
consulta sobre la sobirania de Catalunya del proper 9 de novembre. Reguli replica
que en tot cas existeixen unes lleis, i que tothom ha de fer-se responsable dels
actes que voluntàriament decideix executar.

X. MOCIÓ INCINERACIÓ FANGS I RESIDUS

Es presenta una moció per part dels grups de la CUP, ERC i ICV-EUiA, amb el
suport de les entitats Col.lectiu Ecologista Bosc Verd (Ecologistes de Catalunya),
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Ecoxarxa Penedès, el Moviment contra la incineració a Uniland i la Plataforma Cívica
en Defensa de la Salut i el Medi Ambient dels Monjos.

El text de la moció que se sotmet finalment a votació, després d'introduir-s'hi un
matís proposat per Josep Maria Martí quant al punt dispositiu 2 (supressió d'una
referència a "restes de podes vegetals") és el següent:

* Atès que en data 26 de gener de 2009, Cales de Pachs va rebre l'autorització
ambiental per a l'activitat de fabricació de calç o guix i per a l'activitat d'extracció i
tractament de recursos minerals, interposant-se recurs contenciós administratiu
contra l'autorització ambiental (121/2009).
* Atès que el passat 24 de gener de 2011, la Direcció General de Qualitat
Ambiental va donar permís per a realizar proves de substitució com a combustible
de part del coc de petroli per fangs de depuradora, sense que s'exhaurís el termini
ni les tones previstes suspenent-se el 22 d'agost de 2011, tot i que es podrien
haver realitzat fins el dia 31 d'octubre de 2011, davant de les moltes queixes
efectuades pel veïnat degut a les males olors.
*Atès que el passat 24 d'abril de 2013 el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, va emetre sentència i com a conseqüència la Direcció General de
Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya va anular-ne l'esmentada
autorització ambiental el passat dia 2 de juliol de 2013, obligant a Cales de Pachs,
S.A. a elaborar un nou estudi d'impacte ambiental.
* Atès que el passat 29-04-2014, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (núm. 6612) un anunci d'informació pública sobre la "sol.licitud
d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental de l'activitat de
fabricació i comercialització d'òxid i hidròxid càlcic a partir de pedra calcària,
promoguda per l'empresa Cales de Paehs, SA, al terme municipal de Pacs del
Penedès (exp.B1AAI130397)".
* Atès que aquest anunci d'informació pública té un enunciat molt enganyós, al no
incloure que el que es vol fer es realitzar un canvi de combustible en la instal.lació,
que permetrà cremar fangs de depuradora, un residu que incrementarà la presència
de elements contaminants a l'atmosfera i que pot malmetre la nostra salut, aixi
com el medi natural.
* Atès que l'empresa Cales de Paehs, S.A. vol substituir parcialment els
combustibles convencionals com el coc de petroli, per 12.000 tones a l'any de
residus procedents de fangs de depuradora, tenint aquests un poder calorífic de
4.000 Kcal/kg, molt inferior al del coc del petroli que és de 8.200 Kcal/Kg,
evidenciant que es tracta de utilizar com a combustible un residu, que pròpiament
no ho és, sense que es tingui garantida la seva inocuïtat.
* Atès que actualment a l'empresa Cales de Pachspoden cremar entre 4.000/5.000
tones/any de biomassa, depenent del preu de mercat, procedent de residus
vegetals d'origen agrícola, forestal, residu vegetal procedent de la indústria
d'elaboració d'aliments (marro de cafè) i residus de fusta sense tractaments de
substàncies protectores de la fusta o revestiment, sense garantir que no s'utilitzin
elements procedents de la fusta que han estat tractats prèviament amb coles,
dissolvents, pintures i altres productes nocius.
* Atès que l'empresa Cales de Pachs és molt pròxima als municipis de Les
Cabanyes; Pacs i Vilafranca ¡de les seves barriades. Així com de la nova zona
d'esbarjo de Vilafranca, anomenada "La muntanya de Sant Jaume, per a la natura i
el lleure" i també de les masses forestals de la muntanya de Sant Pau, sense que
es garanteixi que aquest canvi no suposi més molèsties al veïnat, tant pel soroll,
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com per la pols, pudors, augment del pas de camions i com per la contaminació
generada, aixi com als pobles de les rodalies.
* Atès que les emissions de contaminants a l'aire anuals del 2.012 produïdes per
Cales de Pachs, sense la utilització dels fangs de depuradora ja són: monòxid de
carboni (CO) 59.721 kg/any, diòxid de carboni (C02) 116.138 Kg/any, òxids de
nítrògen (Nox/N02) 58. 730Kg/any, òxids de sofre (Sox/S02) 17.879 Kg/any,
arsenic (As) 0,677 Kg/any, cadmi (Cd) 0,423 Kg/any, crom (Cr) 0,862 Kg/any,
coure (Cu) 0,498 Kg/any, mercuri (Hg) 0,095 Kg/any, níquel (Ni) 0,408 Kg/any,
plom (Pb) 0,629 Kg/any, zinc (Zn) 1.216 Kg/any, dioxines i furans (PCDD + PCDF)
0,000000498 Kg/any, clor i compostos inorgànics (HCI) 511 Kg/any, partícules
(PM10) 425 Kg/any, partícules totals en suspensió 425Kg/any.
* Atès que la incineració de residus a Cales de Pachs i a la cimentera Uniland
representen una amenaça a la nostra salut i el medi ambient, perquè produeixen
l'emissió de contaminants 365 dies l'any que poden produir alteracions a la salut
dels organismes vius, vegetals, animals i éssers humans, suposant en el seu cas
que si s'autoritza la seva utilització tinguem dues incineradores a la plana del
Penedès.
* Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat, va autoritzar a la cimentera
Uniland entre els anys 2009 i 2012, a cremar residus com a combustible en
substitució del coc del petroli, en concret 40.000 tones/any de farines càrniques,
50.000 t/any de fangs de depuradora, 90.000 t/any de residus municipals (COR) i
115.000 t/any de restes de podes vegetals i fustes tractades.
* Atès que la incineració pot afectar ambientalment el Penedès i el deteriorament
de la imatge de la qualitat que actualment tenen els productes del Penedès i això
pot comportar perjudicis econòmics a la nostra indústria vitivinícola,
agroalimentària, enoturística i a la DO Penedès.
* Atès que els organismes públics del Penedès, van aprovar instruments de
planificació del territori per preservar-lo i ordenar-lo, com la Carta del Paisatge de
l'Alt Penedès, el Pla Director del l'Alt Penedès, el III Pla Estratègic de l'Alt Penedès i
la futura creació de la Vegueria Penedès, i que tot just s'acaba d'endegar el Pla
Territorial de l'Àmbit Penedès.
* Atès que les dades tècniques que consten en aquesta moció, s'han extret del
projecte i de l'estudi d'impacte ambiental presentat per Cales de Pachs a la Direcció
General de Qualitat Ambiental.

