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DEL PENEDES

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Núm. : 02/2018
Caràcter: ordinari
Data: 20 de febrer de 2018
Horari: de 20:00 a 23:37 hores
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (PDECat)

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
- Ramon Arnabat i Mata (VeC)
- Montse Arroyo i Ferrando (PSC)
- Anna Doblas i Ruiz (PDECat)
- Raimon Gusi i Amigó (PDECat)
- Mònica HiII i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (PDECat)
- Marcel Martínez i Mañé (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC)
- Joan Manel Montfort i Guasch (PDECat)
- Meritxell Montserrat i Mestres (PDECat)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Marta Raventós iCuscó (CUP)
- Dolors Rius i Marrugat (PDECat)
- Francisco Romero i Gamarra (PSC)
- Aureli Ruiz i Milà (PDECat)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon I. Zaballa i Serra (PSC)

Excusa la seva absència:

- Cap

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

Desenvolupament de la sessió

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
23/01/2018.
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Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 23/01/2018,
la qual és aprovada per assentiment.

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS

2. 56¡2017¡CNT ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ I
REFORMA DEL VINSEUM. Adjudicació del contracte administratiu de les
obres d'ampliació i reforma del Vinseum, Centre Nacional de cultura del Vi,
fase 1B, de Vilafranca

Atès que el Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 18 d'octubre de 2017, va
aprovar l'expedient administratiu per a la contractació, mitjançant procediment
obert, de les obres d'ampliació i reforma del Vinseum, Centre Nacional de cultura
del Vi, fase 1B, de Vilafranca.

Atès que aquesta actuació està finançada parcialment, segons la Resolució
GAH/1214/2017, de 26 de maig (DOGC 31.5.2017) pel qual se seleccionen
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDERde
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

Atès que la competència per aquesta contractació correspon al Ple municipal,
d'acord amb l'apartat 2 de la disposició addicional segona del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic (RDL 3/2011). Atès que

Atès que examinades les proposicions presentades, la mesa de contractació ha
valorat i puntuat les ofertes segons els criteris establerts en el plec de clàusules i
tenint en compte els informes dels serveis municipals corresponents, i ha formulat
una proposta d'adjudicació del contracte a favor de la UTE CONSTRUCTORACALAF,
S.AU. I EXCAVACIONSCHE, SL, "UTE MUSEUDELVI" a qual proposta s'accepta.

Atès que la persona física o jurídica a favor de la qual s'ha portat a terme la
proposta d'adjudicació ha presentat ja la totalitat de la documentació acreditativa
que exigeix la llei i el plec de clàusules administratives particulars, amb inclusió de
la garantia definitiva, s'

ACORDA:

1. Adjudicar el contracte administratiu de les obres d'ampliació i reforma del
Vinseum, Centre Nacional de cultura del Vi, fase 1B, de Vilafranca, (Exp.
56/2017/CNT) a la UTE CONSTRUCTORACALAF, S.AU. I EXCAVACIONS CHE, SL,
"UTE MUSEU DEL VI" amb NIF U-67161828, amb pel preu total (IVA a part) de
3.200.477,31 €. El preu amb l'IVA inclòs és de 3.872.577,55 €.

2. Imputar la despesa, la qual s'aprova, amb càrrec a la partida 5 33303 63200 del
pressupost de la corporació segons detall:

Any 2018: 1.687.307,13
Any 2019: 1.890.000,00
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Any 2020: 295.270,42

3. El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars que
consten a l'expedient de contractació; també se subjectarà al plec de clàusules
administratives generals aprovat per l'Ajuntament, i a la proposició presentada per
la persona adjudicatària.

4. Requerir la persona adjudicatària per tal que dins del termini màxim de cinc dies
a comptar de l'endemà de la notificació de l'adjudicació subscrigui el document
administratiu en què es formalitzarà el contracte.

5. Tindrà la consideració de responsable d'aquest contracte Xavier Ballester Gou,
empleat de caràcter públic d'aquest Ajuntament.

6. Notificar aquest acord d'adjudicació definitiva a totes les persones físiques i
jurídiques licitadores, a la Intervenció general i a la persona designada com a
responsable del contracte, i publicar-lo en el perfil de contractant d'aquest
Ajuntament (www.vilafranca.cat/licitacions). També es farà públic en el Portal de la
Transparència.

7. Trametre una còpia certificada del contracte administratiu i un extracte de
l'expedient al Tribunal de Comptes o a la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
d'acord amb allò que disposa l'article 29 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic.

8. Publicar un anunci en el Butlletí Oficial de la província pel qual es doni compte
d'aquesta adjudicació.

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 18 vots favorables ( 8 PDECat, 4
PSC, 3 ERC, 2 VeC, 1 PP) i 3 abstencions (3 CUP).

INTERVENCIONS:

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que es porta a aprovació l'adjudicació
del contracte per a l'execució de la fase 1B del VINSEUM, que s'adjudica per un
import de 3.2nn.hhh€ que amb l'IVA corresponent suposa 3.8nns.

L'adjudicació es proposa a l'oferta més avantatjosa socialment i econòmicament. La
part de l'oferta que depèn d'un judici de valor suposa el 50% del valor de
l'adjudicació. Aquí entren criteris de responsabilitat social, responsabilitat
mediambiental, el Pla d'etapes, les condicions laborals (convenis, distància de la
residència dels treballadors respecte l'obra, etc), els quals són avaluats pels
tècnics.

En quant a l'oferta econòmica, cal dir que la baixa estava limitada al 5% i
s'avaluava si les empreses oferien unes millores que estaven previstes en els plecs.

Les ofertes presentades van ser tres, formades per tres UTE.
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El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favor. L'obra s'adjudica a una UTE
formada per una empresa del Penedès i l'altra de l'Anoia. Espera que l'execució
vagi endavant i valora l'existència d'un pla de manteniment.

Per altra banda, posa de relleu que caldrà valorar les despeses de funcionament del
museu quan estiguin acabades les obres. Actualment l'ajuntament aporta més de
mig milió d'euros pel funcionament i espera que les administracions s'involucrin.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que van donar suport a la convocatòria i van
demanar que l'aprovació de l'adjudicació fos per Ple. Valoren positivament que la
contractació amb criteris socials, laborals i mediambientals. La cosa s'ha fet
correctament i hi donaran suport.

Afegeix que caldrà aprofitar el temps de la construcció per reenfocar el
funcionament del museu.

La Sra. Mònica Hill (ERC) anuncia el vot favorable del seu grup. Considera positius
els criteris d'adjudicació del contracte i consideren que aquest és un projecte clau,
un projecte estratègic. Hi ha però alguns aspectes del contracte que els fa plantejar
qüestions: l'impacte de l'obra en els pressupostos futurs, els preocupa que no hi
hagi un petit estudi per assegurar el futur del projecte. Els preocupa la participació
del sector vitivinícola en el museu; com farem que els veïns i les veïnes facin seu el
projecte, troben a faltar una visió més de futur. Estem avançant sense tenir massa
clar el que tenim al davant.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) recorda a la Sra. Hill que el punt de l'ordre del dia
era sobre l'adjudicació de les obres, les altres qüestions les poden formular en el si
del Patronat del Museu a través del deu representant, pel que fa al Ple, cal cenyir-
se a l'ordre del dia.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) aprofita per fer un recordatori per ala companya Anna
Gabriel, que està perseguida per l'Estat espanyol.

