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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 02/2011
Caracter: ordinari
Data: 22 de febrer de 2011
Horari: de 20,07 hores del 22-2-2011 a 00,57 hores del 23-2-2011
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assistei~en:

ALCALDtPRESIDENT: Pere Reguli Riba

REGIDdRS I REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Mari( Batet Rovirosa
- LlorJnç Casanova Fernàndez
- Jose~ Colomé Ferrer
- Fern~ndo García Gonzalez
- Raitrlon Gusi Amigó
- Xavibr Lecegui Ruano
- Xavibr Navarro Domènech

I- Josep Quelart Bou
- Josep Ramon Sogas
- Maria Dolors Rius Marrugat
- Franbsco Romero Gamarra
- Aurdli Ruiz Milà
-Lou~des Sanchez López
- Ramona Surio! Saumell
- Terla Terrades Pons
- Emília Torres Miralles
- Maria Josep Tuyà Manzanera
- Dol rs Villaró Rovira
- Berniat Villarroya García
- Ramon Zaballa Serra .

ASsistLxen per tant a la sessió tots els membres de la corporació

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

DI I dl'" .esenvo upa ment e a sesslO .,

Amb I aràcter previ, l'alcalde Pere Reguli dóna la benvinguda a vint alumnes de diferents
centre~ educatius de Vilafranca q'ue són presents i participen en el projecte "Tots som regidors",
i tamtié agraeix la presència dels administradors i les administradores que s'han nomenat per a
la Festa Major de 2011. Justament aquesta darrera presència farà que el punt 3 de l'ordre del dia
es tradti en primer lloc. . .

ACTis DE LE'S SESSIONS ANTERIORS
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Se sotmeten a la consideració del ple els esborranys de les actes de la sessió plenària ordinària
de data 22 de desembre de 2010 i de la sess.ió extraordinària de 17 de gener de 20 Il. Les dues
actes s'han aprovat per assentiment.

ADMINISTRACIÓ FM (pUNT 3 DE L'ORDRE DEL DIA)

Es dóna compte al Ple del decret d'alcaldia de 14 de gener de 2011; ratificat per la Junta de
Govern Local de 21 de gener de 20'11, següent:

"Nomenar Administradors i Administradores de la Festa Major d'aquesta vila que ha de
celebrar-se l'any 2011, a les persones següents:

• MARTA CARBÓ GALLEMÍ
• YOLANDA LEZCANO PINA
• FRAN NIETO-u4RQUEZ MOHEDANO
• ROSA M PA/NOUS ESCOFET
• JOAQUIM RUNSÓ BASCUÑANA

Ratificar aquest decret per Junta de Govern Local.
De conformitat amb la normativa reguladora aprovada pel Ple municipal el dia 11 de

febrer de 1980, es donarà compte d'aquest acord al mateix Ple municipal en la propera sessió
que se celebri"

Els representants de tots els grups municipals sense excepció, i l'alcalde, donen la benvinguda a
les persones nomenades, agraeixen l'acceptació de l'encàrrec en temps econòmicament difícils,
desitgen èxit i encert i es posen a disposició dels administradors i administradores per a tot allò
que necessitin. -

I. PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PER A 2011

Es proposa al Ple el dictamen següent:

PRIMER: Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'imy 2011, integrat
pel de la pròpia Entitat, Patronat Municipal d'Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme,
Organisme Autònom Local Torras i Bages, Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet, Societat
Serveis de Comunicació SL, Societat Vilafranquina d'Aparcaments SL, Empresa Municipal
d'Aigües de Vilafranca SA, Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès SL i
Entitat Pública Empresarial Local Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet, amb el
detall següent:

• GENERAL CONSOLIDAT

A) ESTAT DE DESPESES
1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personaL .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .

2) Operacions de capital
Cap. 6. Inversions reals .' .
Cap. 7 Transferències de capita!... : .
Cap. 8 Actius financers .
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18.345.927,80
16.288.481,59
816.143,12

5.062.743,00

10.183.728,00
195.006,00

12,00
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Cap. 9 Passius financers .
TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS .
1) Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes , .
Cap. 2 Impostos indirectes : .
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents , .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

2) Operacions de capital
C 6 AI' '., d" . Iap. . lenaclO InVerSIOnsrea s .
Cap. 7 Transferències de capitaL '
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

TOTAL INGRESSOS

• ENTITAT

A) ESTAT DE DESPESES
1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personaL .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .
Cap. 7 Transferències de capitaL .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS
1) Operac.ions corrents
Cap. 1 Impostos directes .
Cap. 2 Impostos indirectes : .
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents : .
Cap. 5 Ingressos patrimonials : .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Alienació d'inversions reals : .
Cap. 7 Transferències de capita1..., , .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

TOTAL INGRESSOS

• PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

A) ESTAT DE DESPESES
1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personaL .
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2.211.593,00
53.1 03 .634,51

15.073.639,00
850.015,00

14.203.830,24
12.308.867,00
2.523.628,88

960.012,00
3.130.158,39

18,00
4.053.466,00
53.103.634,51

15.206.899,00
10.731.662,00
773.300,00

7.750.277,00

8.676.018,00
391.686,00

12,00
2.200.283,00
45.730.137,00

15.073.63-9,00
, 850.015,00
7.978.340,00
11.894.212,00
2.431.630,00

960.00,00
2.999.833,00

18,00
3.542.450,00
45.730.137,00

295.452,00
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Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 4 Transferències corrents .

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS
1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials :................ .

\ TOTAL INGRESSOS

• PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME

A) ESTAT DE DESPESES
1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personaL .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 4 Transferències corrents .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals ~ .

.TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS
I) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capitaL .

TOTAL INGRESSOS

• ORGANISME AUTÒNOM LOCAL TORRAS I BAGÉS

A) ESTAT DE DESPESES
1) Operacions corrents
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis ; .
Cap. 4 Transferències corrents ~ .

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS
1) Operacions corrents
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

TOTAL INGRESSOS

• PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CAL BOLET

A) ESTAT DE DESPESES
1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personaL .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
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753.916,00
78.012,00

1.127.380,00

29.624,00
1.093.431,00

7.325,00
1.127.380,00

195.780,00
437.863,00
41.800,00

14.980,00
690.423,00

170.900,00
501.496,00
3.047,00

14.980,00
690.423,00

6.000,00
38.600,00
44.600,00

44.594,00
6,00

44.600,00

133.299,00
278.614,00
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Cap. 3 Despeses financeres ; .

2) Operacions de capital.
Cap. 6 Inversions reals .
Cap. 9 Passius financers , .

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonia}s ;

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capita!... .
Cap. 9 Passius financers .

TOTAL INGRESSOS

• SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ SL
I

'A) ESTAT DE DESPESES
1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personaL .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis , .

2) Operacions de capital
C~p. 6 Inversions reals .

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferèncíes de capita!... .

TOTAL INGRESSOS

• SOCIETAT VILAFRANQUINA D'APARCAMENTS SL
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190,00

100:000,00
10,00

512.113,00

57.005,00
355.093,00

5,00

100.000,00
10,00

512.113,00

8777.595,00
290.950,00

81.700,00
1.130.245,00

342.660,00
705.000,00

885,00

81.700,00
1.130.245,00

140.660,00
44.340,00

185.000,00

184.950,00
50,00

185.000,00
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• EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA SA

A) ESTAT DE DESPESES
1) Operacions corrents .
Cap. 1 Despeses de personaL .
Cap. 2 Despeses corrents en béns iserveis ;.
Cap. 3 Despeses financeres .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions rèals .

. TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS
1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .
Cap. 7 Transferències de capita!... .
TOTAL INGRESSOS ; .

976.206,80
3.668.261,59

33.941,12

800.000,00
5.478.409,51

5.343.301,24
1.782,88

130.325,39
5.478.409,51

• SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE.VILAFRANCA DBL PENEDÈS SL

A) ESTAT DE DESPESES
1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personaL , .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres : .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals , .
Cap. 9 Passius financers .

TOT AL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS
1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents ~ .
Cap. 5 Ingressos patrimonials ; .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .
Cap. 9 Passius financers :., .

TOTAL INGRESSOS

• EPEL ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MARIA DOLORS CAL VET

C) ESTAT DE DESPESES
1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personaL .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .

TOTAL DESPESES
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114.236,00
58.469,00
8.712,00

500.030,00
11.300,00

692.747,00

16.000,00
83.837,00

. 81.892,00

12,00
511.006,00
692.747,00

505.800,00
38.406,00

11.000,00
555.206,00
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AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

D) ESTAT D'INGRESSOS
1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

TOTAL INGRESSOS

•. TRANSFERÈNCIES INTERNES A EFECTES DE CONSOLIDACIÓ

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
2.32501.41000 Entitat a OAL Torras i Bages .
2.33504.41000 Entitat a Patronat Municipal Teatre Cal Bolet.. .
2.34101.41000 Entitat a Patronat Municipal Esports .
6.43201.41000 Entitat a Patronat Municipal Comerç i Turisme .
3.15201.44400 Entitat a SMHVPSL .
4.49101.44400 Entitat a SERCOMSL .
5.4430044400 Entitat a SOVIPARSL .
2.33010.44900 Entitat a EPEL Escola Música .
TOTAL .

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
2.33504.71000 Entitat a Patronat Municipal Teatre Cal Bolet .
6.43201.71000 Entitat a Patronat Municipal Comerç i Turisme .
4.49101.74400 Entitat a SERCOMSL. ..; .
TOTAL .

263.000,00
292.200,00

6,00
555.206,00

44.594,00
340.093,00
1.059.425,00
438.484,00
12.200,00
644.000,00
184.950,00
122.200,00

2.845.946,00

100.000,00
14.980,00
81.700,00
196.680,00

SEGON: Aprovar les Bases d'execució de,ls pressupostos de l'Entitat, Patronat Municipal
d'Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Organisme Autònom Local Torra~ i Bages i
Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet tal i com han estat redactades per la Intervenció
General.

TERCER: Aprovar la plantilla de personal de la Corporació comprensiva de les diferents places
reservades a personal funcionari, laboral i eventual, la qual plantilla serà objecte de publicació
en el Butlletí Oficial de la Província. Igualment s'aproven les retribucions bàsiques i
complementàries aplicables al diferents llocs de treball de l'entitat local a partir del dia 1 de
gener de 2011, en els termes resultants de la relació incorporada a l'expedient del Pressupost.

QUART: Pel que fa a les retribucions i a les assistències del càrrecs electes de la Corporació,
amb efectes d'I de gener de 2011 s'aplicaran les mateixes quantitats vigents de l'an;, 2010.
Respecte de les subvencions a favor dels grups municipals per a l'any 2011, la seva quantia serà
l'establerta també pel mateix període dèl2010 vigent.

CINQUÈ: Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat definitivament el
Pressupost si no n'hi haguessin.

L'anterior dictamen no s'ha aprovat. Ha estat rebutjat amb 9 vots a favor (grups de CiU i del
PP), 10 en contra (grups Socialista, d'ERC i d'ICV-EUiA) i2 abstencions (CUP).

El regidor d'Hisenda Aureli Ruiz (CiU) destaca que porta quatre mesos debatent el pressupost
amb tots els grups, els quals han fet aportacions que en bona part han estat recollides. Un
pressupost, es presenta, que globalment puja una mica més de 53 milions d'euros (43 milions
per a despesa corrent i 10 milions per a inversions). Es dóna prioritat als drets socials de les
persones, a l'educació i al foment de l'ocupació, al desenvolupament de l'economia local i al
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suport a les entitats. Quant a inversions, s'avança en els equipaments de la llei de barris de
l'Espirall, en la rehabilitació del centre i del carrer Sant Pere, en aigües i clavegueram,
rehabilitació del malmès mercat de Sant Salvador, petita ampliació del cementiri, via pública i
edificis i novament pressupostos participatius (400.000 euros en inversions prèvia participació).
Cal tenir present que es reben recursos externs per a algunes inversions (Centre CÍvic amb la llei
dé barris, VINSEUM des d'I % cultural, aparcament de l'Espirall via cànon de la concessionària
SABA, etc.).

Ruiz esmenta que patim una reducció d' 1,4 milions en la recaptació de recursos propis i de
2.00.000 euros per transferències de l'Estat, la qual cosa ens obliga a reduir despeses. Tot i així,
es volen mantenir els llocs de treball de l'Ajuntament, i també mantenir els serveis, fent més
amb menys recursos. Disposem fins ara del pressupost de 2010 prorrogat, però hem de tenir en
compte que baixant els ingressos algunes partides de despesa del pressupost prorrogat són
excessives per inassumibles. Per a les inversions es fa un esforç i s'apel.la de forma important al
crèdit, però si el pressupost no s'aprova les inversions programades no es podran endegar, la
qual cosa seria negativa.