Per tot l'exposat, demanem a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

1r. Que es demani al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, que es denegui l'autorització ambiental de la crema de fangs de
depuradora a l'empresa Cales de Pachs i que es denegui també la utilització de
residus de fusta tractada (biomassa) com a combustible alternatiu.

2n. Que es demani al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, el cessament de la incineració de residus, procedents de fangs de
depuradora, residus municipals (COR) i fustes tractades a la cimentera Uniland,
amb caràcter immediat, mitjançant la suspensió de l'autorització atorgada i la seva
nova revisió juntament amb els representants del territori afectat.

3r. Notificar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya els acords presos.
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L'anterior moció s'ha aprovat per unanimitat.

D'acord amb el ROM, ha estat autoritzada la intervenció verbal en el ple d'Antonia
Bonilla Ramos, del grup Bosc Verd i en representació de les entitats impulsores de
la moció. Bonilla fa referència a l'enganyosa informació, diu, que conté l'anunci
publicat per la Generalitat sobre l'autorització ambiental demanada per Cales de
Pachs. Cremar fangs de depuradora, residus i fustes tractades a Pacs (Cales de
Pachs) i als Monjos (Uniland) crea molts riscos per a la salut de les persones,
perjudicis per al medi ambient i danys al territori del Penedès i a la seva imatge des
de la perspectiva econòmica i de l'enoturisme. L'Ajuntament s'ha d'oposar a
aquestes autoritzacions possibles de la Generalitat.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció i s'adhereix a la intervenció d'Antonia
Bonilla. Uniland és molt a prop i porta a terme incineracions perjudicials, però tot i
així s'ha posat en marxa la maquinària de la Generalitat per autoritzar una activitat
anàloga a Pacs, i això fa que la gent desconfiï de l'Administració. L'autorització ni
tan sols s'hauria de considerar, i és inaudit que es plantegi la viabilitat d'aquesta
activitat a tocar d'un municipi de 40.000 habitants com Vilafranca. Els riscos per a
la salut, el medi i el territori són evidents.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) manifesta que queden palesos els riscos per a la salut,
ambientals i econòmics. D'altra, la legislació europea en la matèria cada cop és més
estricta, i en el futur es podrien adoptar mesures de sanció si l'autorització
prosperés.

Xavier Navarro (CUP) agraeix la bona intervenció d'Antonia Bonilla. El creixement
en certes condicions és bo, però de vegades cal fer certes renúncies en el
creixement econòmic en favor del medi ambient. Cal preservar el territori, el seu
paisatge i la seva gent, i és contrari a aquests objectius tenir les incineracions
esmentades als Monjos i a Pacs, o una muntanya de Sant Jaume i Sant Pau
destrossada que sembla com un simple decorat.

Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció, perquè abans d'autoritzar
l'activitat cal garantir la salut de les persones.

Joan Tarrida (grup Socialista) recorda que la societat genera molts residus de difícil
gestió, i que existeix desconfiança justificada perquè el sistema no sembla prou
segur. L'Administració hauria de garantir els interessos generals, la salut i el medi.
El grup Socialista dóna suport a la moció, i planteja que potser hem de reduir els
residus, reciclar i reutilitzar.

Josep Maria Martí (CiU) manifesta que l'Ajuntament de Vilafranca treballa en la
mesura de les seves possibilitats contra el canvi climàtic i a favor d'un territori de
qualitat, i detalla diferents projectes a favor del medi i la natura, sovint de caràcter
europeu. Ell complirà el compromís adquirit amb Bosc Verd, i l'Ajuntament es
personarà com a part interessada en l'expedient de la Generalitat, i vetllarà per
reduir les emissions a l'atmosfera, i pel compliment de la llei i l'existència de
controls efectius. Alguns residus poden ser un recurs vàlid, però no tots els residus
ho són, i a Catalunya tenim una normativa correcta i estricta. CiU dóna suport a la
moció, però demana que se suprimeixi la referència a les "restes de podes-
vegetals" del punt dispositiu segon, tenint present també que l'Ajuntament impulsa
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un projecte respectuós amb el medi consistent en convertir les vergues de les
nostres vinyes en calor.

L'alcalde Pere Reguli afirma que avui s'ha entrevistat sobre aquest assumpte amb
tres càrrecs responsables de la Generalitat, i ja els ha anunciat que l'Ajuntament de
Vilafranca s'oposaria a l'autorització. Cal pensar però que generem residus que
s'han de cremar, i potser seria bo seguir l'exemple alemany i ubicar al territori una
incineradora en condicions i amb garanties, en comptes d'autoritzar incineracions a
empreses no expertes. Malauradament, i amb tots els governs que hem tingut, a
Catalunya tenim lleis que vetllen molt pels animals i no tant per les persones;
paradoxalment, no s'autoritzarien les activitats si a la zona hi visqués alguna
espècie protegida d'àliga o de Ilarguendaix, per exemple, però en canvi els humans
no semblen tenir als ulls de llei la mateixa protecció.

Xavier Navarro (CUP) demana que consti en acta que les paraules de l'alcalde són
desafortunades a parer seu, i que li molesta que l'alcalde d'alguna manera faci triar
entre animals o persones.

XI. MOCIÓ ANTIGA CAIXA PENEDÈS

Se sotmet al ple la següent moció dels grups municipals de CiU i Socialista:

El mes de juliol de 2008 es va aprovar per l'ajuntament una modificació puntual del POUM, per tal de
facilitar la completa instal.lació a Vilafranca del Penedès de les oficines centrals de la CAIXA
D'ESTALVIS DEL PENEDES. Aquesta modificació venia justificada per la valoració positiva que mereixia
a l'ajuntament tenir a casa nostra la seu de la tercera caixa d'estalvis del país, pel fet de tenir una
quantitat important de vilafranquins i penedesencs treballant-hi i per la intenció palesada de construir
un auditori dins l'immoble que complementés la xarxa dels equipaments culturals de Vilafranca.

El 31 de juliol de 2008, l'Ajuntament de Vilafranca i la Caixa d'Estalvis del Penedès van subscriure un
conveni pel qual l'entitat Caixa Penedès es comprometia a construir un auditori en els terrenys
inclosos en el nou polígon d'actuació (PAU) 23, que van ser objecte de la modificació puntual del
POUM. Es preveia en el conveni que l'auditori es construiria en el marc d'una segona fase de les obres
i que podria estar finalitzat l'any 2013. Tanmateix, a hores d'ara, l'auditori encara no ha estat
executat, i tot sembla indicar que no es construirà en un futur immediat.

Tampoc no s'ha desenvolupat allò previst en la resta d'aspectes de la modificació de POUM; a banda
de la no construcció de l'auditori, no s'han construït la totalitat de les oficines previstes, ni s'ha fet
l'ampliació de l'aparcament. És més, en aquests moments la pròpia entitat Caixa d'Estalvis del
Penedès ja no existeix, l'edifici no constitueix la seu de cap entitat financera, els llocs de treball que
existien s'han suprimit i els previstos no es crearan.