Anuncia que s'abstindran. Consideren positius els criteris que ha exposat el regidor
Josep Maria Martí, però volen fer palès que els ha semblat bé, però que no hi ha
participat. Es tira endavant aquest projecte, però no saben si hi ha prou consens,
perquè els seus efectes van més enllà d'aquesta legislatura.

El Sr. Francisco Romero (PSC) vol insistir en el model de plecs que fem servir.
Creuen que el valor de la baixa en el preu cal limitar-lo, perquè repercuteix en les
retribucions que finalment es podran pagar als treballadors. I també vol fer palès
que l'ajuntament treballa en que els plecs recullin aspectes socials i mediambientals
com així s'acredita amb els mateixos.

S'ha treballat amb projectes de finançament europeu. El projecte aspira a obtenir
més recursos. Ara estem donant un pas important per consolidar un projecte que fa
una pila d'anys que s'impulsa.

ALCALDIA
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3. 5¡2018¡SEC_MP MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU
DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS. Moció presentada pel grup
municipal d'ERC per recuperar el poder adquisitiu de pensions.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit
Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat
l'any 2000 amb la finalitat d'atendre les necessitats futures del Sistema de
Seguretat Social en matèria de prestacions contributives i de la seva gestió. Any
rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant la seva dotació amb els
excedents dels ingressos que financen les prestacions contributives fins arribar a
66.815 milions d'euros. Des d'aquell any ha anat disminuint la guardiola de les
pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que té el Fons de Reserva.

La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la
Seguretat Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de
les relacions laborals i sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del
PSOE i del PP, no s'entra a solucionar el problema de no tenir diners per a fer front
a les pensions que es van generant. Tampoc ajuda a mantenir el poder adquisitiu
dels actuals pensionistes que la revalorització de les pensions sigui del 0,25% quan
l'IPC del 2017 ha estat d'un 1,1%.

L'any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats,
resultat de la progressiva ampliació del període d'anys a computar en la reforma
impulsada pel govern del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l'any 2011 que
retarda l'edat de jubilació i augmenta el període de cotització per al seu càlcul. El
Govern de l'Estat ha proposat que es pugui triar per al càlcul l'opció que prefereixi
la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant tota la seva vida laboral,
ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la vida laboral han deixat de ser
aquells en que més han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral.

Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes
laborals, tant del PP com del PSOE, no només s'han fet d'esquenes a les persones
treballadores sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la
classe treballadora i sense objectius que revertissin en les condicions laborals de les
persones i en la seva futura situació de pensionista. I no és exagerat pensar que
ambdós partits estan creant l'escenari per privatitzar part de la pensió de jubilació.

La situació actual és tan greu que pràcticament s'ha buidat el Fons de Reserva i les
mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a
la base del problema que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions.
Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès proposa l'adopció dels següents,

ACORDS

Primer. Instar el Govern de l'Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a
l'IPC: les pensions no poden revaloritzar-se per sota de l'increment de cost de la
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vida, i impulsar els canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho
contradigui i especialment, la llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del
factor de sostenibilitat i de l'Índex de revalorització del sistema de pensions de la
Seguretat Social. Aplicar una revalorització pel 2018 d'acord amb la inflació
prevista, no inferior a 1,5%.

Segon. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja
s'ha adoptat en molts ajuntaments dels Països Catalans (a Vilafranca es va aprovar
per unanimitat al 2016 una moció en el mateix sentit) permetent així augmentar
les cotitzacions més baixes.

Tercer. Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin polítiques
retributives superiors a les recollides en els convenis col.lectius d'aplicació, ja que
amb uns salaris superiors s'incrementa l'ingrés per cotitzacions.

Quart. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les
reformes laborals realitzades pel PPi el PSOEamb el suport de CiU. Especialment el
Real Decreto-Iey 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral.

Cinquè. Afavorir la negociació col.lectiva en polítiques retributives perquè aquestes
puguin recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que
s'ha vist minvat per la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les
cotitzacions.

Sisè. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat
de la persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació
laboral a temps parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la
pensió de jubilació.

Setè. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l'Estat, tant
legislatives com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el
pressupost de les pensions derogant la reforma de l'article 135 de la Constitució
espanyola que obliga com a deure primordial al pagament del deute: cal evitar que
el govern estatal de torn pugui recórrer, per falta de previsió i de sensibilitat social,
als estalvis generats per les aportacions de molta gent treballadora durant molts
anys sense un acord amb els agents socials.

Vuitè. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català
de relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible
sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores
per fer front a la mala gestió i previsió fetes pels diferents governs de l'estat.

Novè. Promoure l'equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades
actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l'aplicació d'un factor corrector
que compensi la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la
vida laboral a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat. Que els augments de les
pensions contribueixin a reduir la gran desigualtat entre elles, amb increments
lineals.
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Desè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes, als grups polítics al
Parlament de Catalunya, a l'associació El Pilar de Vuit, a les AAW i als sindicats de
la vila (CCOO, UGT, Intersindical, Unió de Pagesos, etc.) i al Consell de la Gent
Gran.

VOTACIÓ: L'anterior Moció és aprovada per 20 vots favorables (8 PDECat, 4 PSC, 3
CUP, 3 ERC, 2 VeC) i 1 negatiu (1 PP).

INTERVENCIONS:

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que estem en un moment clau pel sistema de
pensions per tres motius: Perquè el Govern del PPs'ha dilapidat el fons de reserva
per al pagament de les pensions, perquè les diferents reformes laborals fetes pel PP
i el PSOE que ha permès baixar els salaris i són els salaris els que determinen les
cotitzacions i quines pensions cobrarem i perquè tenim un sistema de càlcul de les
pensions que permet que tot i que l'IPC sigui superior a 1'1% l'augment de les
pensions no superi el 0,25%.

És urgent instar al govern de l'Estat a la revalorització de les pensions que
s'estableixi un salari mínim de 1.000(, que garanteixi millors cotitzacions.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) exposa que han presentat tres esmenes a la part
expositiva i tres esmenes a la dispositiva. El motiu és que s'esmenta les reformes
aprovades pel PP i pel PSOE, però no s'esmenta que CiU els va donar suport,
només surten dos partits.

Des de que el PP està al Govern de l'Estat, el dèficit de les pensions cada cop és
més gran i la caixa de reserva s'ha anat buidant. S'està generant por al sistema per
tal que la gent vagi al sistema privat. La principal mesura per tirar endavant el
sistema de pensions és deroga la reforma laboral i assegurar que la revalorització
de les pensions es fa segons l'IPC i no per l'índex que es va posar en marxa el
2013.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que no hi tenen inconvenient amb les
esmenes. En el text es recollia qui va promoure les modificacions legislatives, no
qui les va aprovar. L'objectiu és que la moció sigui aprovada i volen saber que hi
pensen la resta dels grups. Finalment s'accepten les esmenes en la part dispositiva,
que s'incorporen en el text finalment recollit en l'acta.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra de la moció, perquè cal
veure si és sostenible el pagament del sistema de pensions. Cal tenir en compte
que respecte quan es va dissenyar el sistema de pensions, l'esperança de vida s'ha
incrementat molt i per altra part, cal considerar la situació econòmica.

La causa no és la reforma laboral, perquè la reforma ha permès la recuperació
econòmica, encara que dèbil. Cal tenir en compte que cada any es creen 500.000
llocs de treball. No es poden augmentar les retribucions quan hi ha molta demanda
de treball.
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Recorda que el fons de pensions era una reserva que es va crear en una època de
superàvit per a quan hi hagués situació de crisi.