Es tracta de votar a favor del pressupost, o almenys de facilitar-ne l'aprovació des d'una
abstenció, o bé rebutjar-lo i quedar-nos amb el pressupost prorrogat, i això voldria dir dificultar
la posada en funcionament de l'aparcament de l'Espirall, el Diverhivern, l'increment dels ajuts a
les famílies i de les beques o els ajuts a entitats culturals, aturar programes com RESPIR o
Espiga o bloquejar inversions com la Llei de barris o la imprescindible i urgent reforma del
mercat de Sant Salvador.

Bernat Villarroya (lCV -EUiA) afirma que el seu grup va acudir a les reunions de negociació
amb mentalitat oberta, i amb la voluntat d'orientar el pressupost cap a les n~cessitats socials i de
prioritzar les inversions. Es partia dels acords sobre mesures socials de 2010 (ajuts socials,
habitatge, etc.), i si molts d'ells no s'han complert el seu grup esperava obtenir explicacions o
alternatives.

Villarroya afirma que l'actitud del Govern municipal no és en aquest punt positiva, i ni tan sols
s'albira un full de ruta per a fer viables inversions i projectes de futur.

L'any 2010 es van acordar mesüres com reforçar el programa de rehabilitació d'habitatges, però
amb un resultat real equivalent a la meitat que en anys anteriors. Ara s'ha fet un logo nou de
rehabilitació, i es diu que es faran inversions sense donar detalls. L'auditoria energètica es va
incloure ja en el pressupost de 2008 però no es va prioritzar. No s'han executat les obres
resultants de la participació ciutadana de 2009 i 2010, es canvia sobtadament la destinació de
l'antiga estació enològica vulnerant processos ja iniciats i expectatives, etc.

Sobre aquestes bases, diu Villarroya, rcv no pot donar suport al pressupost. Caldrà funcionar
amb el pressupost prorrogat, i recolzar aquelles modifièacions puntuals que es plantegin i que
siguin necessàries.

Josep Quelart (ERC) anuncia que votarà contra el pressupost, i que les paraules del Govern
sovint" són buides de contingut i no expressen compromisos reals. L'abstenció seria més fàcil,
però a parer seu Vilafranca amb aquesta abstenció i l'aprovació del pressupost no hi guanyaria.
Diferents punts pactats en el passat, molts d'ells inclosos en el pacte de moció de censura, no
han estat complerts pel Govern de CiU. Així, la xarxa wi-fi no s'ha acabat ni funcionarà com
estava previst, no s'ha impulsat la Vegueria Penedès ni s'hi han abocat recursos, o s'han gastat
de forma molt dubtosa, no s'ha creat el Casal de Joves, no funciona l'economat dient que no hi
havia locals quan la Societat d'Habitatge en té d'aptes, es fa un conveni amb el Bisbat pel qual
es paguen més de 2.000 euros cada més per l'ús de la capella de Sant Joan (mesura gens
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d'esquerres), no es garanteixen les despeses de funcionament del VINSEUM al'legant que ja
disposa de subvencions però sense aclarir que aquestes es destinen només a inversions, etc.

Josep Quelart afegeix que hi ha coses incomprensibles com l'aparcament de l'Espirall. La
concessionària SABA havia de construir l'aparcament segons un projecte molt clar, però no
s'han executat actuacions previstes com pintura i arrebossats, i tot i així l'obra ha estat rebuda
per l'Ajuntament sense objeccions. D'altra banda, ara es vol pagar l'IVA del cost de
l'aparcament a SABA, però el pressupost del projecte ja incloïa; es pregunta Quelart si no es va
preveure correctament el pagament de I'IVA a SABA, i si no estarem pagant una cosa que no
correspon. També el Govern preveu ingressar 1 milió d'euros per vendes de places de
l'aparcament, però no queda clara la destinació dels diners si es rebutja l'ampliació de
l'aparcament cap a la plaça Dr. Bonet.

Quelart conclou que hi ha manca de confiança en el Govern i que això no permet aprovar el
pressupost, i recorda que l'alcalde va declarar públicament no fa gaire que si el pressupost no
s'aprovava no passava res, perquè funcionaria el pressupost de 2010 prorrogat. Potser és millor
la pròrroga que un pressupost nou com a aquest, allunyat de plantejaments sòlids i d'esquerres.

Josep Ramon (PP) fa referència a les circumstàncies de crisi i de minva dels ingressos propis i
dels procedents de l'Estat i de la Generalitat. Aquestes circumstàncies aconsellen ser prudents i
austers, donar suport al pressupost presentat i vigilar-ne la correcta execució. S'han fet reunions
i acords parcials, i ara és un bon moment de donar llum verda al pressupost, sens perjudici de
possibles redefinicions passades les eleccions municipals i en funció dels seus resultats i de les
majories que es formin. L'escenari de prorrogar el pressupost de 2010 i anar-lo modificant no
seria bo, i essent un any electoral si avui el pressupost no s'aprovaja no serà possible fer-ho fins
al mes de setembre o d'octubre. Hem de recuperar l'activitat inversora i deixar enrere la
passivitat d'anteriors governs, i ser capaços de generar riquesa sense limitar-se a administrar la
misèria. El PP dóna suport en general a les inversions, però amb certs matisos, ja que la reserva
de 400.000 euros per a participació ciutadana hauria de portar a replantejar-se sistemes realment
poc participatius, i pel que fa al Vinseum cal garantir tant les inversions èom les despeses de
funcionament.

Xavier Navarro (CUP) afirma que porten tres o quatre mesos parlant sobre el pressupost. Cal
prioritzar, i en aquests moments de crisi la CUP posa les polítiques socials per damunt de les
inversions. És bo donar suport a les famílies necessitades, impulsar la llei de barris i que el
Govern racionalitzi la despesa. En inversions, es podia prescindir de l'ampliació de
l'aparcament de l'Espirall ja que no hi hà massa vendes de places a la primera fase, i el
VINSEUM ja gaudeix de subvencions d'altres administracions.

Navarro afirma que certes ajudes que es donen a tothom amb caràcter universal, com les
corresponents a llibres de text i xecs servei, s'haurien de replantejar, i concedir-les a qui
realment ho necessita. Decisions pactades en es anys 2009 i 2010 no s'han executat (Oficina de
Treball, coordinació dels serveis socials amb els serveis d'ocupació i d'habitatge, formació
ocupacional vinculada al territori; microcrèdits per a emprenedors, obertura a la gent dels patis
de les escoles, etc.); per tot plegat la CUP no votarà a favor del pressupost, però sí que vol
facilitar-ne l'aprovació tot abstenint-se.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que molts grups de l'oposició han donat suport o
afavorit l'aprovació en diferents ocasions de pressupostos municipals i ordenances fiscals.
Aquesta ha estat també la postura del grup Socialista des que és a l'oposició, i per exemple va
donar suport a les Ordenances fiscals per al 2011 i s'ha mostrat obert al diàleg quant al
pressupost, la qual cosa contrasta amb la postura de CiU quan era a l'oposició, que sempre es va
oposar rotundament i es va abstenir de fer propostes.
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AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

Francisco Romero diu que el PSC ha formulat propostes i les ha fetes públiques, ha assistit a les
reunions de negociació i ha demanat un compromís al Govern de complir finalment els pactes
que s'havien assolit per tots els grups en matèria social i que no s'han executat. Però és clar que
CiU ha optat per no dialogar i per presentar un pressupost unilateralment. Així, per exemple, es
diu que es vol fer el Centre Cívic a l'Espirall, però sense projecte ni viabilitat ni acord sobre
l'emplaçament, o destinar la finca de l'antiga estació enològica a altres finalitats altres que la
residència per a gent gran sense acords i prescindint del procés seguit fins ara des de
l'Ajuntament. CiU anuncia decisions irresponsables i unilaterals en matèries com el Pla de
convivència, igualtat, llars d'infants, no residència de gent gran a l'antÍga estació enològica,
equipaments de la llei de barris, etc. i presenta un pla d'inversions que no compta amb la
confiança del Ple, per la qual cosa és la conducta de CiU la que aboca al grup Socialista a votar
en contra.

Aureli Ruiz (CiU i regidor d'Hisenda) diu que als grups d'ERC i d'ICV se'ls ha explicat el
pressupost i la situació econòmica, caracteritzada per una davallada dels ingressos, per la
necessitat d'austeritat i per la impossibilitat de tirar endavant inversions que es preveia finançar
amb vendes de terrenys que no han estat viables. Pel que fa a l'aparcament de l'Espirall al-ludit
per Josep Quelart, l'equipament ha quedat força bé, els tècnics han informat correctament que
s'han complert els compromisos i és clar que no paguem pas l'IVA dues vegades. El pressupost
é.s global, ha estat discutit, exigeix renúncies per part de tothom i conté una previsió
d'inversions mínimes que poden facilitar el consens. Si no s'aprova es ressentiran els ajuts a
famílies i a entitats. Cadascuna té la seva responsabilitat, i certes actituds s'expliquen per la
proximitat de la campanya electoral.

.Francisco Romero (grup Socialista) destaca que els grups de l'úposició han estat responsables i
oberts al diàleg. Però CiU vol aprovar inversions sense consens i unilateralment, i en dos anys
no ha fet cap plantejament seriós sobre inversions i endeutament. No s'ha formulat un
pressupost de ciutat, i sembla evident que la proposta de CiU no disposa pràcticament de cap
suport.

Després de la votació, en la qual s'ha rebutjat el pressupost, l'alcalde Pere RegulI lamenta que
la imminent campanya electoral no permeti un acord. En dues grans inversions (Centre cívic de
l'Espirall al marge de l'emplaçament concret i mercat de Sant Salvador) hi havia acord i ara
quedaran momentàniament paralitzades. Espera que les elecclons portin una correlació de forces
polítiques a l'Ajuntament més clara.

Il. REGLAMENT D'ÚS D'HORTS URBANS

El text del dictamen ésel següent:

Arran de la moció aprovada pel Ple municipal en sessió del dia 25 de novembre de
2008, es van iniciar les actuacions per a la creació d'una xarxa d'horts urbans, actuacions que,
finalment, han portat la confecció, per part de la Comissió d'Horts Urbans, d'un Reglament de
. règim d'ús dels horts urbans de titularitat municipal, l'objecte del qual és regular el règim
jurídic de les llicències d'ús privatiu del domini públic atorgades per l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès sobre horts de titularitat municipal al nostre terme municipal,
exclusivament pel seu conreu agrícola amb dêstinació a l'autoconsum, el contingut dels drets i
obligacions a complir per les persones beneficiàries d'aquestes llicències i el règim de licitació
i acijudicació de les mateixes.
Atesa la previsió continguda en els articles 61 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

S'ACORDA:
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Aprovar inicialment el nou "Reglament de règim d'ús dels horts urbans de titularitat
muniçipal ". . .

Sotmetre 'I al tràmit d'informació pública pel termini d'un més a partir de les
publicacions adients, als efectes d'al.legacions i reclamacions, transcorregut el qual sense
formular-se reclamacions s'entendrà aprovat definitivament el nou reglament.

Aquest dictamen s'ha aprovat per unanimitat.

La Regidora de Medi Ambient Ramona Suriol (CiU) recorda que una moció del Ple de 2008 ja
parlava de crear una xarxa d'horts urbans. La Comissió creada ha estudiat la matèria i possibles
emplaçaments, i s'ha decidit habilitar una zona adient com el sector Melió Residencial. S'ha
elaborat un Reglament tenint en compte l'experiència d'altres ciutats, per consens i amb la
correcció final per part del secretari. Tenim 15 parceHes, i s'atorgaran llicències d'ús per quatre
anys per a conrear productes per autoconsum i amb criteris ecològics. Es reserven percentatges
per a certs col. lectius, i l'assignació es fa per sorteig, formant les persones no triades una llisl'a
d'espera.

BernatVillarroya (ICV -EUiA) es mostra favorable al dictamen. La Comissió d'horts urbans ha
treballat bé, i certes propostes d'ICV (reserves per a persones amb discapacitats, producció
ecològica, etc.) han estat acceptades. Espera que es pugui posar en marxa aviat, i que en el futur
es puguin habilitar més horts d'aquesta mena.,

Josep Quelart (ERC) destaca el bon treball fet per la Comissió. 15 parcel'les i 15 persones
treballant-les és poc, i espera que en el futur hi hagi més horts, i que es pugui guanyar també en
agilitat.