El 29 de maig de 2014 exdirectius de l'antiga Caixa d'Estalvis del Penedès han estat condemnats pels
tribunals de justícia, per sentència penal ferma, a penes de presó i inhabilitació com a coautors
criminalment responsables d'un delicte d'administració deslleial. A més, els exdirectius van lliurar a
BMN uns 28,6 milions d'euros que s'havien autoconcedit de forma il.legal a través de pòlisses
d'assegurances sense l'autorització dels òrgans directius de l'entitat, utilitzant en part fons procedents
dels plans de pensions del personal. Aquesta enorme quantitat de diners, segons la sentència, s'ha de
retornar al Banco Mare Nostrum (BMN, banc on es va integrar l'antiga Caixa Penedès), entitat que es
va subrogar en els drets i obligacions de la Caixa d'Estalvis del Penedès.

Aquests diners que els exdirectius van destinar a guanys particulars propis es van generar en exercicis
en els quals l'entitat presentava beneficis, una part dels quals eren destinats a Obra Social. L'hereva
de l'Obra Social de Caixa Penedès ha estat la Fundació Pinnae, que s'encarrega de gestionar els fons
que van quedar un cop es va integrar Caixa Penedès dins el BMN. Per tant, si els beneficis de l'entitat
financera haguessin estat superiors, la quantitat destinada a Obra Social hauria estat també superior,
i la Fundació Pinnae ara gestionaria una part d'aquells 28,6 milions d'euros que han estat retornats a
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BMN, i que per tant ja no revertiran de manera important a Vilafranca i al Penedès. Malgrat que és
cert que la Fundació Pinnae és accionista minoritari de BMN, la possibilitat que aquest Banc generi
beneficis susceptibles de repartiment, als quals pugui accedir efectivament Pinnae, s'entreveu molt
incerta i llunyana.

Els serveis jurídics i tècnics de l'Ajuntament de Vilafranca han redactat, a petició del ple municipal,
uns informes sobre les possibilitats que l'Ajuntament de Vilafranca pugui exigir compensacions per no
complir-se els paràmetres que van justificar la modificació del POUM,i sobre la possibilitat real d'exigir
que els diners retornats pels directius puguin revertir finalment a favor de la Fundació Pinnae.

Els informes assenyalen, entre altres consideracions:

"No sembla viable legalment exigir a BMN la construcció de l'Auditori a què es refereix la
modificació puntual de POUM i el conveni ni cap indemnització per la seva manca de
construcció ... "
"sí que pot existir un marge d'actuació municipal consistent en un replantejament de la
modificació del POUMaprovada el 2008"
" ... no sembla viable efectivament una acció de la Fundació PINAE que pretengués percebre
l'import de la responsabilitat civil."

En el sentit de les conclusions d'aquests informes, els grups sotasignats proposem al ple de la
corporació que adopti els següents acords:

1. Establir una negociació amb BMN, per tal de concretar els usos a què es destinaran els terrenys
situats en el PAU 23, actualment de la seva propietat, i salvaguardar els interessos municipals de
forma que es justifiqui que la modificació del POUMcontinua tenint sentit i justificació objectiva. En
cas contrari, fer els passos necessaris per deixar sense efectes la modificació puntual del POUMque es
va realitzar en el sector PAU 23 i que va ser aprovada en el mes de juliol de 2008 pel ple municipal,
atès que ja no concorrerien les circumstàncies d'interès públic que la van justificar.

2. Negociar amb BMN el traspàs a la Fundació Pinnae dels diners retornats pels exdirectius de Caixa
d'Estalvis Penedès, tal com recull la sentència de 29 de maig de 2014 del Jutjat Central Penal núm.!.

Aquesta moció ha estat finalment retirada i deixada sobre la taula, per tal d'obrir un
diàleg amb més temps i fer el debat adient en el ple del proper mes de setembre.

Aureli Ruiz (equip de govern) recorda que la moció presentada en el ple anterior va
quedar sobre la taula, per tal de demanar informes tècnics i jurídics i fer la
proposta adient. Es disposa dels informes i s'han tramès als grups, i en línia amb el
que s'hi diu es formula aquesta proposta de moció.

Es va aprovar una modificació puntual del POUMl'any 2008 per interès públic, amb
la finalitat de permetre una seu central d'entitat financera a Vilafranca, amb llocs de
treball i un nou auditori; també es va signar un conveni entre Ajuntament i Caixa
Penedès sobre un nou auditori que podia generar alguns dubtes, si bé llavors no es
podia preveure racionalment el que va passar després amb les caixes d'estalvis.

Es planteja parlar amb BMN primer, propietària de la finca, per veure si vol
continuar amb el projecte o si formula una proposta raonable. Si les converses no
condueixen a cap fi concret es plantejaria deixar sense efectes la modificació de
POUM, a la vista que les raons d'interès públic que van justificar la modificació han
desaparegut. A més, en el seu dia la mateixa Caixa va al.legar que la modificació
no incrementava el seu aprofitament urbanístic, de manera que d'acord amb els
informes emesos la nova modificació no generaria indemnitzacions.