Es parla de sous baixos, però pitjor és no tenir res, que és el que es va trobar el pp
quan hi va haver canvi de partit al Govern de l'Estat. La reforma laboral ha estat
imitada a altres països i nosaltres la vam copiar dels alemanys i a ells els ha anat
bé.

Es mostra crític amb el redactat del punt setè i remarca que el Govern de l'Estat ha
agafat el fons de reserva per pagar les pensions, no per a altra cosa.

La Sra. Marta Raventós (CUP) manifesta que votaran a favor perquè tot i que
troben que es bastant de mínims demanar l'augment de l'IPC. Això ja no hauria de
qüestionar-se.

Per millorar les pensions caldria canvis estructurals, cal un canvi de model d'Estat,
no podem dependre de les cotitzacions, les pensions han de ser un dret universal.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que és important que es parli de les pensions
i que es defensi el pensionista, més enllà de les culpes, més enllà de si hi ha uns
responsables o uns altres responsables.

Tant la crisi laboral com la crisi institucional han tapat els veritables problemes del
món laboral i del món social. En aquests darrers temps s'han dut a terme polítiques
de Governs d'arreu que frivolitzen sobre aquest model d'estat del benestar. Les
conseqüències han estat unes pors i unes incerteses sobre la sostenibilitat
econòmica del sistema, una incertesa en els actuals jubilats per veure si acabaran
cobrant les pensions, un sentiment d'injustícia per part d'aquells que estan pagant
les cotitzacions i no saben si en el seu moment podran cobrar aquestes pensions.

Les pensions no són una almoina, són un dret. La privatització de les pensions
comporta més desigualtat social. Pot recuperar-se el Pacte de Toledo, pot establir-
se una font complementària per garantir les pensions via pressupostos. També es
poden establir mesures d'intensificació de la lluita contra l'ocupació fraudulenta. Cal
lluitar contra la bretxa salarial, augmentar la pensió de viduïtat a majors de 65
anys que no percebin cap altra pensió. El pronunciament ha de ser favorable al
manteniment d'aquest dret.

El Sr. Joan Manel Montfort (PDECat) manifesta que votaran favorablement. L'equip
de Govern ja predica amb l'exemple en les licitacions. Pel que fa a les esmenes
presentades per VeC, realitza les matisacions següents:

La reforma de 2011 la va aprovar el PSOE, introduïa la jubilació als 67 anys. CiU va
fer el que va fer perquè governava en minoria i tot i així va introduir diverses
millores. En la reforma del 2012, aprovada pel PP, era conseqüència de la reforma
de l'article 135 de la Constitució, pactada entre PSOEi PP i a les converses sobre la
mateixa CiU no va estar ni convidada. Quan es va portar a aprovació, es va
procurar introduir unes matisacions importants. I en la modificació del 2013, CiU va
votar en contra.
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El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que la part dispositiva no dóna lloc a conflicte
i pel que fa a la part expositiva"., l'important és que s'aprovi. Afegeix, dirigint-se al
representant del PP, que diuen que no hi ha diners, però pels Castor sí, pels bancs
també, per aeroports sense avions també,,,. Parla de recuperació econòmica quan
han marxat milers de joves, que no han anat a fer turisme, sinó a buscar feina fora
perquè aquí no la troben.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que poder-se pagar les pensions, el que cal és
que hi hagi recuperació econòmica, que és el que ha procurat fer el PP i que per
millorar les pensions el que falta és que hi hagi recursos.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que comparteixen l'interès en aprovar la
moció. És un primer pas per aturar la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes.
I espera que els grups dels partits aquí representats a les Corts Generals, votin en
el mateix sentit

4. 6¡2018¡SEC_MP MOCIÓ PER UNES FESTES DE SANT RAIMON
VIVES I ACTIVES. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per
unes festes de Sant Raimon vives i actives.

Atès que actualment la nostra vila compta amb més de 420 entitats de diferents àmbits, com el lleure educatiu,
l'esport, associacions de veïns, medi ambient, drets socials, culturals i d'altres. És sabut per tothom que Vilafranca
disposa d'un teixit associatiu extraordinàriament dinàmic, que fa que gaudim d'una ciutat amb nombroses
iniciatives que arriben a tot tipus de sectors i inquietuds de la nostra societat.

Atès que les entitats i els diferents col. lectius vilafranquins organitzats són protagonistes de la riquesa cultural i
social de Vilafranca, a més són espais de diàleg, valors democràtics i lideratge de dinàmiques que fan avançar la
societat. És per això que el teixit associatiu i la força de les entitats és clau per construir una societat viva, activa i
combativa.

Atès que les Festes d'hivern de Vilafranca, altrament dites Festes de Sant Raimon, són unes festes organitzades
per les diferents entitats del poble, sent en aquest sentit una mostra de la capacitat i i/'lusió del món associatiu
local per difondre i dinamitzar les seves pròpies activitats així com la capacitat de generar i promoure'n d'altres.
Són, doncs, una clara oportunitat de dinamitzar activitats en pro al món associatiu de la vila potenciant la cogestió
d'aquestes entre les pròpies entitats i el mateix Ajuntament.

Atès que la dinamització d'aquestes festes no és una tasca fàcil, les persones que se n'encarreguen varien
anualment, i són persones voluntàries que, sense ànim de lucre, gestionen i dinamitzen el calendari de les Festes
d'Hivern. Els components de la Coordinadora pertanyen habitualment a entitats i associacions de la vi/a. La funció
de la Coordinadora és la de confeccionar el programa de les festes, conjuntament amb les entitats de les diferents
activitats que aquestes proposin.

Atès que no sempre és fàci/ cogestionar aquestes festes, i les mateixes entitats sabem que no sempre hi ha totes
les facilitats per promoure segons quins actes, normalment els relacionats amb l'oci nocturn.

No obstant això és bàsic que les entitats segueixin compromeses amb les Festes d'Hivern i sembla que aquest
2017 les festes i el seu futur estan en perill. Pensem que l'ajuntament ha de tenir un clar paper en l'aposta i
promoció d'aquestes festes i vetllar perquè es desenvolupin amb total normalitat. Una vila rica en teixit associatiu
no pot perdre la vessant popular d'aquests festes d'hivern.

Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUPdemana al ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès els
següents acords:
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PRIMER.- Compromís de l'ajuntament de vetllar perquè les entitats coordinin aquestes festes, posant-los facilitats
en els diferents actes proposats ja sigui d'infraestructura, equipaments o econòmiques.

SEGON.- Iniciar la revisió del Protocol de Festes mínim cada dos anys, tal com s'hi indica, amb la voluntat de
revisar-les, avaluar-les i repensar-les, i fer-ho a travès d'un procés particpatiu, tal com es va fer en la seva
redacció inicial.

TERCER.-Que l'ajuntament de Vilafranca vetlli per l'exel.lència de les Festes d'hivern, implicant-se en la difusió de
les mateixes, comprometen una major dotació pressupostaria i assegurant suport reiterat i continuat a les
mateixes.

VOTACIÓ: L'anterior Moció NO és aprovada per 8 vots favorables (3 CUP, 3 ERC, 2
VeC), 12 negatius (8 PDECat, 4 PSC) i 1 abstenció (1 PP).

INTERVENCIONS:

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que estan molt preocupats per l'evolució de
les festes d'hivern de sant Raimon. Van néixer amb la voluntat de ser fruit de la
participació i esforç col.lectiu de les entitats de la vila. L'interès de l'equip de
Govern ha anat minvant fins al punt de donar-les a una entitat.