Josep Ramon (PP) es mostra a favor de la proposta i dels horts urbans, reservant-se però la
facultat de presentar al. legacions al Reglament. Caldrà estar atent, tanmateix, als costos dels
horts per a l'Ajuntament.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que tot va començar arran d'una moció del seu grup fa dos
anys. El procés ha estat massa lent, però es mostra satisfet d'haver arribat fins aquí. Ara, caldrà
que l'hort sigui una realitat molt aviat. Es poden habilitar horts sense grans inversions, i quan es
fixin les taxes que les persones usuàries han de satisfer caldrà estudiar bonificacions per a certs
col. lectius. Els horts han de ser ecològics, i respectuosos amb els veïns de la zona. Si té èxit,
s'hauran de condicionar nous espais.

Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport al dictamen, ja que el Reglament és imprescindible
per a regular l'ús de l'hort. Molta gent hi ha treballat, i cal respectar la feina feta.

IV. MOCIÓ ACTES FESTIUS I RESIDUS (el punt III de l'ordre del dia feia referència a
l'Administració de la FM i ja ha estat tractat)

Es presenta la següent moció de l'alcaldia, promoguda pel Col. lectiu ecologista Bosc Verd:

Atès que des de fa uns anys, diversos ajuntaments, particulars i entitats del país, han
emprès accions de prevenció i de reducció dels residus a les festes populars amb l'objectiu de
reduir-ne la generació i complir amb els objectius de sostenibilitat que marquen les agendes 21
i els plans d'acció ambiental dels municipis.

Atès que podem veure moltes festes majors (de municipis grans i petits) que han
substituït als concerts i àpats de les festes els gots de plàstic d'un sol ús per gots reutilitzables
i/o per gots compostables (són gots d'un sol ús però de composició vegetal, amb menys impacte
ecològic que es reciclen a través del contenidor d'orgànica).
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Atès que a Vilafranca ja s'han introduït algunes mesures de reducció de residus en
algunes festes populars (com la Festa del Xató o la Fira del Gall) però no en canvi a la Festa
Major (de manera puntual els anys 2003 i 2004 però la resta no).

Atès que la Festa Major són les festes amb més participació, popularitat i projecció de
tot el calendari festiu anual de la vila i són també les festes amb més generació de residus.

Atès que creiem necessari fer compatibles les festes i el medi ambient; el passar-ho bé i
la responsabilitat amb el nostre entorn.

Atès que entenem que la prevenció de residus no ha de ser una qüestió a escollir cada
any pels administradors de la Festa Major sinó que ha de ser un criteri incorporat en totes
aquelles actuacions que des de les administracions públiques es realitzen a Vilafranca i que es
fan per a tota la població.

Atès que volem gaudir d'una Festa Major i d'unes festes populars de Vilafranca més
respectuoses amb el medi ambient.

Per això, S'ACORDA:
1. L'Ajuntament elabori un protpcol d'actuació per a tots els actes festius de la vila que

tingui com a objectiu prevenir la generació de residus (fent les festes més sostenibles) i
donar compliment a l'Agenda 21. Aquest protocol ha de regular la implantació
d'aquestes mesures i ha de facilitar a les entitats organitzadores, la informació, els
recursos disponibles i les diferents alternatives existents per a reduir els residus a cada
celebració festivà.

2. Que aquest protocol inclogui que en els actes que siguin organitzats per l'Ajuntament,
pels Administradors de la Festa Major (incloses les carpes o altres barres) o pels
coordinadors de les Festes de Sant Raimon, s'eliminin els elements de plàstic d'un sol
ús i es substitueixin per vaixella reutilitzable o compostable (depenent del format de
l'actuació). .

3. Que en la celebració dels actes festius s'introdueixin mesures. informatives i
divulgatives per explicar les accions de prevenció de residus empreses pels
organitzadors dels actes.

4. Que s 'insta¡'lin els circuits per a la recollida selectiva dels residus generats a les festes.

5. Que des del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament es vetlli per a la correcta
implantació d'aquestes accions preventives iper al compliment de dit protocol.

Aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat.

En primer terme, d'acord amb el ROM i prèvia sol. licitud, intervé en nom del col.lectiu Bosc
Verd Marta Pérez, qui agraeix que la proposta sigui tractada i que es permeti aquesta
intervenció. Cal millorar un aspecte de les festes, i principalment de la Festa Major. Actualment
es fan servir gots de plàstic d'un sol ús que nó són renovables i que contaminen, però cal
canviar els hàbits i anar cap a festes sostenibles, fent servir estris reutilitzables o, com a mínim,
fets amb elements compostables amb un menor impacte. L'Ajuntament s'ha de responsabilitzar
del compliment de la mesura, i no fer-ho dependre de les persones que administren la festa
major cada any. •

Ramona Suriol (CiU i en representació de l'alcalde) es mostra del tot favorable a la moció, i els
administradors de la FM han de tenir. clars sempre els criteris aplicables. Tal corri ja succeeix
amb relació a altres festes, s'elaborarà un protocol en aquest terreny per a la Festa Major. El got
reutilitzable porta més feina, i el compostable té un cost econòmic que ara no cobreix la
Generalitat i que s'hauràd'assumir.
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Bernat VilIarroya (ICV -EUiA) afirma que el seu grup també ha treballat en aquest assumpte.
L'Ajuntament disposa ja de vaixelles reutilitzables, però cal anar més enllà i estendre les
mesures a festes com la FM, de manera que s'afavoreixi el medi i, a la llarga, ens estalviem
costos.

Josep Quelart (ERC) es mostra favorable a la moció. No és acceptable que mentre l'Ajuntment
gasta tant en el reciclatge dels diferents tipus de residus separats permeti en canvi un abús per al
medi com el denunciat. Demana que el protocol s'elabori amb la màxima celeritat.

Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, i demana que les mesures del protocol siguin
proporcionades i raonables.

Llorenç Casanova (CUP) agraeix la iniciativa de Bosc Verd, i remarca que a l'any 2007 la CUP
va presentar una moció similar. És positiu defensar el medi ambient i el reciclatge .•
Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport al dictamen i diu compartir les reflexions de la
moció. Cal fer una regulació que minori l'impacte ecològic dels resious.

V. MOCIÓ DESOCUPACIÓ I INSERCIÓ

La moció de l'ordre del dia sobre la matèria, presentada per ICV-EUiA, ha estat retirada per
grup proposant. Bernat VilIarroya (ICV) afirma que en les darreres setmanes el Govern de
l'Estat ha aprovat ajuts substitutius dels que s'havien eliminat. Caldrà estudiar-ho, però la moció
no ha de ser tractada en aquests termes ara.

VI. MOCIÓ CASA FM

Es presenta la següent moció del grup d'ERC:

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca impulsa una candidatura amb la finalitat de la
inclusió de la Festa Major de Vilafranca del Penedès en la Llista del Patrimoni Immaterial de
la UNESCO.

Atès que la inclusió de la Festa Major de Vilafranca del Penedès en la Llista del
Patrimoni Immaterial de la UNESCO significaria l'aprofitament de l'interès i l'èxit de la Festa
al llarg de tot l'any,. i ajudaria a convertir la Casa de la Festa.Major en una font d'ingressos
per a l'Ajuntament i la generació de molta riquesa i turisme per a la' Vila i la comarca en forma
de molts nous visitants al llarg de tot l'any.

Atès que ja no és necessària l'èstació transformadora d'una empresa privada que està
ubicada a la casa que ha de ser l'espai d'ampliació de la Casa de la Festa Major, ja que la
pista de gel ja no es fa, o que pot ser traslladat a un emplaçament definitiu.

Atès que la Casa de la Festa Major ha quedat obsoleta i que no està a l'alçada que
requereix el foment d'una candidatura amb la finalitat de la inclusió de laFesta Major de
Vilafranca del Penedès en la Llista del Patrimoni Immaterial de la UNESCO.

Atès que cal amb urgència la posadà al dia i dignificació de la Casa de la Festa Major.

És per tots aquests motius que S'ACORDA: .
1~ Fer els passos corresponents per a alliberar la Casa de' la Festa Major de l'estació

transformadora d'una empresa privada que ocupa part de l'espai d'ampliació, amb la
seva reubicació subterrània si cal.

2. Remodelar i ampliar la Casa de la Festa Major.
3. Comunicar aquesta decisió al Consell de la Festa Major i a les entitats i bqlls que
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participen en la Festa.

Aquesta moció ha estat aprovada amb 9 vots a favor (grups d'ERC i Socialista) i 12 abstencions
(resta de grups).

Josep Quelart (ERC) recorda que quan a l'any 2009 es va plantejar la moció de censura ERC va
apostar clarament per la dignificació de la Festa Major, per a la qual cosa més que diners fa falta
imaginació. La casa actual de la FM té limitació d'espais, i el primer que s'hauria de fer és
eliminar l'estació transformadora d'una companyia privada elèctrica que hi ha a la casa veïna,
que es va adquirir justament per ampliar la casa de la Festa Major, amb la qual cosa guanyaríem
espai. Són necessàries mesures d'aquesta mena i tenir clar un projecte si aspirem al
reconeixement per part de la UNESCO de la Festa Major de Vilafranca com a patrimoni
immaterial de la humanitat. L'estació transformadora elèctrica en un equipament públic no té
sentit, i si es va posar va ser per a donar servei a la pista de gel que s'instal-1ava per nadal a la
plaça de Jaume I; ara aquesta pista de gel ja no existeix, i el transformador no té sentit.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que és correcte retirar l'estació transformadora si no
suposa un cost elevat, però que en la situació de crisi actual no pot ser prioritària una forta
inversió per ampliar la casa de la FM. El seu grup s'abstindrà. En el mateix sentit intervé Josep
Ramon (PP).

Xavier Navarro (CUP) manifesta que la CUP ja es va interessar per l'estació transformadora, i
es va comentar que erà necessària no per a la pista de gel, sinó per al mercat municipal de la
carn. La inversió proposada no és adient en aquest moment, i més quan el Consell de la Festa
Major és partidari no de l'ampliació de l'espai actual, sinó de cercar-ne un de nou.

Raimon Gusi (CiU) afirma que la candidatur(i de la UNESCO requereix un consens sostingut en
el temps, i la decisió es pot produir d'aquí a quatre o cinc anys. Cal planificar amb visió de
futur, però no ampliar en temps de crisi l'actual casa de la Festa Major. També en nom de CiU
Aureli Ruiz confirma que l'estació transformadora serveix el mercat muniCipal i no la pista de
gel, i diu que no hi ha pressupost per a inversions c0f!lles plantejades per la moció.

Ramon Zaballa (grup Socialista) remarca la necessitat de donar suport al fet festiu, i de
potenciar la festa major com a valor cultural i pol d'atracció turística. Cal fer certes
remodelacions a la casa de la FM i plantejar-se un esforç inversor possible.

Josep Quelart (ERC) destaca que la moció no quantifica la despesa. Es tracta d'alliberar la casa
que es va comprar per a casa de la FM de l'estació transformadora (quan es va cedir la casa per
a l'ET es parlava de mercat i pista de gel), i més endavant ja es veurà què es fa des de la
imaginació per a usar els nous espais aconseguits. És sorprenent que. se cedeixi l'espai
gratuïtament a l'empresa elèctrica privada, com també ho és que l'Ajuntament hagi decidit ara
pagar al Bisbat més de 2.000 euros al mes per l'ús de la capella de Sant Joan que s'ha gaudit
durant molts anys gratuïtament.

VII. MOCIÓ MALALTIES RENALS

Se sotmet al Ple la següent moció del grup d'ERC, encapçalada finalment també pels grups
d'ICV -EUiA i Socialista:

Atès que hi ha uns dos-cents malalts renals crònics a la comarca de l'Alt Penedès que
necessiten un tractament d'hemodiàlisi.
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Atès que aquest servei no es dóna a la comarca de l'Alt Penedès i que, per tant,
aquestes persones s 'han de desplaçar tres o quatre vegades a la setmana a Vilanova i la Geltrú,
Igualada, l 'Hospitalet i/o Barcelona, per a poder rebre aquesta ate.nció necessària per a viure.

Atès que cada sessió els suposa entre quatre hores o quatre hores' i trenta minuts
connectats a una màquina, més l'espera i la preparació prèvia, més les operacions finals de
cada sessió, més de dues a quatre hores de viatges (entra l'anada i la tornada) ja que els
malalts fan llargues rutes recollint persones en ambulànCies compartides per tot el territori i
retornant-les una vegada finalitzat el servei; sumant en total de vuit a deu hores de patiment.