Aureli Ruiz acaba dient que la moció també planteja negociar que almenys una part
dels diners de l'entitat que van desviar en benefici propi alguns exdirectius (28,6

24



~ AJUNTAMENT
1\111. VILAFRANCA~n~ ,

DEL PENEDES

milions d'euros) es destinin a Obra Social, ja que si no s'hagués produït la desviació
existirien més excedents, una part dels quals s'haurien destinat legalment a Obra
Social de Caixa Penedès.

Pep Quelart (ERC) afirma que per votar a favor de la moció s'hauria de suprimir del
punt 1 la referència a una negociació amb BMN. Si ha desaparegut l'interès públic
que justificava la modificació de POUM aquesta ha de ser retrocedida i deixada
sense efectes, i no hi ha cap matèria que s'hagi de negociar amb BMN. L'any 2008
es va valer ajudar a Caixa Penedès quant a la seva seu central, que a més
generava força ocupació, però ara l'edifici és buit i Caixa Penedès ni tan sols
existeix. Calen criteris urbanístics genèrics i iguals per a totes les empreses.
Quelart manifesta que li sembla coherent treballar per reclamar una part dels
diners que es van quedar els exdirectius i que haurien d'haver-se destinat a Obra
Social, tot i que nosaltres no tenim la representació de Pinnae, i l'èxit de la
reclamació sembla dubtós.

L'alcalde Pere Reguli manifesta que no es tracta de negociar nous usos, sinó de
verificar si BMN té intencions concretes sobre la destinació dels terrenys a curt
termini. És improbable, però potser existeixen plans concrets de destinar l'edifici a
oficines que generin activitats i llocs de treball, i si fos així deixar sense efectes la
modificació potser no seria l'única ni necessàriament la millor opció. Reguli admet
que probablement BMN no té plans específics i que caldrà deixar sense efectes la
modificació, però és correcte comprovar abans quina és la situació real.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que la moció no ha pogut ser gaire debatuda ni
consensuada, ja que es va lliurar als grups un dia abans del tancament del període
per a presentar mocions per al ple. ICV necessita temps per a parlar de l'assumpte
amb la seva gent, i estudiar-lo a fons.

L'alcalde Pere Reguli afirma que l'assumpte és important, però el govern vol fer les
coses bé i dialogar; per tant, si es demana temps es pot deixar sobre la taula la
moció i plantejar l'assumpte en el ple següent.

Finalment, els grups accepten deixar sobre la taula la moció, estudiar i dialogar i
tractar l'assumpte en el ple del proper mes de setembre.

MOCIÓ D'URGÈNCIA. AMPLIACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA. MOCIÓ PER
ATURAR LES AGRESSIONS D'ISRAEL A PALESTINA I PEL COMPLIMENT DEL
DRET INTERNACIONAL I ELS MANDATS DE L'ONU

Es presenta fora de l'ordre del dia, per urgència, la següent moció dels grups d'ICV-
EUiA, CUP i ERC, amb el suport de les entitats AI Kantara i Acaps Wilaia Alt
Penedes:

L'exèrcit d'ocupació israelià està cometent una nova massacre a Gaza. Fins ara, aquest nou acte de
barbàrie ha causat més d'un miler de palestins morts, bona part d'ells població civil desarmada.

Aquest últim bany de sang, tot i ser el més despietat, no és el primer, ni suposa un canvi de lògica en
l'estratègia d'apartheid i colonització israeliana, sinó que culmina el llarg setge israelià a Gaza. .

Aquest setge ha merescut diversos pronunciaments no vinculants per part dels
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organismes internacionals. Però sobretot s'ha de destacar que les decisions que sí són vinculants
també han estat sistemàticament ignorades pels diversos governs israelians.

Fa mesos que el poble palestí de Gaza viu una situació completament insostenible, atrapat dins d'un
veritable camp de concentració, privat de recursos, de queviures elementals, de cap possibilitat de
desplaçar-se, encerclat per l'exèrcit israelià i amb les fronteres d'Egipte tancades.

Davant d'aquesta situació, no podem quedar-nos de braços plegats. La nostra inacció alimenta la
complicitat de la majoria de governs de la Unió Europea, dels EEUU i de l'ONU.

En lloc de pressionar el govern d'Israel per les greus i sistemàtiques violacions de drets humans, crims
de guerra i incompliment sistemàtic del dret internacional, els governs europeus van decidir enfortir
les relacions comercials de la Unió Europea amb l'Estat d'Israel, sense condicionar aquest acord a la
presa de mesures cap a una pau justa a la regió, que respecti els valors propis de la democràcia i dels
drets humans.