No s'ha revisat el protocol des de que es va fer, l'any 2005. L'apartat segon del
protocol diu que es faran un màxim de tres caps de setmana. L'apartat tercer diu
que les festes seran organitzades per les diferents entitats de Vilafranca, sent en
aquests sentit una mostra de la capacitat i il.lusió del món associatiu local per
difondre i dinamitzar les seves pròpies activitats així com la capacitat de generar i
promoure'n d'altres; i l'apartat 4 estableix quina és la composició de la
coordinadora de les festes de sant Raimon.

Entenen que la pèrdua de l'esperit inicial rau en no revisar-se el protocol i de la
manca d'interès de l'equip de Govern. La moció és una proposta per recuperar
l'esperit inicial, buscant un compromís d'implicar-se al màxim en la revisió.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que primer vol escoltar l'opinió de l'equip de
Govern i sembla que hibha hagut entitats que han volgut optar a l'organització de
les festes.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que cal fer un reconeixement a l'Associació de
Raimons per l'organització de les festes de 2018. Ara és el moment de parlar i
replantejar del que han de ser les festes en el sentit de la moció.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que els sembla positiu reemprendre el debat
sobre el que han de ser les festes de sant Raimon. Potser caldria repensar tot el
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cicle festiu, perquè totes les festes de l'any poden ser prou importants. També
volen esperar a saber la versió de l'equip de Govern i creuen que cal més empatia
amb totes les entitats i que també caldria més pressupost per aquestes festes.

El Sr. Raimon Gusi (PDECat) manifesta que es va fer un informe. L'any 2015 es va
fer una convocatòria i es varen presentar dues persones. L'ajuntament va buscar
dues persones que vulguessin completar el grup i finalment se'n van sortir. L'any
2016 van fer una primera convocatòria, es van presentar una persona i una entitat.
Van fer una segona convocatòria i no es va presentar ningú més. Finalment es va
optar per fer una gestió mixta entre ajuntament i les dues persones que es van
autoproposar. L'any 2017 van fer una primera convocatòria, no es va presentar
ningú. Van fer una segona convocatòria, no es va presentar ningú. Van sorgir els
Raimons que van proposar portar les festes i es va donar el vistiplau. Fa uns
mesos, abans de l'estiu, la gent de La Barraca, van demanar reunir-se amb tècnics
de cultura per parlar d'aquest tema i que ells poden estar interessats. En la data de
la reunió no es van presentar. Posteriorment el regidor Sr. Marcel Martínez va
demanar que havia passat amb el tema i es va quedar de reunir-se amb
posterioritat a les vacances del Sr. Gusi. Havent enviat un parell de whatsap, no ha
rebut resposta. Com que no hi ha hagut deixadesa per part seva, votaran
negativament la moció.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) recorda que eles entitats les formen la gent de la vila.
La meitat de les afirmacions del regidor són mentida. Fan el seguiment des de fa
diversos anys i les entitats diuen que no reben les convocatòries. El Reglament no
s'ha complert, ja que diu que cal revisar-lo cada dos anys. Si volen matar la
participació, més bé no ho poden fer.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que és veritat que cal promoure la participació i
que aquesta ha d'anar dirigida a tots els ciutadans. Sembla que les coses no
funcionen i caldria revisar el protocol. Anuncia que el seu vot finalment serà
l'abstenció.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) reclama de qui ha estat portaveu del PDECat en
aquesta moció respecte al propi contingut com a les intervencions dels regidors.

El Sr. Raimon Gusi (PDECat) manifesta que si li molesta alguna afirmació feta, la
retira.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que cal fer un replantejament, perquè les
convocatòries arriben i quan els interessa a les entitats, responen. Aquest any no
teníem ningú, i l'agrupació de Raimons es va oferir a organitzar ells mateixos les
festes.
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5. 7/2018/SEC_MP MOCIÓ PER FER FRONT A LA SITUACIÓ
D'EMERGÈNCIA SOCIAL. Moció que presenta el grup municipal de la CUP
per instar a la Generalitat de Catalunya a fer front a la situació
d'emergència social.

En la darrera legislatura el Parlament de Catalunya ha aprovat un conjunt de noves
lleis per tal d'intentar fer front a la situació d'emergència social, amb els
instruments que permet el règim autonòmic vigent.

La gran majoria d'aquestes lleis, com el Decret-llei d'impostos als bancs, el Decret-
llei contra la pobresa energètica o la Llei d'emergència habitacional (o contra els
desnonaments), han estat suspeses o anul.lades pel Tribunal Constitucional,
avantposant aquest una interpretació rígida de la Constitució de 1978 front la
voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya expressada al Parlament, on
aquestes lleis es van aprovar per una àmplia majoria.

Durant aquests darrers dos anys, mentre el Tribunal Constitucional - per iniciativa
del govern espanyol o pròpia- ha suspès o anul.lat fins a quaranta-sis lleis, la
situació d'emergència social no ha fet més que agreujar-se.

Tots els indicadors socioeconòmics oficials demostren l'augment de la desigualtat
social; l'alt risc d'exclusió social, que ja no sols afecta a les persones aturades; les
majors dificultats d'accés a l'habitatge, així com de poder-lo mantenir; l'augment
de les desigualtats en l'accés al sistema sanitari públic i al sistema educatiu ...

És evident, doncs, la necessitat urgent que les institucions catalanes posin fil a
l'agulla per començar a desenvolupar i fer efectives lleis i reglaments, començant
per les suspeses pel Tribunal Constitucional, per tal de potenciar i materialitzar
polítiques públiques que mitiguin els estralls socials que està produint la crisi
econòmica que patim des de 2008. Calen solucions d'emergència mentre no
s'implementi un procés constituent que ens permeti avançar cap a una República
que ens doti de majors recursos i sobirania per poder desenvolupar una
arquitectura institucional, una legislació i unes polítiques públiques basades en una
major redistribució de la riquesa.

Per tots aquests motius el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Instar de forma urgent al nou Parlament de Catalunya a debatre i aprovar
de nou totes aquelles lleis, suspeses o anul.lades pel Tribunal Constitucional en
l'anterior legislatura, per tal de fer front a la situació d'emergència social.

SEGON.- Instar al nou Govern de la Generalitat a disposar dels recursos oportuns
per tal de fer efectives aquestes lleis aprovades i a desplegar plenament aquelles
no desenvolupades, amb el màxim de brevetat possible un cop hagin estat
aprovades de nou al Parlament.
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TERCER.- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al nou Govern de
la Generalitat, així com a tots els grups parlamentaris de la cambra legislativa
autonòmica.

VOTACIÓ: L'anterior Moció és aprovada per 13 vots favorables (5 PDCat (Aureli
Ruiz, Joan Manel Montfort i Anna Doblas no eren presents en el moment de la
votació), 4 PSC, 2 CUP (Marcel Martínez no era present en el moment de la
votació), 1 ERC Mònica Hill i Pere Sàbat no eren presents en el moment de la
votació), 1 VeC (Ramon Arnabat no era present en el moment de la votació) i 1
negatiu (1 PP).

El redactat recollit en l'acta incorpora les dues esmenes presentades per VeC al
redactat inicial de la moció.

INTERVENCIONS:

La Sra. Laia Santís (CUP) exposa que l'informe Intermon Oxfarm diu que el 2016 i
el 2017, només 1'1% de la població més rica de l'Estat espanyol, ha acumulat el
40% de la riquesa durant aquest període.