Atès la situació d'obres de la carretera que més usuaris utilitzen, la de Vilafranca a
Vilanova, que fa encara més penós, complicat i llarg el desplaçament.

Atès que qualsevol situació climatològica pot afectar les comunicacions, com ja ha
pass'at, deixant en una situació de risc greu una quantitat elevada de persones 'que depenen
d'aquest servei ..

Atès que ja ha estat aprovat per l'administració competent que aquest servei sigui
donat a l'Alt Penedès, perquè la quantitat d'usuaris que el necessiten superen les ràtios que el
fan econòmicament viable. .•

És per tots aquests motius que S'ACORDA:
4. Mostrar la solidaritat i reconeixement de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb

les persones afectades per malalties renals de l'Alt Penedès, ja que estan patint
doblement: per la malaltia i per la falta del servei d 'hemodiàlisi a la comarca de l'Alt
Penedès. '.

5. Instar a la Generalitat de Catalunya, que ja ho va apròvar, a donar el servei
d'hemodiàlisi a Vilafranca a la major brevetat, ja que el número d'usuaris supera els
necessaris per implementar aquest nou servei a l'Alt Penedès.

6. Fer arribar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, al president del Parlament de Catalunya i als
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat.

Josep Quelart (ERC) explica com té lloc ara el servei i la penositat dels viatges, rutes i esperes,
per la qual cosa cal exigir que el servei d'hemodialisi es presti a Vilafranca, tal com la
Generalitat ja havia aprovat en funció del nombre d'usuaris. No es tracta de discutir-ho, sinó
d'exigir la implantació.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que una moció semblant es va votar l'any passat, i que
aquesta és més àmplia i la voldria recolzar i encapçalar. El servei prestat aquí milloraria la
qualitat de vida de les persones afectades.' .

Josep Ramon (PP) dóna suport a 'la mòció, i destaca que ni Üm sols la crisi econòmica hauria
d'afectar a: la prestació d'un servei d'aquesta mena.

Xavier Navarro (CUP) es mostra partidari de la sanitat pública, gratuïta i propera, i diu que s'ha
de ser solidari amb col. lectius que pateixen. ' .

Aureli Ruiz (CiU) anuncia el seu vot favorable. Cal instar novament a la Generalitat perquè posi
en marxa el servei, i afirma Ruiz que l'Hospital de l'Alt Penedès ja ha fet alguna gestió en
aquesta línia. La inversió és important i hi ha crisi, però tot i així hi hem d'insistir, i treballar per
implantar el servei de seguida, i no d'aquí a uns anys (2015) com h'avia anunciat el Govern de la
Generalitat anterior.
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Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport a la moció, com ja ho va fer a la de juliol passat, i
demana encapçalar-la. Cal des de la unitat pressionar a la Generalitat per a fer-ho possible,
perquè és una qüestió de solidaritat i actitud humanitària. .

Josep Quelart (ERC) matisa que el Govern anterior no havia parlat de donar el servei l'any
2015, sinó en el marc del pla 2010-2015, i que hem d'exigir el servei a la Generalitat i fer costat
als afectats quan vénen i ho demanen. L'alcalde Pere Reguli intervé per dir que demà té una
reunió al Departament de Salut, i que reclamarà això, com també el nou CAP i altres serveis.

VIII, IX iX. MOCIÓ HIPOTEQUES I DESNONAMENTS

S'havien presentat tres mocions diferents sobre la mateixa matèria per part dels grups de la
CUP, ERC i ICV -EUiA. Finalment, però, aquests mateixos tres grups presenten la moció
conjunta següent:

Donat que, abans de l'esclat de la crisi les entitats financeres van facilitar préstec per
damunt del valor de l'habitatge a milers famílies que comprometien més del 50% dels seus
ingressos i amb uns terminis cada vegada més llargs, cosa que ha contribuït a generar un dels
sobre endeutaments privats més alts del món,

Donat que segons les dades del Consell General del Poder Judicial es preveu que a
Catalunya els anys 2011 í 20 I2 hi puguin .haver entre 40.000 i 50.000 execucions hipotecàries,

Donat Que quan això succeeix, les famÍlies i persones afectades no solament
s'enfronten a la pèrdua del seu habitatge, sinó també a una condemna financera de per vida:
l'entitat bancària interposa una demanda i s'inicia el procés d'execució hipotecària que finalitza
amb la subhasta de l'immoble. Si la subhasta resta deserta (cosa que en el context actual de crisi
succeeix en el 90% del casos), amb la llei yigent l'entitat bancària s'adjudica l'habitatge pel
50% del valor de taxació i continua reclamant el pagament del deute restant, més els interessos i
els costos judicials, a les persones en situació d'insolvència, mitjançant l'embargament de
nòmines, comptes, etc, així com embargaments als avalistes. Es a dir, a niés de perdre el seu
habitatge, milers de famílies i persones s'enfronten a una condemna financera de per vida que es
tradueix en una condemna a l'exclusió social i a l'economia submergida.

Donat que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s'adjudiquin els
habitatges pel 50% del valor de taxació no solament és anòmala i no té comparativa amb les
legislacions d'altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les famílies
quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que es suma a la publicitat enganyosa amb la que
es va comercialitzar la majoria d'aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en les taxacions i al
llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els contractes que ara es descobreix que en molts
casos amagaven tot tipus de clàusules abusives, com és el cas de les clàusules "terra".

Donat que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i
democràtic de dret, totes les conseqüènèies de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del
contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de l'actual
crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos i pressupostos públics, sense haver
d'assumir cap responsabilitat, al mateix temps que continuen generant milers de milions de
beneficis anuals.' .

Donat que estem davant d'un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es
concreta en l'àmbit local, ja que són els ajuntaments en un moment de crisi econòmica com
l'actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda,

Donat que actualment diverses forces polítiques, entitats i moviments socials estan
reclamant la modificació de la regulació hipotecària incorporant la figura de la dació en
pagament" de forma que el deutor quedi alliberat de la totalitat del deute hipotecari amb el
lliurament de l'habitatge al banc creditor.

Donat que en un primer moment un jutjat de primera instància de la localitat de Lizarra i
recentment l'Audiència Provincial de NavÇlrraha dictat una resolució en la qual considera
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"suficient" la devolució d'una propietat per canceHar un deute contret amb una entitat bancària i
que ha considerat la pretensió de cobrar més enllà del valor de la propietat com a "moralment
rebutjable". Amb aquesta resolució judicial queda obertament qüestionada la Llei hipotecària
espanyola que no preveu el dret de dació per algú que no pot pagar la hipoteca.

Dònat que, aquesta sentència, tot i no crear jurisprudència, obre la porta a una de les
peticions més reivindicades durant els últims anys pels col.lectius de titulars d'hipoteques, amb
l'esperança que es modifiqui la normativa actual i, com passa en d'altres països, es pugui saldar
el deute amb el retorn del bé hipotecat.

Considerant que tot el que aquí s'ha exposat vulnera l'actual marc jurídic, doncs el dret
a l'habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l'article 47 de la Constitució
espanyola.

Però també en l'article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al
compliment de la seva funció social (i que a dia d'avui s'incompleix sistemàticament en els
pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l'article 24 que garanteix la tutela judicial
(vulnerat en els processos d'execucions hipotecàries on es produeix clara indefensió).

Així com els compromisos jurídics en matèria de dret a l'habitatge assumits per l'Estat
espanyol al ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre altres, la Declaració
Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i
Culturals (article 11), especialment a partir de la seva Observació General número 4~ que
concreta el contingut del dret a un habitatge adequat~ i l'Observació General número 7~ que
defineix els desnonaments forçosos com una de las principals vulneracions del dret a
l'habitatge.

Considerant que tot el que aquí s'ha exposat depèn bàsicament d'una normativa de
competència estatal, però que els seus efectes dramàtics es concreten en l'àmbit municipal,
perquè són els ajuntaments a on s'adrecen majoritàriament les persones i famílies afectades en
cerca d'ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc
perquè es vulneren els drets fonamentals d~ la seva població; en segon lloc, perquè en ple
context de crisis i fortes retallades socials, quan els recursos són més escassos que mai, reben
totes les peticions d'ajut de les persones i famílies empobrides.

Considerant que la pèrdua de l'habitatge priva a l'individu o famíliilde tota residència, i
que, a la vegada, la manca de residència exclou de tota via administrativa, amb la conseqüència
de la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar~se tant professional com
familiarment.

Considerant que, com a conseqüència de l'esmentat anteriorment, els desnonaments -
encara més quan suposen el manteniment d'un deute en forma de condemna financera~
inipliquen alts nivells d'inseguretat i considerant que els ajuntaments tenen la responsabilitat de
garantir els drets dels seus ciutadans.

Per a tot això S'ACORDA:
Primer.~ Demanar al Govern central que, tal i com venen proposant la Plataforma

d'Afectats per la Hipoteca i altres orgariitzacions socials, aprovi una modificació de la regulació
hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera que, en els casos de
residència habitual, si el banc executa l'hipoteca i es queda amb l'habitatge, la totalitat del deute"
(principal, més interessos i costes judicials) quedi liquidada, tal i com succeeix en altres països
de la UE o als EEUU. A més ha de garantir també, amb efectes retroactius, que quedi condonat
el deute dels qui ja han patit el desnonament en el marc d'una execució hipotecària.
Segon.~ Instar al Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures necessàries per
paralitzar el desnonaments de les famílies i persones en situ~ció d'insolvència sobrevinguda i
involuntària. Pels milers de desnonaments ja produïts, que s'aprovi amb caràcter d'urgència
mesures destinades a que els milers de pisos buits d'aquests embargaments siguin posats
immediatament a disposició de les famílies/persones desnonades i sense recursos en règim de
lloguer social, no superant el 30% de la renta familiar disponible.
Tercer.- Més enllà de les mesures de competència estatal, emprendre mesures a nivell municipal
per paralitzar els desnonaments, com:
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• Mantenir a través de l'Oficina Municipal de l'habitatge el servei de seguiment de la
situació global de l'habitatge a Vilafranca, inclosos els processos d'execució hipotecària i
desnonaments.
• Reforçar la coordinació entre els serveis d'habitatge i serveis socials de l'Ajuntament,
realitzant reunions mensuals sobre les problemàtiquès derivades de l'habitatge.
• Oferir directament a les famílies/persones en procés de desnonament assessorament
legal i funció de mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la
negació del dreta l'habitatge a les esmentad~s famílies o persones.
• Informar sobre el servei que ofereix l'oficina de l'Ofideute de la Generalitat de
Catalunya en matèria d'assessorament legal i mediació amb els bancs i caixes per trobar
alternatives que no comportin la negació del dret a l'habitatge.
• Establir un protocol d'actuació d'urgència per tal de trobar solucions als casos de
famílies desnonades a través d'habitatges de lloguer social, d'acord amb les possibilitats
econòmiques de les persones afectades.

Quart.- Sol. licitar als jutjats de Vilafranca que faci arribar mensualment a l'Oficina
Municipal de' l'habitatge i als grups municipals, una relació estaèlÍstica dels processos judicials
que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades, així com també faci
arribar a l'Oficina d'habitatge i als Serveis Socials una relació detallada dels processos judicials
que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades.

Cinquè.- Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit a la
variació a la baixa del tipus d'interès variable contractat.

Sisè.- Convocar, a través de l'Oficina Municipal de l'Habitatge, als directors de bancs i .
caixes que operen en el municipi per tal d'instar-los a fer totes les actuacions possibles per
evitar les execucions hipotecàries, així com als administradors de finques als efectes de rebre
informació sobre l'estat d'impagament dels contractes de lloguer i intentar acordar sistemes que
permetin la moratòria dels pròcessos de desnonament. En aquestes reunions hi seran convocats'
els diversos grups polítics amb representació en el Ple, juntament amb les entitats locals que
treballen amb persones amb risc d'exclusió i que manifestin la seva voluntat d'assistir-hi.

Setè.- Reforçar la difusió de les ajUdes en matèria d'habitatge que actualment es poden
tramitar a l'Oficina Municipal de l'habitatge, tant les ajudes de lloguer (de l'Estat espanyol i de
la Generalitat de Catalunya), on existeix una prestació específica per a situacions d'especial
urgència per al pagament del lloguer o de les quotes d'amortització hipotecària en situacions
especials, així com reforçar la borsa d'habitatge de lloguer per tal d'oferir uns preus de lloguer
inferiors als del mercat.