Els governants europeus no van tenir en compte els rèiterats informes de l'ONU que equiparen el
règim d'ocupació israelià amb l'apartheid sud-africà, i que reclamen a la comunitat internacional
incrementar la pressió política i econòmica vers l'Estat d'Israel.

El govern israelià, encoratjat pel suport nord-americà i la indiferència o la tebior
majoritària dels governants, ha entès el missatge d'aprovació, i actua en consequoència.

Les organitzacions i persones aquí presents ens neguem a l'exercici deshonest i
immoral d'equiparar les parts en conflicte perquè Israel és la força ocupant i Palestina el país ocupat i
perquè la desproporció de víctimes és aclaparadora.
Ens neguem a ser còmplices de l'ocupació i de la massacre contra el poble palestí.

És per això que fem una crida als nostres governants i a tota la societat civil perquè facin seu el
compromís amb la cultura de la pau, expressat de manera àmplia i reiterada per la ciutadania de
Catalunya.

Per tot això el Ple Municipal de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ACORDA:

lr Exigir a l'estat d'Israel que s'aturi immediatament l'agressió inhumana sobre el poble palestí.

2n Demanar a l'estat espanyol aturi el comerç d'armes amb l'estat d'Israel.

3r Demanar als govern català i espanyol, i a les institucions europees que s'impliquin i es
comprometin en obtenir la pau justa a la regió, fent complir el dret internacional i els mandats de
l'ONU.

4t Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès s'adhereixi a la campanya internacional de BoicotI
Desinversions i Sancions contra l'Estat d'Israel.

5è Fer arribar aquesta moció als grups polítics del Parlament de Catalunya, Congrés dels Diputats i
Parlament europeu; i a l'ambaixada d'Israel i de Palestina.

La declaració d'urgència, i la consegüent ampliació de l'ordre del dia, s'han aprovat
per unanimitat,

El text que finalment s'ha sotmès a votació, però, és el següent:

L'exèrcit d'ocupació israelià està cometent una nova massacre a Gaza. Fins ara,
aquest nou acte de barbàrie ha causat més d'un miler de palestins morts, bona part
d'ells població civil desarmada.
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Aquest últim bany de sang, tot i ser el més despietat, no és el primer, ni suposa
un canvi de lògica en l'estratègia d'apartheid i colonització israeliana, sinó que
culmina el llarg setge israelià a Gaza.

Aquest setge ha merescut diversos pronunciaments no vinculants per part dels
organismes internacionals. Però sobretot s'ha de destacar que les decisions que sí
són vinculants també han estat sistemàticament ignorades pels diversos governs
israelians.

Fa mesos que el poble palestí de Gaza viu una situació completament
insostenible, atrapat dins d'un veritable camp de concentració, privat de recursos,
de queviures elementals, de cap possibilitat de desplaçar-se, encerclat per l'exèrcit
israelià i amb les fronteres d'Egipte tancades.

Davant d'aquesta situació, no podem quedar-nos de braços plegats. La nostra
inacció alimenta la complicitat de la majoria de governs de la Unió Europea, dels
EEUUi de l'ONU.

En lloc de pressionar el govern d'Israel per les greus i sistemàtiques violacions
de drets humans, crims de guerra i incompliment sistemàtic del dret
internacional, els governs europeus van decidir enfortir les relacions comercials de
la Unió Europea amb l'Estat d'Israel, sense condicionar aquest acord a la presa de
mesures cap a una pau justa a la regió, que respecti els valors propis de la
democràcia i dels drets humans.

Els governants europeus no van tenir en compte els reiterats informes de l'ONU
que equiparen el règim d'ocupació israelià amb l'apartheid sud-africà, i que
reclamen a la comunitat internacional incrementar la pressió política i econòmica
vers l'Estat d'Israel.

El govern israelià, encoratjat pel suport nord-americà i la indiferència o la tebior
majoritària dels governants, ha entès el missatge d'aprovació, i actua en
conseqüència.

Les organitzacions i persones aquí presents ens neguem a l'exercici deshonest i
immoral d'equiparar les parts en conflicte perquè Israel és la força ocupant i
Palestina el país ocupat i perquè la desproporció de víctimes és aclaparadora.
Ens neguem a ser còmplices de l'ocupació i de la massacre contra el poble palestí.

És per això que fem una crida als nostres governants i a tota la societat civil
perquè facin seu el compromís amb la cultura de la pau, expressat de manera
àmplia i reiterada per la ciutadania de Catalunya.

Per tot això el Ple Municipal de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ACORDA:

lr Exigir a l'estat d'Israel que s'aturi immediatament l'agressió inhumana sobre el
poble palestí.