L'Estat espanyol és el tercer estat més desigual de la UEoEls estudis diuen que el
sistema fiscal espanyol té nul. la capacitat de salvar la desigualtat social. En la
darrera legislatura catalana es van aprovar una sèrie de lleis per lluitar contra les
desigualtats que via recurs al TC, han estat suspeses. És una moció que la CUP
presenta en diversos municipis perquè és on es palpa aquesta emergència social.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra. Si s'aproven aquestes lleis
a que fa referència la moció, es tornaran a suspendre. És un tema de qui en té la
competència.

El Sr. Toni Peñafiel manifesta que han plantejat un parell d'esmenes, que tenen la
conformitat amb els proposants de la moció. Els sembla bastant hipòcrita que la
Generalitat, governada per l'Estat, no aplica les lleis que han estat aprovades.
Moltes sentències el que fan és declarar inconstitucional determinats articles de les
lleis, però la resta si que es pot aplicar. Per exemple, la renda garantida, que no
està impugnada, no s'aplica.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) fa explícit que uns quants regidors han sortit corrents
per recolzar al grup de músics que cada dia ofereixen una audició de l'Estaca, el
Cant dels ocells i els Segadors com a protesta de l'existència de presos polítics.
Anuncia que votaran a favor, ja que des de 2008 han estat impugnades 40 lleis,
fins i tot lleis que PP i C'S han votat a favor.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que fer front a l'emergència social és una
prioritat política de l'equip de Govern. Ho demostren cada dia i creuen amb aquesta
atenció a les persones, en l'emergència social.
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6. 8/2018/SEC_MP PER LA MILLORA DE L'ENTORN URBÀ. Moció
presentada pel grup municipal d'ERC per la millora de l'entorn urbà i la
potenciació de les arts visuals.

Les ciutats es conformen a partir de molts elements que els hi donen identitat,
rellevància i personalitat. Vilafranca té moltes expressions que la fan única i
singular com pot ser la potencia en la cultura popular, l'oportunitat d'esdevenir un
referent en el món de l'enoturisme o un important patrimoni històric.

Aquest patrimoni històric ha de ser protegit i ha de constituir un dels elements
essencials en la promoció de la vila a l'exterior. Però cal no tancar-se a noves
experiències i obertures en l'àmbit cultural. La cultura abraça moltes arts i molts
diferents tipus d'expressions artístiques.

Un àmbit on es pot obrir un espai distintiu a la vila és en les arts visuals aprofitant
parets mitgeres. Les parets mitgeres són una realitat a la nostra vila. Parets
anònimes i desaprofitades que esquerden l'entorn. Parets que mostren
discontinuïtats en el paisatge urbà.

Es pot entendre l'existència d'aquest tipus de parets com una qüestió privada i que
incumbeix només a la persona propietària, o es pot actuar donant un interès públic
a aquests elements per millorar l'entorn. Dotar aquestes parets com a espais
culturals comporta introduir nous elements identificadors a Vilafranca i poder
dinamitzar part del sector cultural, tal com han impulsat altres pobles i ciutats.

Per tant, l'impuls d'espais creatius per desenvolupar projectes singulars d'art urbà
ha de permetre establir nous elements identificadors per Vilafranca; revaloritzar
espais urbans; i potenciar i dinamitzar el col.lectiu d'artistes visuals de la vila, fent-
los partícips de la proposta.

Per aquests motius, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana, proposa al Ple de
l'Ajuntament de Vilafranca l'assumpció dels següents,

Acords:

Primer. Identificar i catalogar les principals parets mitgeres de Vilafranca que
puguin ser decorades a partir d'intervencions artístiques dins del programa
d'actuació.

Segon. Informar i establir acords amb les propietats privades amb parets mitgeres
que poden ser objecte de la intervenció artística.

Tercer. Desenvolupar un projecte d'actuació anual, sobre les parets mitgeres de la
vila, dotat amb pressupost suficient per poder abordar un mínim de tres
intervencions anuals.
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Quart. Impulsar i determinar espais on entitats puguin realitzar murals artístics.

Cinquè. Traslladar aquest acord, a tots els centres formatius artístics de la vila i als
diferents col.lectius d'artistes i il.lustradors del Penedès.

VOTACIÓ: L'anterior Moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que la moció té dues intencions, d'una part
urbanística, fer més agradable l'urbanisme, l'entorn urbà i de l'altra, cultural. És
una experiència que ja s'ha realitzat en altres municipis i també a Vilafranca, a la
plaça Penedès es va dur a terme una intervenció d'aquest tipus. La intenció és fer
una cosa fins ara esporàdica, en una cosa estable. La cultura ha de sortir al carrer i
ha d'impregnar el màxim d'espais de la vila.

Cal fer un inventari de parets mitgeres per tal de veure quines són més idònies. Cal
arribar a acords amb la propietat. L'objectiu és passar de les parets grises aparets
amb color.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor, però que li interessa l'opinió
de l'equip de Govern. Caldrà saber si això ho haurà de pagar l'ajuntament o ho
haurà de pagar el propietari.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que comparteixen l'esperit de la proposta i
creuen que seria interessant que anés coordinat amb el programa de rehabilitació
de façanes. Els agradaria portar aquest debat al Consell d'Urbanisme.

La Sra. Marta Raventós (CUP) manifesta que la moció els sembla engrescadora. No
obstant els dóna la sensació de que es comença la casa per la teulada. No saben
d'on surt la iniciativa, dels propietaris? Dels artistes? També caldrà parlar amb els
centres que s'esmenten, potser no estan interessats

El Sr. Miquel Medialea (PSC) manifesta que veuen amb bons ulls la proposta.
Recorda polítiques que ja s'havien fet a Vilafranca. Recorda quan hi havia els
passos subterranis i ja s'havien fet algunes decoracions. La voluntat de la moció és
programar una sèrie d'activitats més marcades en el calendari i els ofereix més
dubtes de que hagi de ser l'ajuntament qui hagi d'impulsar, fins a quin punt ha
d'impulsar.

El Sr. Raimon Gusi (PDECat) manifesta que fa temps que hi estan treballant. L'any
2015, amb la capitalitat de la cultura catalana de Vilafranca van fer una sèrie
d'intervencions artístiques. Amb motiu de la big draw 2016, es va fer una altra
intervenció. També els ha arribat alguna proposta per part d'alguns artistes. El que
si que caldria és vetllar per tal que fos de qualitat i per decidir això caldria crear
una Comissió avaluadora de projectes. Per aquesta comesa, cal comptar amb
l'escola l'Arsenal i caldrà buscar l'acord amb els propietaris.
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També cal tenir en compte que hi ha altres àrees implicades i que hi treballen, com
són Joventut o Turisme.

La Sra. Dolors Rius (PDECat) manifesta que el Pla d'acció en matèria de turisme,
contempla aquesta possibilitat. Altres ciutats ho han treballat molt bé, però cal no
ser un parc temàtic de pintures en façanes, com a passat en algun indret. Cal posar
de relleu que també s'ha col. laborat en l'àmbit artístic per a l'envelliment de les
rotondes i sempre compten amb la col.laboració de l'Arsenal. Deixa clar que en
contractar amb els artistes, i a vegades és difícil encomanar-los una temàtica
concreta, cal fer-ho amb molta cura.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que han parlat amb molts col. lectius per veure
que els semblava la proposta i la veuen correcta.

7. 9/2018/SEC_MP DE SUPORT A LA VAGA FEMINISTA. Moció
presentada pels grups municipals de VeC, ERC i CUP de suport i adhesió a
la vaga feminista convocada pel 8 de març de 2018.