Vuitè.- Donar trasllat d'aquests acords a la Comissió d'Habitatge del Congrés dels
Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, a les
associacions veïnals del municipi i a la Confederació d'Associacions Veïnals de Càtalunya
(CONFAVC).

Aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que.no és casual que tres grups hagin acordat parlar
d'hipoteques i de tot allò que les envolta actualment. Creix la consciència social pels problemes
que ocasionen les execucions hipotecàries i es demana una modificació del sistema, tal com ho
plantegen ja determinades iniciatives polítiques i d'entitats. Cal regular la figura de la dació en
pagament de forma que en darrer terme el lliurament del pis saldi el deute, combatre clàusules
abusives i adoptar mesures també des de l'àmbit local.

Josep Quelart (ERC) s'afegeix a la defensa de la moció, i afirma que algunes sentències
judicials recents admeten que els bancs i altres entitats tenen una p'art de la culpa d'allò que està
passant. La hipoteca en gran mesura és un contracte no negociat sinó d'adhesió que pot generar
abusos, i seria bo anar cap a un sistema més semblant al dels Estats Units pel que fa a la
responsabilitat de les persones que per causes econòmiques no poden fer front al deute.
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Llorenç Casanova (CUP) destaca la perversió del sistema, perquè per exemple a Vilafranca hi
ha 3.000 pisos buits, però també cada vegada més desnonaments i dificultats per accedir a un
habitatge. L'Estat hauria de cànviar la llei acostant-se més al sistema nord-americà, i no pot ser
que el sistema financer no assumeixi responsabilitats i encara rebi ajuts públics. Caldria adoptar
mesures ja experimentades en altres llocs d'Europa en l'àmbit local (impedir desnonaments
quan fa fred o per motius econòmics, expropiar pisos buits, etc.).

Josep Ramon (PP) es mostra favorable a l'esperit de la moció, malgrat que algunes mesures
demanades poden ser discutibles. La intenció és bona, però iniciatives com demanar informació
als Jutjats o convocar bancs i caixes és difícil que tinguin èxit.

Aureli Ruiz (CiU) es mostra d'acord amb la intervenció de Josep Ramon. Però dóna suport a la
moció, i diu que seria positiu preveure la dació en pagament, o considerar abusives
dèterminades clàusules. Caldrà des d'Habitatge emprendre més accions en la línia del que ja
s'està fent, essent conscients que potser algunes actuacions que la moció estableix no seran
viables.

Ramon Zaballa (grup Socialista) afirma que la moció és clara, i que es donen situacions
dramàtiques arran de la crisi que s'haurien d'evitar. Les iniciatives de la moció, més enllà dels
matisos, van en una bona línia, i el seu grup votarà favorablement.

L'alcalde Pere Reguli es felicita per l'aprovació de la moció, però afirma que no tot és tant clar,
i que tothom hauria de col. laborar en la resolució de problemes d'aquesta mena. Així, hi ha
clàusules que són abusives perquè no admeten segons quines baixades dels tipus d'interès, però
les hipoteques es van signar en certes condicions i d'acord amb una llei, que si es modifica de
cop pot plantejar problemes. També cal veure que hi ha desnonaments per lloguers impagats,
però en ocasions el propietari és a l'aturi t~ també dificultats. RegulI constata que tres grups
municipals d'esquerres demanen anar cap a un sistema hipotecari propi d'una societat liberal'
com la dels Estats Units.

XI. MOCIÓ VEGUERIA I ÀMBIT FUNCIONAL PENEDÈS

Es presenta la moció següent per part dels grups d'ERC, CUP i ICV ~EUiA:

Atès que l'aprovació el proppassat mes de juliol de la Llei de Vegueries amb l'absència de
la Vegueria del Penedès, ens empeny a no restar-hi impassibles mentre esperem que en un futur
es decideixi en què queda la divisió territorial de Catalunya.

Atès que la recent constitució de la novena legislatura del Parlament de Catalunya, fa que
tots aquells municipis i comarques que vàrem demanar la seva configuració dins la organització
territorial de Catalunya, puguem exigir que la Vegueria Penedès passi a formar part de la nova
Divisió Territorial de Catalunya, dons aquesta es la voluntat de la gran majoria de pobles i
comarques de la nostra Vegueria penedesenca, d'acord al que s 'ha fet palès en els darrers sis
anys.

Atès que entenem que la Vegueria Penedès ha d'esdevenir unfet en aquest primer període
de sessions del nou Parlament, malgrat som conscients que la Llei de Vegueries és clarament
millorable i sabem, alhora, que les concrecions de la millora demanen molt més temps que no pas
la simple inclusió del Penedès com una demarcació territorial més.

Atès que la pròpia llei de Vegueries preveu a l'article 5 la creació i/o modificació de
Vegueries a propòsta del Govern o el Parlament,

Atès que. no obstant la seva aprovació, caldrà un temps per a que la mateixa esdevingui un
ens amb plenitud de forces, i que en el seu dia ja el Parlament de Catalunya va aprovar el
reconeixement de l'Àmbit Funcional de Planificació Territorial del Penedès, amb la promulgació
del Reglament que ha de servir per a la seva definitiva delimitació i desplegament.
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Per això, S'ACORDA:
1.- Instar al Parlament de Catalunya i al Nou Govern de la Generalitat de Catalunya, a

prendre les mesures necessàries per a procedir a la modificació de la llei de Vegueries, tot
incloent la Vegueria del Penedès, formada pels municipis de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix
Penedès i el Garraf, i d'acord al que l'article 5 de la Llei de Vegueries preveu.

2.- Instar al nou Govern de la Generalitat afer efectiva la Llei que va reconèixer l'Àmbit
Funcional de Planificació Territorial de les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i
el Garraf, tot i promulgant el preceptiu Reglament que ha de èoncretar-ne els seus limits
territorials, i la seva posada en funcionament.

3.- Que traslladi aquest acord als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya; al President del Parlament i al President de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat.

D'acord amb el ROM, i per haver-ho soHicitat, intervé en primer lloc Sònia Massana en
representació de l'entitat "Som Vegueria". Massana agraeix la presentació de la moció i el
reconeixement de la possibilitat d'intervenir, i recorda que el Ple en altres ocasions ja ha donat
el seu suport tant a la Vegueria com a l'Àmbit Funcional Penedès. És cert que el Penedès va
quedar finalment exclòs de la Llei de Vegueries, i per diverses raons costarà que la nova Llei
sigui desplegada, p~rò tot i així cal elaborar el Reglament de l'Àmbit, i fer el possible per tal
que quan les Vegueries es posin en marxa el Penedès sigui ja una Vegueria reconeguda. Serà
important que l'Àmbit faci possible disposar d'un pla territorial parcial del Penedès que
substitueixi altres plans, i també és bàsic que els municipis i els ens locals vagin creant xarxes
de serveis locals propis d'aquest àmbit territorial.

Bernat Villarroya (ICV -EUiA) aposta per modificar ja ara la Llei incloent la Vegueria Penedès,
i per aprovar el reglament sobre l'Àmbit Funcional. És clar que la voluntat de l'actual Govern
de la Generalitat és aparcar les Vegueries.

Josep Quelart (ERC) afirma que la moció ja és prou clara, i que cal agrair la tasca de les entitats
que promouen iniciatives d'aquesta mena. La reivindicació de la Vegueria Penedès s'ha de
formular tantes vegades com calgui, i no es pot acceptar deixar de banda tot el procés de
l'organització territorial argumentant raons economicistes de manca de diners a causa de la crisi.

Llorenç Casanova (CUP) agraeix la proposta de "Som Penedès" i de les 'entitats que treballen en
aquest asumpte. El Govern tripartit anterior de la Generalitat no va escoltar el territori i no va
incloure la Vegueria Penedès a la llei aprovada, i per això ara ens hem de plantejar una moció
d'aquesta mena. També cal fer el Reglament, i començar el pla territorial de l'àmbit.

Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció. Cal desenvolupar l'Àmbit, i els municipis i les
comarques haurien d'abandonar la seva passivitat i plantejar-se serveis comuns d'acord amb la
realitat del Penedès. Quant a la llei de Vegueries, després de la sentència del TC sobre l'Estatut,
sembla una llei merament virtual que difícilment es podrà posar en funcionament.

Pere RegulI (alcalde i en nom de CiU) manifesta que tindria ganes d'encapçalar la moció, i
afirma que des de CiU es treballa a favor de l'Àmbit i de la Vegueria. Les Vegueries
segurament no s'implantaran no només per raons econòmiques, sin6 perquè la sentèpcia del
Tribunal Constitucional les fa pràcticament inviables si les Corts de Madrid no eliminen les
províncies; l'aprovada fa uns mesos és un nyap de Llei, però malgrat tot és bo que si un dia el
procés es reactiva la. Vegueria Penedès sigui reconeguda. Cal tirar endavant l'Àmbit i el
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Reglament de l'Àmbit, i en aquest sentit la fundació Pro-Penedès es planteja ja el Pla estratègic
tenint en compte tot el territori i els seus actors econòmics i socials.

Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport a la moció, la qual es troba en la línia d'altres
mocions aprovades per aquest Ple i que s'han de complir.

Josep Quelart (ERC) rebutja les crítiques fetes al Govern tripartit de la Generalitat, i recorda que
l'organització territorial la va impulsar un Departament dirigit per un conseller d'ERC. Es van
cercar consensos per aprovar una Llei de Vegueries amb vuit Vegueries (entre elles el Penedès),
però no es van trobar els suports adients. La viabilitat o no de la Llei no deriva de l'assumpte
Penedès, sinó del marc jurídic general. Ara és possible modificar la Llei (vigent) per a incloure-
hi la Vegueria Penedès, i cal fer-ho.

XII. MOCIÓ DECLARACIÓ DE BRUSSEL.LES (pAÍS BASC)

Es presenta la següent moció per part del grup de la CUP:

El 29 de març de 2010 Brian Currin, expert que treballa com a mediador internacional
i que ha participat en els processos de pau a Irlanda del Nord i Sud-àfrica, va presentar la
"Declaració de Brussel.les" firmada conjuntament per' 20 líders i experts internacionals en
resolució de conflictes, amb la qual cosa es va obrir una important i nova oportunitat per
avançar en la resolució del conflicte al País Basc. En aquesta declaració s'afirma, entre
d'altres qüestions:
Nosaltres, els sota signants, donem la benvinguda i elogiem els passos proposats i el nou
compromís públic de l'Esquerra Abertzale amb els mitjans "exclusivament polítics i
democràtics" i una "total absència de violència" per aconseguir els seus objectius.

Plenament realitzat, aquest compromís pot ser un pas fonamental per posar fi a l'últim
conflicte a Europa.

Prenem nota de l'expectativa que els propers mesos poden donar pas a una situació on
el compromís pels mitjans pacífics; democràtics' i no violents es convertirà en una realitat
irreversible. Per aixà, fem una crida a ETA perquè doni suport a aquest compromís declarant
un alto al foc permanent i completament verificable.

Aquesta declaració, degudament resposta pel Govern espanyol, permetria que els nous
esforços polítics i democràtics avancin, les diferències es resolguin i s'arribi a una pau
duradora.

Entre els firmants de la "Declaració de Brussel'les" hi trobem representants polítics
internacionals, premis Nobels de la Pau i organitzacions compromeses amb la consecució de la
pau com:
Fundació Nelson Mandela
Arquebisbe Desmond Tutu, Nobel de la Pau. Sud-àfrica.
Frederik Willem de Klerk, Nobel de la Pau. Expresident sud-africà.
Mary Robinson, expresidenta d'Irlanda.
John Hume, Nobel de la Pau. Vaparticipar en els acords de Divendres Sant a Irlanda.
Albert Reynolds, exprimer ministre d'Irlanda.
Raymond Kendal, exsecretari general de la Interpol.
Betfy Williams, Nobel de la Pau per la seva tasca per superar el conflicte a Irlanda.
AIdo Civico, director del Centre per la Resolució de Conflictes Internacionals a la Universitat
de Columbia.
Sheryl Brown, directora de Diplomàcia Virtual, Institut per la Pau d'EEUU
Andrea Bartoli, directora de l'Institut per l'Anàlisi i Resolució de Conflictes, Universitat George
Mason, Washington DC.
Alan Smith, Càtedra Unesco en Educació per laPau, Universitat de l'Ulster.
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Christopher Mitchell, professor emèrit d'Investigació de Conflictes. Institut per l'Anàlisi i
Resolució de Conflictes.

Atès que, actualment al País Basc s 'ha obert un escenari polític en el qual ni la
violència ni l'amenaça de la violència condiciona l'exercici dels drets democràtics de la
ciutadania.