2n Demanar a l'estat espanyol aturi el comerç d'armes amb l'estat d'Israel.
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3r Demanar als govern català i espanyol, i a les institucions europees que
s'impliquin i es comprometin en obtenir la pau justa a la regió, fent complir el dret
internacional i els mandats de l'ONU.

4t Fer arribar aquesta moció als grups polítics del Parlament de Catalunya, Congrés
dels Diputats i Parlament europeu; i a l'ambaixada d'Israel i de Palestina.

L'anterior moció s'ha aprovat amb 16 vots a favor i 2 abstencions, corresponent
aquestes al grup del PP.

Xavier Navarro (CUP) recorda que no és la primera vegada que es presenta una
moció similar. Es produeix un nou i greu atac de l'Estat d'Israel contra població civil
de Palestina, i concretament de la franja de Gaza. Assistim a una massacre en la
qual estan morint centenars de civils, molts d'ells nens i nenes, i hem de
condemnar aquest terrorisme d'Estat d'Israel, i adherir-nos a la campanya
internacional endegada.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, i diu que escoltant o veient les notícies
tothom pot apreciar la barbàrie que s'està cometent. Moren una proporció de 3
israelians per cada 300 palestins, i això ja indica de quina mena de conflicte
parlem. No podem dir que es tracta d'un problema intern, sinó que hem de prendre
postura i intentar aturar aquesta situació abominable.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) manifesta que l'Ajuntament ha de fer alguna cosa dins les
seves possibilitats, i donar suport a la gent que viu en un entorn hostil. Recorda
que avui mateix hi havia convocada a Vilafranca una concentració popular de
protesta.

Josep Ramon (PP) afirma que tant de bo sigui possible la pau en una zona de la
terra que podria ser molt pròspera. El PP comparteix bona part de la moció, però
s'abstindrà perquè no parla de l'assassinat de tres nois jueus a mans de palestins
que va iniciar la situació. Es fa referència a l'Estat d'Israel que malgrat tot és
democràtic, però no a l'organització radical palestina Hamàs, que intenta
bombardejar Israel i causar tant de dany com sigui possible. Podria ser acceptable
boicotejar productes procedents de colònies jueves situades en territoris ocupats,
però no boicotejar indiscriminadament tot producte israelià, com planteja la moció.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que el seu grup plantejaria la moció de
forma una mica diferent, però hi dóna suport perquè hem de condemnar allò que
passa en aquests països, i en altres com Síria. No es pot acceptar que un govern
bombardegi platges on hi juguin nens en nom d'una bandera, sigui quina sigui.

Aureli Ruiz (CiU) afirma que és lamentable el que succeeix en aquella zona des de
fa molts anys, per bé que postures com les de l'organització palestina Hamàs no
ajuden gens a solucionar el problema. CiU dóna suport a la pau i a l'aturada de les
agressions. Ruiz demana la supressió del punt 4 sobre boicot, desinversions i
sancions a Israel, ja que no és acceptable un boicot general que en algunes
ocasions o llocs pot portar a rebutjar injustament, per exemple, una actuació
musical o un equip de futbol procedents d'Israel. Malgrat la discrepància de la CUP,
la majoria dels grups proposants accepten retirar el punt 4 de la moció originària
per tal de facilitar l'acord.
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PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia es produeixen les intervencions següents,
posant-se en relleu que les no contestades en aquesta sessió seran objecte de
resposta per escrit.

A) Pep Quelart (ERC) formula aquestes qüestions:

1) Cada vegada que plou la passare\.la per a vianants que hi ha a l'estació de la
Renfe s'inunda, impossibilitant el pas de les persones amb normalitat. Han fet o
podrien fer alguna gestió per a solucionar aquest problema?

2) Seria possible habilitar un major aparcament al camp de futbol de l'Espirall per
estacionament de vehicles durant el període que hi ha entrenaments i partits?

3) Ens poden fer arribar el conveni del solar del nou aparcament del e/Ponent amb
CISant Pau?

4) Quin ha estat el cost de les obres per fer un nou accés amb escales al Parc
Tívoli?

5) Persones discapacitades i gent gran ens ha comentat que es troben que moltes
vegades l'empresa que buida els contenidors els deixa lluny de la vorera dificultant
així el fet de poder tirar la brossa. També ens han comentat que sovint els han
deixat una part dalt i l'altre a baix amb el risc que això pot comportar. Per aquest
motiu demanem que es comuniqui aquesta incidència a l'empresa corresponent i
que deixin els contenidors tocant a la vorera i prou separats entre si els que tenen
la palanca manual al costat.

6) Els contenidors de rebuig i d'orgànica tenen un perfil metàl.lic que talla. Ho han
detectat? Hi ha hagut lesionats? Prendran mesures?

7) Com cada any, demanem que es faci les gestions oportunes per tenir els solars
nets i així evitar problemes de rates i possibles incendis.