El moviment feminista ha convocat una vaga pel 8 de març de 2018 a partir dels
següents punts:

En els últims anys des del moviment feminista intergeneracional, creixent en
nombre i en energia, impulsem i desenvolupem propostes i idees per pensar en
altres vides i un altre món. AI crit de "ni una menys, vives ens volem" que van
llançar les feministes argentines es va dur a terme la primera vaga global de
dones de treball productiu i reproductiu el 8 de març de 2017.

El 2018 volem arribar més lluny i visibilitzar amb una vaga més àmplia de la de
2017 la nostra força, la nostra ràbia i dolor i alhora la nostra alegria compartida
de saber-nos fortes. Volem que ningú pugui mirar a un altre costat davant de
les nostres propostes i la nostra centralitat en el món.

Per això, la Comissió 8 Març del moviment feminista ens convoquem a una vaga
feminista. És una vaga que va més enllà del que s'identifica com aturada laboral
perquè la participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida, i la
vaga ha d'assolir també altres treballs i espais: el de les cures, el consum, la
vida estudiantil i associativa.

Una vaga en la que cridem a reflexionar col.lectivament què poden fer tots i
cadascun dels homes per canviar una situació sobre la qual ja s'haurien d'haver
manifestat contraris.
Practiquem un feminisme interseccional perquè sabem que estem travessades
per desigualtats i precarietats que ens situen en llocs molt diversos davant del
patriarcat, el treball assalariat, les cures, el consum, l'exercici dels nostres
drets, la formació i la participació ciutadana, per les diferències que travessem
alguna de nosaltres segons la procedència, la classe, l'edat, l'orientació sexual,
la identitat de gènere i habilitats. Però la vaga és de totes, hi ha un lloc per a
totes i cadascuna de nosaltres en la nostra vaga feminista del 8M.
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Formem part d'un procés de transformació radical de la societat, de la cultura,
de l'economia, de les relacions. Volem ocupar l'espai públic, reapropiar-nos de la
decisió sobre el nostre cos i la nostra vida, reafirmar la força política de les
dones, lesbianes i trans i preservar el planeta en què vivim.

I per això el 8M pararem nostre consum, el treball domèstic i les cures, el treball
remunerat i els nostres estudis, per demostrar que sense nosaltres no es
produeix, i sense nosaltres no es reprodueix.

Per totes aquestes raons, proposem a aquest Ple l'adopció dels següents acords:

Primer: Donar suport a la proposta de Vaga Feminista prevista pel 8 de Març i a les
treballadores i treballadors que vulguin adherir-se a la vaga. Convocar, d'acord amb
les entitats vilafranquines que convoquen la vaga, una concentració el mateix dia 8
de març davant l'Ajuntament en la que prenguin la veu les dones.

Segon. Utilitzar tots els mitjans a l'abast de l'Ajuntament per tal de fer difusió de la
vaga i les seves reivindicacions.

Tercer. Impulsar un grup de treball amb la participació dels grups polítics i les
entitats feministes de la ciutat per generar un entorn de discussió que permeti
articular accions conjuntes basades en les reivindicacions de la vaga.

Quart. Redactar durant el 2018 el nou Pla per la Igualtat de Vilafranca amb la
participació de grups polítics i entitats en el si del consell municipal d'igualtat per tal
de generar en l'entorn idoni un pla que s'avingui a les necessitats actuals i futures
de la vila així com avaluar el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca.

Cinquè. Establir la necessitat de personació de l'Ajuntament en el casos penals
d'assetjament laboral.

VOTACIÓ: L'anterior Moció és aprovada per 19 vots favorables (8 PDECat, 3 PSC
(Miquel Medialdea no era present en el moment de la votació, 3 CUP, 3 ERC, 2 VeC)
i 1 abstenció (1 PP) i incorpora el redactat resultant de la modificació introduïda a
sol.licitud del grup municipal de VeC

INTERVENCIONS:

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que els sembla important que l'ajuntament
fes ressò de la vaga. La moció planteja que hi hagi una mobilització, que significa
que ens mobilitzem per fer patent aquesta desigualtat.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que no és una vaga de dones. És una vaga de
tothom, serveix per valorar molt negativament la situació que pateixen les dones.
Un estudi conclou que de cada deu persones que pateixen pobresa energètica, set
són dones. També posa de manifest que en la incorporació en el mercat de treball
ja es produeix amb desigualtat remunerativa.
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La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que el dia 8 de març cal sortir al carrer per
reclamar un dret de vida dignes, ha de ser una demostració de força, aturant el
transport, l'educació, el consum.

La tasca de les dones en l'àmbit privat no està reconeguda i són imprescindibles i
insta a totes les dones a fer una vaga general de tot el dia, no de dues hores.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra, ja que la moció parla d'un
manifest que tracta de subvertir el sistema capitalista. La finalitat de la vaga quina
és? La conscienciació del problema hi és i es mira de corregir. La via no és la vaga.

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que tot i que s'han fet petits avanços, cal
continuar treballant per aconseguir més dret i que no es retrocedeixi en altres. No
poden descansar mentre hi hagi una dona que sofreixi desigualtat, estigui
maltractada o sigui vexada. Les polítiques d'igualtat no pot ser un luxe que només
s'abordi en temps de bonança econòmica.

No només parlem de violència de gènere o desigualtat salarial. No hem d'oblidar
diversos col.lectius afectats. No és el mateix ser un refugiat a ser una refugiada. La
dona amb una discapacitat també està més exposada a patir discriminacions. El
món local està patint la manca de finançament de serveis d'atenció a les dones. Les
polítiques per la igualtat són una prioritat per aquest equip de Govern.

Finalment anuncia que donaran suport a la moció.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que donaran suport a la moció, sobretot a la
reivindicació. Patim un sistema derivat de la seva pròpia història cultural, en la qual
a la dona se l'ha discriminat.

Sembla que les professions que normalment ocupen les dones són més mal
pagades. En el futur veurem que les dones també ocuparan professions on fins ara
eren minoritàries, com per exemple ja passa en aquest ajuntament en els llocs
d'arquitecte municipal.

Pel que fa a l'ajuntament, posa de relleu que en el moment que es detecta algun
cas de discriminació, es posa en marxa un protocol.

8. 10/2018/SEC_MP MOCIÓ PER LA INCORPORACIÓ AL PROJECTE
EDUCACIÓ 360. Moció presentada pels grups municipals de VeC i
finalment també encapçalada per ERC, per la incorporació de Vilafranca del
Penedès al projecte Educació 360

Una de les conclusions més importants i consensuades en els debats sobre l'educació és que l'educació és molt
més que el conjunt de coneixements que les escoles i instituts imparteixen en l'horari lectiu. És a dir, que educa la
família, el centre escolar, els amics i amigues, la societat, l'entorn ... De manera que el barri i la ciutat són
fonamentals per a l'educació integral dels infants i adolescents. El món local és la mida justa per desenVOlupar
estratègies que ajudin a fer-los créixer.

Els Ajuntaments, malgrat tenir molt poques competències en l'àmbit de l'educació reglada, poden definir
estratègies que permetin un context clarament educador sobre el conjunt de la població. Però per definir-les cal
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una visió transversal en temes d'infància i adolescència i que totes les decisions municipals que es prenguin tinguin
en compte aquest nombrós col. lectiu que, a vegades, sembla invisible per a qui pensa i organitza la vila.