Per tot l'exposat, S'ACORDA:
Expressar el compromís de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb l'exercici dels

drets democràtics i polítics sense limitacions.
Donar suport i subscriure la "Declaració de Brusse¡'¡es ", per la consecució d'un

procés de pau al País Basc.
Demanar a l'Estat espanyol que faci tots les passos nece;ssaris per a consolidar aquest.

nou escenari d'absència de violència que s 'ha obert al País Basc amb la participació
d'observadors internacionals i el reconeixement del dret democràtic a l'autodeterminació dels
pobles.

Demanar al govern espanyol que no posi impediments a la participació en les properes
eleccions municipals de totes les forces polítiques basques, inclosa la que representi a
l'Esquerra Abertzale, facilitant l'exercici democràtic a tota la població.

Aquesta moció s'ha aprovat amb 12 vots a favor (grups de la CUP, CiU, ERC i ICV-EUiA), 1
en contra (PP) i 8 abstenCions (grup Socialista).

Llorenç Casanova (CUP) afirma que no s'ha de desaprofitar una oportunitat històrica per a la
pau i la democràcia al País Basc, i que els polítics han d'estar a l'alçada de les circumstàncies.
L'esquerra Abertzale aposta clarament per vies pacífiques i democràtiques, i s'ha de poder
presentar a les eleccions, de forma que el poble pugui triar lliurement, tal com ho demana una
part molt significativa de la comunitat internacional.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a la moclO i al seu esperit. ETA ha
d'abandonar les armes, la violència ha de cessar i ha d'existir comprensió i bona fe per part de
tothom. Certs poders de l'Estat haurien d'estar a l'alçada de les circumstàncies, i potser no ho
estan. .

Josep Quelart (ERC) diu que voldria encapçalar la moclO. Ens hem de manifestar
responsablement, i ser solidaris amb persones i grups que al País Basc es troben en una situació
complicada. Si l'Estat no té res a amagar no ha de témer res, i hauria d'acceptar la presència en
el procés de personalitats internacionals. ERC és una força política que se sent propera al
procés, i dóna suport al fet que el nou partit "Sortu" pugui participar lliurement en les properes
eleccions.

Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció, perquè un partit polític no pot ser una mena de
braç d'una organització terrorista. Ja en el passat hi havia hagut treves d'ETA, però després va
tomar la violència. ETA s'ha de dissoldre, i ara no pot participar a través de "Sortu" a les
eleccions. D'altra banda, no es pot reconèixer el dret a l'autodeterminació, perquè aquesta ja va
tenir lloc quan es van aprovar la Constitució i els Estatuts. .

Raimon Gusi (CiU) recorda que el 23 de febrer de 1981, fa trenta anys, hi va haver un intent de
cop d'Estat, de caràcter terrorista. La moció és correcta perquè ara la violència es troba absent;
per primer cop l'opció política de l'esquerra abertzale basca condemna la violència, i això no
s'ha de desaprofitar, sinó que cal donar una oportunitat a l~ pau.

Ramon Zaballa (grup Socialista) afirma compartir l'esperit de la moció, tot i que la lletra costa
d'interpretar-la. La declaració de BrusseHes el seu grup la comparteix, però la moció no diu (i
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ho hauria de fer) que s'exigeix a ETA ellliuranient immediat de les armes i el cessament de la
violència. Si fos així el grup Socialista votaria a favor, i si això no es recull s'abstindrà.

Llorenç Casanova (CUP) afirma qUe la moció no parla d'ETA, i que la petició d'ampliació del
grup Socialista ara està fora de lloc. Del que es tracta és si s'accepta o no, en absència de
violència, que el poble basc pugui votar lliurement.

XIII. MOCIÓ DRET DE VOT DE DISCAPACITATS VISUALS

Se sotmet al Ple la següent moció del grup d'ERC, i encapçalada finalment per tots els grups
municipals:

Fins a les eleccions generals de 9 de març de 2008, les persones amb discapacitat
visual, no podien exercir el seu dret al vot de forma autònoma i secreta com garanteix la
Constitució a tots els ciutadans. L'article 87 de la Llei Electoral, els obligava a servir-se de
"una persona de confiança" per escollir la papereta i introduir-la al sobre de votació.

Des de 2004, un grup d'invidents integrats en l'Associació Oitalana per a la Integració
del Cec (ACIC), va reivindicar l'establiment d'un sistema que garantís a aquest col.lectiu,
mitjançant l'ús del braille, el secret i l'autonomia en l'exercici del vot, equiparant així a la
legislació d'altres països com Suècia i Alemanya en l'àmbit europeu, i altres llatinoamericans
com El Salvador, Bolívia, o Costa Rica, onja es garanteix ..

Després d'una llarga lluita, que va incloure la recollida de 21.011 signatures
registrades al Congrés dels Diputats, diverses proposicions no de llei aprovades,
manifestacions, reclamacions davant les juntes electorals, el Síndic de Greuges, ei Defensor del
Poble, i davant els tribunals, i una campanya de mocions aprovades pels ajuntaments, en què
103 municipis catalans van recolzar la iniciativa, en octubre de 2007, es va aprovar una
reforma de la Llei electoral, que va garantir el vot secret dels cecs.

Així, la Llei Electoral en el seu article 87.2, va autoritzar el Govern a regular un
procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb discapaciiat visual en tots els
processos electorals. Això ha permès votar secretament per primera vegada en la història
democràtica a 1.623 persones en les eleccions generals de març de 2008, o 207 en les
autonòmiques catalanes recentment celebrades, per citar alguns exemples.

Però el Reial Decret 1612/2007, que va establir aquest procediment de vot accessible,
va desenvolupar parcialment el mandat legal, ja que va excloure expressament de la seva
regulació les eleccions municipals, que van quedar a regulació posterior condicionada a
l'avaluació per part del Govern del funcionament del sistema recentment implantat. (Disposició
addicional única del RD.).

Malgrat el que preveu aquesta norma, ja l'aprovació l'any passat d'una Proposició no
de llei al Congrés dels Diputats en el mateix sentit, el Govern no ha procedit a avaluar el
funcionament del sistema implantat, i no ha regulat un sistema que garanteixi el vot secret i
autònom als invidents en les eleccions municipals.

Atès que, de no regular el procediment de vot accessible en les eleccions municipals,
es produiria, a més d'una vulneració de la llei electoral i d'un dret fonamental al vot secret i
autònom, una greu discriminació de les persones amb discapacitat dual, que podrien votar
secretament en les altres eleccions, però no en l'elecció del seu Ajuñtament, l'Administració més
propera al ciutadà.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ACORDA:
1. Instar al Govern d'Estat Espanyol a regular, de coriformitat amb el mandat establert

en la Constitució, i en el número 2 de l'article 87 de la Llei Orgànica de Règim Electoral
General, un procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual
en les pròximes eleccions municipals de maig de 2011, similar al ja previst per a la resta de
processos electorals.
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2. Remetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió, a l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Federació Espanyola
. de Municipis i Províncies, al Govern de l'Estat Espanyol, al Govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats i al Senat.

Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat.

Josep Quelart (ERC) destaca que tothom té dret a votar, i .també les persones invidents i també
amb motiu de les eleccions municipals. L'argument econòmic per no fer extensible la tècnica a
les eleccions municipals no és acceptable. No caldria una impressió de paperetes especials en
cada municipi, sinó que el sistema podria ser més senzill i econòmic a partir del Servei de
Correus. .

Intervenen seguidament representants de tots els. grups municipals, i tots ells donen ple suport a
la moció.

XIV. VILAFRANCA, CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA

Es presenta la següent moció per part dels sis grups municipals (Socialista, CiU, CUP, PP, ERC
i ICV -EUiA):

Vilafranca del Pf?nedès té una gran. riquesa cultural, tant pel seu patrimoni com per la
intensa activitat associativa i institucional en tots els àmbits creatius, escènics i artístics.
Aquesta àmplia expressió cultural es reforça amb una bona xarxa d'equipaments de qualitat i
de suport a entitats que facilita la programació ipotencien la seva activitat.

Destaquem que la Vila és un referent a tot Catalunya per la seva capacitat de conservar
i actualitzar les expressions més genuïnes de la cultura tradicional ipopular catalanes, on
destaca la magnífica Festa Major, reconeguda com a "Festa patrimonial d'interès Naciongl"
(Acord GOV/182/2010, d'lI d'octubre, DOG 5736 18.10.2010), i com a capital de les cultures
del vi de Catalunya, amb el projecte museístic VINSEUM

L'activitat cultural a Vilafranca del Penedès es extensa i es podrien detallar molts més
sectors com les arts musicals, les arts escèniques, les arts plàstiques, la creació editorial i
literària, el cicle festiu, la cultura tradicional i popular, noves expressions creatives,
associacionisme ... un gran mosaic de d'iniciatives culturals que sumen ifan que Vilafranca del
Penedès sigui una candidata sòlida a assolir la Capital de la Cultura Catalana en les properes
convocatòries.

Vist que la Capital de la Cultura Catalana s'adreça a tot el domini lingüístic i cultural
català. Té com a objectius els de contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi social de la
llengua i cultura catalanes, incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura
catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi designat com a Capital de la .
Cultura Catalana, tant a l'interior com a l'exterior.

Donat que el Par.lament de Catalunya va donar suport, per unanimitat de tots els grups
parlamentaris, en data 25 de març de 2004, a la Capital de la Cultura Catalana

Donat que l'Organització Capital de la Cultura Catalana, entitat independent de la
societat civil Creada el 1998, es qui ha implantat i desenvolupa la capitalitat de la cultura
catalana en l'àmbit lingüístic i cultural català, que inclou quatre estats europeus.

Vist que les properes ciutats Capitals de la Cultura Catalana són Escaldes-Engordany
(2011), Tarragona (2012) i Ripoll (2013).
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Donat que Vilafranca del Penedès pot aspirar a ser designada com a Capital de la
Cultura Catalanà.

Pertot l'exposat, S'ACORDA:

1.- DonAr suport a la candidatura de Vilafranca del Penedès com a Capital de la
Cultura Catalana.

2. - Iniciar els tràmits per presentar la corresponent candidatura a l'Organització
Capital dè la Cultura Catalana.

3.- Notificar aquest acord a l'Organització Capital de la Cultura Catalana, al
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i dels grups polítics presents als
Parlament de Catalunya .

Aquesta moció s'ha apr~)Vatper unanimitat.

Raimon Gusi (CiU i regidor de Cultura) manifesta que el text de.la moció és explícit, i que ara
cal començar a treballar, en una iniciativa que s'adreça a tot el domini cultural i lingüístic català.
El procés l'organitza la societat civil, i Gusi explica en què consisteix la capitalitat cultural.
Vilafranca hauria de poder-hi optar l'any 2014, o si no és possible a12015.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció, i també ho fa Josep Quelart (ERC), qui
no obstant fa notar que' ara no sembla que existeixin els problemes pressupostaris que CiU
citava per a refusar l'ampliació de la'casa de la Festa Major. També intervenen en un sentit
favorable Josep Ramon (PP), Llorenç Casanova (CUP) i Dolors Villaró (grup Socialista).
Villaró desitja que la candidatura prosperi i manifesta creure en la capacitat de Vilafranca, però
. diu que cal fer-ho bé, i comptar amo una avaluació econòmica perquè els costos poden ser
elevats.

Raimon Gusi (CiU) comparteix el parer de Dolors Villaró, i afirma que de moment no hi ha
cost, però si va endavant caldrà aportar infraestructures i capital humà, per a la qual cosa podem
rebre ajuts externs. Cal marcar-se uns objectius ambiciosos, i aconseguir projecció per a
Vilafranca.

XV. MOCIÓ ESTRANGERIA

Es llegeix la següent moció del grup del PP.

ATÈS que actualment pels tràmits de l'arrelament social i del reagrupament familiar, en l'àmbit
dela,normativa d'estrangeria, s'exigeix un informe emès per l'Ajuntament: informe d'habitatge
suficient pel,reagrupament familiar i informe d'arrelament social per demanar la residència
~~m~. .

ATÈS que el Ministeri de Treball, està elaborant el nou Reglament sobre estrangeria, que
regularà els criteris i els tràmits que regiran per a les sol. licituds d'arrelament social i de
reagrupament.

ATÈS que creiem en la necessitat que els Ajuntaments participin de forma més activa en
l'elaboració dels informes, d'arrelament i reagrupament com a administració més propera als
ciutadans i ciutadanes.