8) Tenen previst asfaltar l'aparcament de davant l'institut Milà
Sol. licitem que es faci i que s'hi vigili més.

9) Poden solucionar els problemes de via voreres en mal estat del carrer Pau
Benach?

10) Els nous contenidors situats a la carretera Sant Martí amb la continuació del
carrer Ferran impedeixen la visibilitat i ja han provocat accidents. Sol. licitem que ho
solucionin.

B) Toni Peñafiel (ICV-EUiA) planteja:

29



~ AJUNTAMENT
~Inl~ VllAFRANG,A

DEL PENEDES

11) En quina situació es troba l'assumpte de la reivindicació municipal de l'antiga
Caserna de la Guàrdia Civil.

12) Quant al pàrquing de Ponent/Sant Pau, demana també còpia del conveni I

pregunta quan estarà en funcionament, i si ho estarà ja per a Festa Major
d'enguany.

13) Sobre l'ESCAVI i la Fundació del Vi, s'observa que no s'han convocat
inscripcions i que a la tardor no començaran cursos de cap mena. L'evolució indica
que portem més d'un any sense fer res, i demana que si algun dia es preveu alguna
activitat s'informi abans als grups dels plans pedagògics i de viabilitat econòmica.

14) Peñafiel recorda que arran del pressupost es va parlar amb Aureli Ruiz d'un pla
d'adequació de voreres. La necessitat de millorar les voreres és especialment
important al Molí d'en Rovira, i pregunta què s'ha fet i què s'hi farà.

15) Els contenidors de residus en zones del barri de Sant Julià encara són els del
model antic, i pregunta per què i quan es renovaran.

16) Pregunta si es porta a terme l'ampliació del sistema de recollida de residus al
centre de la vila pel sistema porta a porta, i quins són els resultats obtinguts.

17) En el seu dia es va acceptar un prec del seu grup sobre senyalitzar els dies i
hores en què la minideixalleria de residus es troba disponible a cada indret i barri, i
pregunta com es troba l'assumpte de la senyalització esmentada.

18) Quan hi haurà notícies del pla local de joventut i de la ubicació definitiva de
l'Oficina municipal de Joventut.

C) Xavier Navarro (CUP) formula les qüestions següents:

19) Demana també còpia del conveni per habilitar el nou aparcament de Ponent /
Sant Pau.

20) En el ple d'abril es va presentar una moció sobre cartelleres municipals i la
necessitat de les entitats de disposar-ne de més. Es va dir des del govern que es
faria un estudi, i pregunta quina és la situació d'aquest estudi i quan estarà
disponible, i com és que s'han retirat darrerament cartelleres si se suposa que la
idea era posar-ne més. Pregunta si està previst fer més dotació de cartelleres per a
les entitats.

21) Demana còpia de l'estudi sobre la gestió de residus a Vilafranca que es va
portar a terme.

22) Demana còpia de l'estudi elaborat sobre competitivitat de les empreses del
Penedès, encarregat per l'Ajuntament i el CCAP.

23) Pregunta sobre les mesures previstes per garantir l'allotjament dels
veremadors de vinya que vinguin sense contracte.
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24) Navarro recorda que diferents preguntes i precs de la CUPen plens anteriors no
han tingut fins ara cap resposta del govern municipal, i demana aquestes
respostes. Es refereixen a places d'aparcament venudes i llogades a l'aparcament
municipal de l'Espirall, nombre d'habitatges desocupats propietat d'entitats
financeres que s'han registrat i gestions fetes, estudi i proposta de Reglament
sobre masoveria urbana arran d'una moció aprovada de 2013, efectivitat de
l'adhesió al protocol d'execució de les diligències de llançament d'habitatges per
part dels Jutjats i consciència per part d'aquests Jutjats de l'abast del protocol,
campanya publicitària d'una entitat financera amb l'escut de Vilafranca preguntant
si l'Ajuntament ha pagat per la campanya i si l'entitat financera ha abonat taxes,
situació dels menjadors escolars a l'estiu (alumnes becats) per a fer front a casos
de pobresa infantil.

25) Diversos grups van demanar la celebració d'una reunió amb l'equip redactor del
projecte d'urbanització de la cobertura del ferrocarril (l'alcalde contesta que la
reunió es convocarà), i volen que se celebri com més aviat millor.

26) Es demana la remissió als grups, com s'havia dit i acordat, de la sentència
judicial sobre el recurs de l'Ajuntament contra ADIF en matèria de sorolls i
vibracions. /I
L'alcalde, després de desitjar bon estiu a tothom i bones./0acanfes a qui tingui
l'ocasió de fer-ne, aixeca la sessió, de la qual, com a seer ~ri, es~nc aquesta acta.
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