El Síndic de Greuges de Catalunya, en el seu informe sobre el lleure infantil (2014) ja afirmava que hi havia
evidents desigualtats en l'accés al lleure i reclamava a les administracions més polítiques d'equitat. Aquesta
situació també es dóna a la vila segons l'Informe de la Comissió Tècnica d'Infància de l'Ajuntament de Vilafranca.

Una de les pràctiques d'èxit per reduir aquestes desigualtats en l'educació dels joves i els infants es garantir l'accés
al lleure a tothom i fomentar el lleure educatiu. I això és el que proposa el programa "EducaciÓ 360"
(https://www.educacio360.cat/) que impulsen la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill i la Federació de
Moviments de Renovació Pedagògica (veure Annex):

Educació 360 es proposa impulsar una estratègia d'equitat i d'igualtat d'oportunitats. Tot l'alumnat,
amb independència de la seva posició socioeconòmica, bagatge cultural, condicionants familiars,
funcionals, d'origen o residència, ha de tenir accés a extra escolars de qualitat fora de l'horari
escolar.

Educació 360 planteja que la política pública i el model educatiu incorpori aquesta concepció més
àmplia de l'educació. L'àmbit extra escolar ha de formar part de la política educativa i garantir que
tothom tingui accés a les oportunitats que s'esdevenen en l'entorn, pel que cal habilitat
mecanismes de provisió i accés que ho facin possible: sistemes de tarifació, beques per
extra escolar, subvencions a activitats i dotar els pressupostos públics en aquest àmbit.

Educació 360 planteja que el municipi i el barri són escenaris de proximitat especialment idonis pel
disseny coordinat d'una estratègia educativa que atengui els infants i les seves famílies. Els
ajuntaments han de liderar els processos de coordinació territorial.

Atenent que aquesta problemàtica està present a Vilafranca del Penedès.

Atenent que Vilafranca del Penedès forma part de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AlCE).

Atenent que el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès del 19 de juliol de 2016 va aprovar per unanimitat
una moció sobre "Patis Oberts" directament relacionada amb aquesta qüestió i que contemplava el següents
compromisos:

1. Definir un projecte de Patis oberts.

Consensuar amb les comunitats educatives un projecte que contempli els punts següents:
a) Oferir aquest servei de manera progressiva als patis i instaf.1acions de diversos centres escolars públics

d'educació infantil I primària repartits per la vila que són propietat de l'Ajuntament de Vilafranca, en horaris
rotatius de tarda relacionats amb les hores de llum natural, de cap de setmana, festius, i en vacances escolars.

b) Implementar de forma progressiva el programa Patis oberts en funció dels paràmetres següents referits
al barri on estan localitzades les escoles:

• La manca d'espais a l'aire lliure destinats a la pràctica esportiva i al joc grupal.
• La necessitat d'aplicar programes de cohesió social.
• La necessitat d'espais per a la pràctica esportiva de les entitats de la vila.
c) Donar a conèixer aquest projecte a les direccions dels centres, els consells escolars de les escoles de la

vila, les AMPAs, les entitats que treballen en el camp del lleure infantil i juvenil, les entitats i empreses que
ofereixen activitats extra escolars, les entitats dels barris, etc.

Buscar la implicació de les entitats per vincular-les a aquest projecte.
d) Coordinar-ne el funcionament amb les direccions i les AMPAs dels centres on s'ofereixi el servei de Patis

oberts, per tal de respectar l'ús del pati escolar en l'horari no lectiu que depengui dels propis centres.
e) Iniciar de forma experimental el programa Patis oberts el primer trimestre del

curs 2016-2017, dotant-lo de la partida pressupostària adient.
1. Els aspectes contemplats en aquesta moció quedaran supeditats a la disponibilitat i viabilitat pressupostària.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

1. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès s'incorpori com a soci a l'Aliança Educació 360.

2. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès doni compliment a la moció Patis Oberts aprovada en el ple de 19
de juliol de 2016 en el termini de tres mesos i que incorpori aquesta iniciativa al projecte Educació 360.

3. Que es comuniqui aquesta acord a la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill i la Federació de
Moviments de Renovació Pedagògica.
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VOTACIÓ: L'anterior Moció NO és aprovada per 9 vots favorables (3 CUP, 3 ERC, 2
VeC, 1 PP) i 12 negatius (8 PDECat, 4 PSC).

INTERVENCIONS:

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) la moció té intenció de beneficiar a la infància i a
l'adolescència. Recull una iniciativa conjunta de la Diputació de Barcelona, la
Fundació Jaume Bofill i la Fundació de Moviments de renovació pedagògica.

S'aprèn i s'educa no només a les escoles, sinó també fora de l'escola, on
l'ajuntament té un paper important. Les desigualtats en l'educació s'han atacat molt
bé dins de l'entorn escolar i no tant fora de l'entorn educatiu.

En aquest Ple es va aprovar el projecte Patis Oberts, s'han emprès algunes accions,
però volen aprofitar aquesta proposta de la Diputació. L'ajuntament de Vilafranca
ha anat delegant alguna de les activitats a entitats com Càritas, la Creu roja, etc.

Seria important saber quants dels alumnes que reben ajuts per les activitats
educatives poden realitzar activitats extraescolars en igualtat de condicions.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor. Pot haver-hi algun
problema, però espera que pugui ser resolt per l'Ajuntament.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que votaran a favor i demanen encapçalar-la.
En el seu programa es recullen els Plans educatius d'entorn, que són bastant
similars. És necessita treballar l'àmbit de les extraescolars. El projecte educatiu 360
parla de tarifació social.

La Sra. Marta Raventós (CUP) manifesta que estan d'acord amb la moció.
L'Ajuntament ha d'establir estratègies en un entorn d'educació. Demana que
s'implanti el projecte Patis Oberts i pregunten perquè no s'ha implantat encara. Si
és per manca pressupostària, recorda que hi pot haver experiències comunitàries.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que fa dècades que estan identificats quins
són els agents educatius. Convé un treball sistèmic de tots els agents educatius.
Les discrepàncies poden ser en quan a actuacions concretes. La sensibilització amb
la moció és total.

Participació en fòrums? En tots aquells que es considerin convenients.

La Sra. Meritxell Montserrat (PDECat) manifesta que l'ajuntament va assistir a la
presentació, el passat 29 de gener, del projecte 360, que és un projecte compartit.
Conclou que és necessari que hi hagi més agents educadors, que l'educació s'ha de
fer més enllà de l'escola. El projecte tracta de generar la confiança de que altres
entitats col. laboren en educar. Tot i estar-hi adherits, no suposa canviar la política
educativa d'aquest ajuntament.
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L'any passat es van donar ajuts per activitats extraescolars que van beneficiar a
més de 400 famílies. L'ajuntament assumeix els principis de l'aliança educació 360.
Recorda que el programa les tardes també promociona l'activitat esportiva. Així
mateix l'ajuntament duu a terme programes amb adolescents i famílies des de
l'Àrea de Benestar social. Tots són projectes de coordinació amb els agents socials
per oferir activitats educatives.

El Sr. Ramon Arnabat(VeC) manifesta que la moció estava presentada amb bona
intenció. Si l'ajuntament ha participat en la presentació del programa 360, perfecte,
es pot aprovar la moció per millorar.

L'equip de Govern diu que té un programa coherent, seria bo que l'expliquessin i no
ens facin un recull d'un seguit d'activitats aïllades. Demana si l'equip de Govern sap
quants infants no accedeixen a activitats extraescolars per insuficiència econòmica.
l si ho sap, demana que diguin la quantitat.