ATÈS la Llei 4/2000 , de 11 de gener sobre els drets i llibertats del estrangers i la seva
integració social reconeix als estrangers una sèrie de drets i llibertats, però també han de complir
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els deures i obligacions que exigeix el nostre ordenament legal respectar les normes de
convivència i comportar-se de forma cívica.

ATÈS q!le actualment estem patint una greu crisi econòmica a la nostra Vila, amb un atur de
prop del 16%, un increment de famílies en risc de pobresa i més usuaris habituals del Banc
d'aliments.

És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple l'adopció dels
següents ACORDS:

PRIMER.- Sol. licitar al Govern de l'Estat que el nou Reglament de desenvolupament de
l'anomenada Llei d'Estrangeria estableixi la facultat que els Ajuntaments puguin emetre
informe negatiu d'arrelament i reagrupament en el cas que el sol. licitant hagi estat sancionat per
infracció de les ordenances municipals que regulen la convivència i el civisme, durant els
últims dotze mesos.

SEGON.- Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès tingui especial cura a l' hora d'emetre
informe d'arrelament i l'informe d'habitatge per al reagrupament familiar d'estrangers.
Concretament en l'informe d'arrelament la valoració dels mitjans de vida amb els que compti
, i quant a l'informe d'habitatge per al reagrupament familiar que s'acrediti que l'immigrant
reagrupant disposa d'un habitatge de característiques i tam any considerades normals pels
ciutadans espanyols de la zona de residència del reagrupant, i que es desprengui de les
mateixes que disposa de mitjans per poder mantenir els familiar que sol. licita reagrupar a fi
d'evitar que en un futur immediat un i altres hagin de recórrer als Serveis Socials de
l'Ajuntament de la nostra Vila per a subsistir.

TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords, al Ministeri de Treball i d'Immigració, al Ministeri
de l'Interior, al Ministeri de Justícia, a la Delegació del Govern a Catalunya, a la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) i a les Associacions Municipalistes de Catalunya
lf~i~~. .. .

Aquesta moció ha estat rebutjada amb 1 vot a favor (PP), 12 en contra (grups Socialista, de la
CUP, d'ERC i d'ICV-EUiA) i 8 abstencions (grup de CiU).

Josep Ramon (PP) defensa la moció, i demana que el Govern de l'Estat en el Reglament permeti
als ajuntaments fer informes negatius de les persones estrangeres que no siguin cíviques, i que
l'Ajuntament sigui rigorós en les comprovacions que serveixen de base als seus informes.

Bernat Villarroya (ICV -EUiA) es mostra contrari a la moció, perquè aquesta no respecta el
principi d'igualtat de drets i deures de les persones, al marge de la seva nacionalitat. La gent
d'aquí no és expulsada si incompleix 'alguna Ordenança de civisme, i no hi ha motius per a
expulsar en el mateix cas a un estranger, perquè incomplir puntualment una norma no demostra
manca d'arrelament o de mitjans mínims. En c~sos de delinqüència la llei ja impedeix el
reagrupament.

Josep Quelart (ERC) titlla la moció d'electoralista, i la rebutja. Josep Ramon oblida que va ser
en l'època del Govern del PP quan van entrar a l'Estat espanyol més estrangers. La norma
exigeix, recorda Quelart, que s'emetin informes municipals, i no consta que això s'hagi de
supnmir.

Xavier Navarro (CUP) s'adhereix a la intervenció de Bernat Villarroya, i rebutja que s'associï la
immigració a fets negatius (col' lapse de serveis, delinqüència, característiques dels habitatges,
etc.). L'Ajuntament no ofereix ajuts especials a immigrants, sinó a les persones que ho
necessiten, i això ha de quedar mol{ clar. Si una persona estrangera infringeix l'Ordenança que
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obliga a baixar les escombraries en certes hores, per exemple, se l'haurà de sancionar si així es
preveu en general, però no expulsar-la del país. La moció hauria de ser retirada.

Ramona Suriol (CiU) destaca que hi ha aspectes de la moció que són certs i lògics, si bé unes
altres afirmacions s'haurien de matisar. Un incompliment d'alguna Ordenança de civisme no
hauria de suposar l'expulsió, i CiU proposaria esmenar la moció de forma que indiqués que
l'Ajuntament es compromet a complir la legislació vigent.

Ramon Zaballa (grup Socialista) afirma que la qüestió de la immigració obliga a reflexionar,
però ara no es poden improvisar mocions per raons electorals. Seria preferible retirar la moció i
parlar de l'assumpte amb més rigor en un altre marc, com per exemple el Consell municipal
sobre convivència. Si no es reconsidera tot plegat, el grup Socialista votarà en contra.

Josep Ramon (PP) nega que faci electoralisme, diu que acceptaria el suggeriment de compromís
municipal de complir la llei i afirma que en alguns ajuntaments governats pel PSC s'han aprovat
iniciatives similars. Es tracta d'informar negativament quan es tracti de persones incíviques que
incorren en incivisme de forma greu (supòsits greus d'infracció de normes de convivència). La
moció no serà retirada.

Ramona Suriol (CiU) diu que els actes incívics greus que donarien lloc a les mesures s'haurien
de concretar més, i que fora bo parlar-ne en el Consell de convivència.

L'alcalde Pere Regull recorda que estem en un estat de dret. No es pot aprovar una moció que
associï conseqüències greus al fet de ser una persona especialment o genèricament incívica;
perquè els supòsits han d'estar ben concretats i ser objectius, per raons de seguretat jurídica.
Proposa deixar l'assumpte sobre la taula i estl!diar-Io més a fons i amb serenor.

Xavier Navarro (CUP) considera greu que la regidora de CiU Ramona Suriol declari que està
d'acord en diferents aspectes de la moció. Delinqueixen i infringeixen les normes immigrants i
gent d'aquí, i els problemes s'han d'abordar serenament i no des d'una moció al Ple.

Raimon Gusi (CiU) demana que un assumpte important com aquest no es tracti en una moció.
Tenim un sistema democràtic i unes normes que s'han de complir. Ha d'existir igualtat de drets
i deures, cal valorar conductes greus i reincidències, explicar les Ordenances i reformar-les si
cal, etc. Paga la pena parlar-ne, en el moment adequat.

XVI. MOCIÓ TIBET

Es presenta la següent moció per part ae grups municipals, a instàncies de l'associació Suport
Tibet:

Atès que segons informen les organitzacions de DDHH Amnistia Internacional i Human
Rights Watch, segueixen les detencions i condemnes als tibetans per part dels Tribunals de la
R.PXinesa,

Atès que segons informen aquestes organitzacions i les propies del poble tibetà com és
el cas del Tibetan Center of Human Rightsand Democracy (TCHRD) i algunes de xineses, es
segueixen produïnt casos de tortura tant' als centres de detenció legals i a les presons
anomenades negres, com a les presons oficials, i moltes vegades amb greus maltractaments
que donen com a resultat la mort dels detinguts,

Atès que el darrer cas conegut és el del près, Jigme Gyatso, que porta quinze anys a la
presó sota racusació de "contra-revolucionari" i "incitació al separatisme" en situació
d'indefensió total,
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Atès que Jigme Gyatso, ha estat torturat repetidament després de les denúncies verbals
de maltractaments fetes durant la visita el 27-11-2005 del Sr.Manfred Nowak, del cos de
Relators Espec{als sobre la Tortura de l'ONU, encarregats de vigilar la situació a les presons,

Atès que per les informacions rebudes Jigme Gyatso està en greu perill fisic degut a les
tortures rebudes, i es tem per la seva vida

DEMANEM
a)L'alliberament dels presos Jigme Gyatso i de Norbu Tsering, pres apadrinat per

SUPORT TIBET, i per afegitó la de la resta de tibetans.
b)La intervenció urgent de l'ONU i especialment del Sr.Juan Mendez, l'actual Relator

Especial Contra la Tortura, i membre de l'Oficina de l'Alt Comissionat per als Drets Humans,
en revisió de les condicions reals d'empresonament dels tibetans a totes les presons del Tibet i
als territoris on hi ha tibetans empresonats

c)La intervenció de la comunitat internacional davant el govern de la R.PXina perquè .
es posifi a tota conducta degradant i inhumana, i a la tortura, i que compleixi ifaci complir la
Declaració Universal dels DDHH i la seva propia constitució ..

d) Comunicar l'adopció d'aquests acords al Parlament de Catalunya, Governs de la
Generalitat i Govern Espanyol, a l'Alt Comissionat per als Drets Humans de l'ONU, a la
organització International Campaign for Tibet i als representants del govern xinès al nostre
pais.

Aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat.

D'acord amb el ROM, i prèvia petició, pren la paraula el representant de l'associació Suport
Tibet AlbertCarrasco, qui dóna les gràcies per l'oportunitat d'intervenir. Carrasco afirma que la
llibertat costa de conquerir i de mantenir, com es veu aquests dies al sud del Mediterrani. Els
tibetans lluiten pels seus drets humans i nacionals, però la Xina els reprimeix i els tortura, de
vegades per coses tan petites com aixecar simplement una bandera. Albert Carrasco demana
solidaritat i pressió, i que l'alcalde també ho faci, aprofitant a més el seu càrrec de Diputat.

Bernat ViIlarroya (ICV-EUiA) es mostra del tot favorable a la moció. Pot semblar un gest
simbòlic, però de vegades amb la unió s'obren portes, i ara s'albira al món un cert moviment
democratitzador.

Josep Quelart (ERC) diu que aquestes mocions no s'aproven debades. La pressió internacional
pot donar fruit, i aconseguir a la fi que els drets humans siguin respectats.

Intervenen en sentit favorable Josep Ramon (PP), Xavier Navarro (CUP) i Emília Torres (CiU).
Torres fa seves les paraules d;AlbertCarrasco, agraeix la moció, es mostra contrària a la tortura
i a l'ocupació xinesa i confia en l'efecte positiu de diferents accions sumades.

Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport a la moció, i diu que s'han de defensar els drets
humans i estar al costat de qui pateix opressió i cerca la llibertat.

L'alcalde Pere RegulI comenta que l'assumpte és delicat, i que la Xina és un Estat potent. Ell
mateix fa poder conviure fa anys amb lames tibetans, i va existir un genocidi en un escenari.
complex.

AMPLIACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ SOBRE LES
EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ

Després de la convocatòria del Ple, i per tant fora de l'ordre del dia, s'ha presentat una moció
per part dels grups de la CUP, d'ERC i d'ICV-EUiA.
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La declaració d'urgència, amb la consegüent ampliació de l'ordre del dia, ha estat acceptada per
unanimitat.

El text de la moció és el següent:

Durant més de 20 anys, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha garantit
l'arribada de les emissions de TV3 al País Valencià. En els últims anys, però, la Generalitat
Valenciana ha anat incoant expedients sancionadors contra ACPV per emetre aquestes
emissions.

La continuitat d'aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del
català en el conjunt dels Països Catalans, i de les relacions entre el Principat de Catalunya i el
País Valencià. D'altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en
llengües, continguts i orientacions polítiques ben diverses, la resposta d'un govern no pot ser
mai la censura d'un canal en particular, sinó garantir l'accés de la població a la més àmplia
oferta, com a mostra de pluralitat informativa i cultural, ide llibertat d'expressió.

Molts Ens Locals Catalans, fent-se ressò de la carta signada per diferents personalitats
polítiques i culturals del país, en la qual els signants fan "una crida al conjunt de la societat -
associacions, entitats, ajuntaments, sindicats ipartits, i persones individuals- perquè, amb la
màxima implicació de tots, es pugui fer front a aquesta situació ", han donat suport econòmic a
Acció Cultural del País Valencia (ACPV) per fer front a les sancions econòmiques.

Així mateix, el Govern de l'Estat ha ratificat la Carta Europea de les Llengües
Regionals o Minoritàries, que en el seu Article 11.2 diu que "Les parts es comprometen a
garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i televisió dels països veïns en
una llengua usada en unaforma idèntica o pròxima d'una llengua regional o minoritària, i a no
oposar-se a la retransmissió d'emissions de ràdio i de televisió dels paisos veïns en aquesta
llengua. Es comprometen, a més, a garantir que no sigui imposada a la premsa cap restricció a
la llibertat d'expressió i a la lliure circulació de la informació en una llengua usada en una
forma idèntica o pròxima d'una llengua regional o minoritària". Resulta d'una flagrant
incongruència que allò que l'Estat espanyol ha signat i considera acceptable i digne de
recolzament a l'àmbit internacional, no ho promogui i permeti que es prohibeixi dins del
territori estatal. ' . .

Per tot l'exposat S'ACORDA:
Primer. - L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès expressa el seu suport a un acord

entre els governs de Catalunya i del País Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i
televisió arribin als dos territoris amb normalitat, i demana al Govern de Catalunya que
consideri una prioritat l'assoliment d'aquest acord el més aviat possible.

Segon.- L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès insta el Govern de la Generalitat de
Catalunya que faci possible l'emissió de TV3 al País Valencià, i doni suport a Acció Cultural
del País Valencià (ACPV) per tal que aquesta pugui seguir oferint aquestes emissions mentre
no existeixi una solució pactada entre els dos Governs.

Tercer.- L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, mentre no es' produeixi l'acord
esmentat, iper garantir el dret a la informació de la població d'ambdós territoris,. insta a la
Generalitat Valenciana a facilitar la recepció de TV3 al País Valencià, igual com la
Generalitat de Catalunya ha disposat els mitjarzs tècnics per a la recepció d.el Canal 9 a
Catalunya, i que deixi sense efecte les sancions econòmiques imposades a ACPV, derivades del
manteniment en funcionament dels repetidors de TV3.

Quart. - L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès insta el Govern de l'Estat a facilitar
els mitjans tècnics i legislatius per tal que es compleixi a l'interior del territori de l'Estat el que
garanteix, a nivell internacional, la. Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries,
amb especial atenció al que disposa el seu Article 11.2.

Cinquè.- L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès com a mostra de suport a la llengua
catalana, a l'ús normalitzat d'aquesta en tots els Països Catalans, en suport als símbols
d'identitat de la nostra història i cultura i, en solidaritat amb els nostres compatriotes del sud,
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oferirà la quantitat de 1.OOO€a l'entitat Acció Cultural del País Valencià, amb lajinalitat de
pagar part de la multa imposada pel govern del País Valencià.

Sisè.- Transmetre aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern
de la Generalitat Valenciana, al Govern Espanyol, a la Comissió Europea, a la Mesa i els
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Mesa i els grups parlamentaris del
Parlament Valencià, a la Mesa i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i, a Acció
Cultural del País Valencià.

Aquesta moció s'ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al grup del
PP.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que la situació és greu, que existeix una situació de censura
directa i que l'actitud del president de la Generalitat valenciana Francisco Camps no és
acceptable, nega la realitat d'una història i d'una llengua comuna i sembla impròpia del segle
XXI. Casanova recorda que el Ple va acordar l'any 2007 atorgar una subvenció a l'Associació
Cultural del País Valencià per aquestes finalitats, i lamenta que l'acord no s'hagi fet efectiu.

Bernat ViIIarroya (ICV-EUiA) es refereix a una moció semblant de 5 grups municipals l'any
2007 que també el PP va votar a favor. En el segle XXI la censura televisiva es troba fora de
lloc, encara que s'intenti disfressar amb tecnicismes.

Josep Quelart (ERC) s'afegeix a les intervencions precedents. Ha d'existir reciprocitat, de
manera que TV3 es pugui veure al País Valèncià i Canal 9 aquí. Ha d'existir un acord polític, i
no clausurar per suposades raons de legalitat contra la voluntat de molts valencians.

Josep Ramon (PP) fa palesa la seva abstenció. És cert que l'any 2007 el PP a Vilafranca va
votar a favor, però la moció actual insisteix en termes com País Valencià i Països Catalans que a
València són majoritàriament rebutjats, i va en contra deliberadament del president de la
Generalitat Valenciana. La moció amaga aspiracions polítiques que gran part dels valencians no
comparteixen.

Raimon Gusi (CiU) dóna suport a la moció i lamenta la sitl;Iació, perquè també són molts els
valencians que volen veure TV3 i mantenir bones relacions. Cal apostar per la llibertat, i
properament el president de Catalunya Artur Mas s'entrevistarà amb el president de la
Generalitat valenciana amb la finalitat d'intentar una solució positiva.

Ramon ZabaI1a (grup Socialista) dóna suport a la moció. La informació és global i ha de poder
arribar a tothom, sense censures f.lifronteres artificials.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia, es produeixen les intervencions següents, informant
l'alcalde que les que no es contestin verbalment en la mateixa sessió rebran resposta escrita
properament:

a) Bernat ViIIarroya (ICV -EUiA) afirma que el govern de CiU fa quasi dos anys que té aturat el
projecte tècnic de residència per a la gent gran al carrer d'AmàIia Soler (antic INCAVI). La
paralització del concurs per adjudicar el projecte ha estat considerada irregular per la Síndica de
Greuges, i ocasiona protestes en sectors professionals. Ara el Govern ha anunciat que vol
dedicar l'espai del carrer d'A. Soler a estudis sobre el negoci del vi, i el regidor vol saber què
pensa fer l'equip de govern. L'alcalde Pere Regull contesta que no es pot encarregar un projecte
per a un equipament d'uns 10 milions d'euros que no es podria executar, que es tracta d'una
decisió política i que els serveis jurídics de l'Ajuntament el van informar que l'Ajuntament no té
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el deure legal d'obrir les pliques i d'encarregar el projecte de residència. El Govern està
treballant per tal que la construcció d'una nova residència per a la gent gran a Vilafranca sigui
possible en un termini no gaire llarg.

b) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que a l'edifici del carrer d'Amàlia de l'antiga estació
enològica darrerament s'hi ha fet algunes obres i neteges, i vol saber la finalitat, cost i partida
pressupostària de cobertura .. L'alcalde Pere Reguli contesta que es van retirar uns mobles per
error que han estat retornats, però que no s'ha fet cap obra, neteja ni despesa.

c) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) demana poder fer una visita a l'edifici de l'antiga estació
enològica per a comprovar-ne l'estat. Hi haurien d'assistir grups municipals i tècnics.

d) Bernat Villartoya (ICV -EUiA) demana informació sobre el projecte d'estudis universitaris
sobre el vi que, segons s'ha anunciat en rodes de premsa, es vol tirar endavant al carrer
d'Amàlia (antiga estació enològica). Es parla d'un preacord, però no s'ha informat en cap
Comissió ni en el si de l'Organisme Torras i Bages. Malgrat que la idea pot ser inicialment
positiva, cal tenir accés a tota la informació; L'alcalde Pere Reguli contesta que només hi ha un
acord verbal; properament, la persona que ha treballat el projecte per encàrrec de la Universitat
de Vic vindrà i podrà explicar-lo. Es facilitarà a tots els grups el projecte i les explicacions, i
s'organitzarà una visita a les instaHacions.

e) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que en el Ple d'octubre es va parlar de rètols
informatius a l'estació de trens de Vilafranca que eren incorrectes i creaven confusió en les
persones usuàries. Pregunta quines gestions ha fet el Govern, i amb quins resultats.

f) Bernat Villarroya (ICV -EUiA) destaca la importància que la Generalitat construeixi el nou
Centre d'Atenció Primària (CAP); els terrenys els va cedir l'Ajuntament fa anys, i el projecte
està elaborat, però segons informac'ions periodístiques aquest CAP es des programa per part de la
Generalitat i possiblement no es farà. L'alcalde Pere Regull diu que a parer seu la construcció
del CAP és un deute històric, i demà mateix es reunirà amb representants del Departament de
Salut de la Generalitat per a reivindicar les obres i altres exigències, com els serveis per als
malalts renals de què s'ha parlat avui. El Govern de la Generalitat anterior no havia programat
les obres ni hi ha partida pressupostària. No s'ha desprogramat res, i amb la situació econòmica
actual serà difícil que les obres comencin aviat, però ell ho reivindicarà amb decisió.

g) Josep Quelart (ERC) pregunta en quina situació es troben els diferents projectes d'óbres
finançats pel FEOL que havien d'acabar com a màxim el 31 de desembre passat, i especialment
com està el projecte de comunicacions wi-f¡ i les obres dels estudis de Penedès Televisió.

h) Josep Quelart (ERC) vol saber en quin estat es troba el projecte de piscina descoberta, i si la"
piscina serà una realitat aquest estiu.

i) Josep Quelart (ERC) pregunta quines mèsures es prendran per a solucionar l'incivisme de
conductors que aparquen els vehicles en doble fila a les escoles, i especialment al carrer Amàlia
Soler (hi ha a més un gran aparcament gratuït a la vora), per recollir o deixar als seus fills.

j) Josep Quelart (ERC) demana com es troba el procés d'adhesió del nostre alberg a la Xarxa
d'Albergs de la Generalitat.

k) Josep Quelart (ERC) s'interessa per la situació del local per a joves que s'havia d'habilitar
dins del 2010, segons moció del Ple aprovada per unanimitat.
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l) Josep Quelart (ERC) sobre la rambla de Sant Francesc, pregunta fins quan hi haurà les
atraccions infantils actuals, si és així com es pensa dinamitzar la rambla i quan es preveu acabar
aquesta rambla (pèrgoles, espais circulars del terra, etc.).

m) Josep Quelart (ERC) afirma que al carret Castellers i en una zona del Pla del Diable hi ha
arbres fruiters que provoquen molèsties per la fruita que cau a terra i embruta, i pregunta si no
es podrien substituir per altres arbres.

n) Josep Quelart (ERC) diu que a l'avinguda del Vendrell hi ha fanals de llum que queden tapats
per arbres, amb la qual cosa no fan llum. També hi ha algun solar al sud de l'avinguda brut,
deixat i amb rates. Demana mesures per a solucionar aquests problemes.

o) Josep Quelart (ERC) manifesta que aquest mes s'havia de prendre alguna decisió sobre
l'ànomenada Festa Major alternativa (continuïtat o no, amb qui, condicions, etc.). Pregunta què
es pensa fer.

p) Josep Quelart (ERC) pregunta si enguany se celebraran o no els actes festius de CALIMA.

q) Josep Quelart (ERC) demana a l'alcalde que moderi adequadament els plens, i que no empri
expressions com les d'avui en el sentit que mocions de l'oposició siguin titllades per ell
d'electoralistes.

r) Xavier Navarro (CUP) afirma que hi ha escoles, instituts i llars que llencen els menús de
menjars que no es serveixen, i que en alguns casos es va intentar lliurar-los a alguna entitat
social, cosa que hauria estat prohibida pel Consell Comarcal. No s'ha de llençar el menjar i
menys en temps de crisi, i demana que l'Ajuntament i el Consell Comarcal col. laborin (cessions
d'espais, materials, estris, etc.).

s) Xavier Navarro (CUP) afirma que un conserge de l'Institut Milà i Fontanans té reducció
horària per baixa maternal, i la manca de cobertura de l'absència per part dè la Generalitat crea
problemes de funcionament al centre. Demana a la regidora d'Educació que comuniqui a la
Inspecció de zona de la Generalitat la necessitat urgent de cobrir la plaça.

t) Xavier Navarro (CUP) pregunta en quin estat es troba el procés de vendes de places
d'aparcament a la plaça Pau Casals, ¡quantes places s'han venut.

u) Xavier Navarro (CUP) fa referència a problemes en la línia de tren de Rodalies i altres
problemes de transport, i pregunta quan es convocarà la Comissió sobre transports que va
aprovar el ple en el mes de juliol de 2009.

v) Xavier Navarro (CUP) pregunta si es prendran mesures correctores davant dels problemes
que està causant la nova sortida nord de l'autopista.

w) Xavier Navarro (CUP) pregunta quan convocarà l'alcalde la junta de portaveus per explicar
els resultats' de la darrera entre~ista de l'alcalde amb responsables d'ADIF. Pere Reguli
manifesta que es convocarà, però que abans vol parlar amb el president d'ADIF per acordar el
tipus de pacte escrit que potser es podria formalitzar.

x) Xavier Lecegui (grup Socialista) recorda que fa un any que tracta que se li faciliti la
informació sobre la Policia Local a Ja qual té dret; a través de preguntes i mocions en el Ple.
Malgrat les preguntes i la moció aprovada, no se li han fet arribar les memòries de la Polièia de
2008, 2009.i 2010. No s'ha facilitat tampoc informació sobre els resultats del pla de qualitat, es
va trigar 19 mesos en convocar el Consell de Policia de barri, i no s'han lliurat les dades
demanades. L'alcalde Pere Regull afirma que li sap greu, i que es facilitarà la informació aviat.
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y) Dolors Villaró (grup Socialista) afirma que properament se celebrarà l'anomenada "setmana
blanca" a les escoles. Per a les activitats la Generalitat aporta quantitats escasses, i pregunta si
l'Ajuntament ha demanat ajuts de la Generalitat, quan es percep per alumne i si hi ha nens o
nenes que queden en situació d'exclusió per raons econòmiques.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

I

El secretari,
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