La Sra. Meritxell Montserrat (PDECat) manifesta que no estan en contra dels patis
oberts. Creuen que el seu projecte és més ambiciós que obrir un pati i que els nens
puguin jugar fora. La seva proposta és millorar la igualtat d'oportunitats i l'equitat
en l'educació. l això es farà mitjançant un projecte que busca reduir
l'abandonament escolar prematur. Els centres tenen els patis sobreocupats, ja que
les pròpies escoles programen nombroses activitats que acaben força tard.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que en cap cas han parlat malament del
projecte més música, el que posen de relleu és que entre els nens que hi
participen, a les famílies més vulnerables, se'ls ha d'oferir desprès les condicions
per accedir a l'escola de música. Finalment es qüestiona si han estat parlant sobre
la mateixa moció.

9. 11/2018/SEC_MP MOCIÓ FRONT COMÚ DEL MÓN LOCAL PER
DEFENSAR LA LLEI 24/2015 EN MATÈRIA DE POBRESA
ENERGÈTICA Moció presentada pel grup municipal de VeC per sumar-se
al front comú del món local per defensar la Llei 24/2015, en matèria de
pobresa energètica

Exposició de motius:

El passat 30 de novembre de 2017 l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) va
convocar a una reunió als 13 Ajuntaments més grans de Catalunya, a les entitats
municipalistes i entitats socials per analitzar la Llei 24/2015: els seus èxits
aconseguits i les dificultats en la seva aplicació.

A la reunió van participar representants dels municipis de Sant Boi de Llobregat,
Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Reus, Sabadell, Tarragona i
Hospitalet, així com, representants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona,
l'Associació Catalana de Municipis, la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social i
Ecoserveis. L'objectiu d'aquesta reunió era crear un front comú en la defensa de la
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Llei 24/2015, una norma totalment vigent en temes de pobresa energètica, que
protegeix a les famílies vulnerables i evitar els talls.

Aquesta Llei es va aprovar en el Parlament gràcies als centenars de milers de
signatures que van recollir al carrer la PAH, l'APE i altres organitzacions de la
societat civil. L'APE pretenia convocar, ara en ple hivern, un període especialment
crític pel que fa a la pobresa energètica, al món local per assegurar que totes les
famílies en situació de vulnerabilitat estiguin protegides contra els talls de
subministraments d'aigua, llum i gas. Especialment amb motiu de l'augment
generalitzat dels preus energètics.

No hauríem d'oblidar les taxes de mortalitat addicional d'hivern registrades en
països occidentals, la de l'Estat Espanyol (21%), és juntament amb la de Portugal i
Irlanda, una de les més elevades d'Europa. Assumint que només un percentatge
d'aquestes morts són conseqüència de viure en un habitatge amb temperatures
inadequades, la pobresa energètica podria estar darrere d'entre 2.300 i 9.300
morts a l'any, una xifra, en qualsevol dels casos, superior a la de les morts per
accidents de trànsit.

Ara que arriba l'hivern cal llençar un missatge clar i contundent a la ciutadania en
general i a les empreses subministradores en particular: que la llei protegeix a les
famílies vulnerables, que no es pot realitzar cap tall de subministraments per
impagament d'aquestes famílies i que no volem més morts per pobresa energètica.

Durant tot l'any, però especialment a l'hivern, una de les principals prioritats a la
nostra ciutat hauria de ser combatre la pobresa energètica i assistir a qualsevol
fòrum que es convoqui per a construir un front comú per aplicar de forma
contundent la Llei 24/2015, que segueix vigent malgrat els pals a les rodes que
estan posant les empreses subministradores, i especialment, Endesa i Gas Natural.
La sentència del Jutjat Contenciós-Administratiu número 2 de Barcelona del passat
5 de desembre ha anul.lat el protocol d'aplicació de la Llei 24/2015 aprovat per
l'Agència Catalana del Consum en entendre que no era un organisme competent
per a fer-ho. El text servia només com a guia per als Ajuntaments i els Serveis
Socials i establia bàsicament el procediment de comunicació entre les companyies
elèctriques i les Administracions Públiques. Per tant, és molt important que la
ciutadania sàpiga que davant de l'entrada de l'hivern, la Llei 24/2015 segueix
totalment vigent i aquesta norma els protegeix dels talls per raó d'impagament i
animem en aquest sentit a denunciar qualsevol incompliment al respecte.

Cal recordar que la Llei 24/2015 ha tingut una repercussió espectacular sobre la
societat catalana. Des d'agost de 2015 fins al desembre de 2016, segons dades
facilitades per l'Agencia Catalana del Consum, havia evitat més de 39.000 talls,
situant-se com a referent a escala europea en l'àmbit de la protecció contra la
pobresa energètica.

També volem recordar que el nostre Ajuntament està fent front al pagament de
factures de subministraments, segons les pròpies dades de l'Ajuntament l'any 2016
es van donar ajuts per pobresa energètica per valor de 36.275,06€ i l'any 2017 per
valor de 37.203,27€. Diners públics que van directament a les empreses
subministradores quan aquestes es neguen a signar els convenis que obliga la Llei
24/2015 per llevar els deutes de les famílies.
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I per últim, no podem oblidar que per tal que s'apliqui el principi de precaució
establert per l'apartat 2 del la Llei 24/2015 quan l'empresa subministradora hagi de
fer un tall de subministrament ha de sol.licitar prèviament un informe als serveis
socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una
de les situacions de risc d'exclusió residencial determinades per l'article 5.10.5.
L'empresa subministradora ha d'informar, en qualsevol avís o comunicació que faci
referència a la manca de pagament del servei, dels drets relatius a la pobresa
energètica establerts per aquesta llei, d'acord amb el que estableix l'article 17.6 de
la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Dit això, caldria
esbrinar si a la nostra vila les companyies subministradores incompleixen la Llei i es
continuen produint talls sense notificar a serveis socials i si aquestes persones i/o
famílies poden desconèixer la protecció que els garanteix la llei 24/2105. Per això
caldria enviar un fulletó informatiu a totes les llars de Vilafranca del Penedès
explicant els drets en matèria de pobresa energètica.

Per tots aquests motius expressats anteriorment proposem al Ple d'aquest
Ajuntament els següents

Acords:

Primer.- Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès se sumi al Front Comú del
món local per defensar la Llei 24/2015, com una eina que ha aconseguit aturar més
de 30.000 talls de subministrament a Catalunya, i una norma que és totalment
vigent en pobresa energètica, i que protegeix a les famílies vulnerables i evita talls,
convocat pel l'Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE).

Segon.- Exigir la signatura dels convenis amb les empreses subministradores per
llevar els deutes de les famílies i deixar de pagar amb fons públics les factures
impagades per falta de recursos i fer-ho només en casos que els professionals dels
serveis socials ho valorin com a imprescindible.

VOTACIÓ: L'anterior Moció és aprovada per unanimitat. El redactat final que es
recull en la present acta és el resultat del redactat negociat, esmenat i sotmès a
votació durant el debat plenari.

INTERVENCIONS:

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que la llei per combatre la pobresa energètica
no està aplicada. Cada anys mor a Catalunya gent afectada per la pobresa
energètica. En la llei el que hi ha és el compromís de que siguin les empreses
energètiques les que hagin de fer-se'n càrrec.

Cal reclamar a l'Estat i a la Generalitat per tal que es posin les piles per tal de
pressionar a les empreses subministradores per tal que compleixin amb les seves
obligacions.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favorablement la moció.
23



~

~ AJUNTAMENT~I"I"VILAFRAN~A
DEL PENEDES

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que a les empreses energètiques els importa ben
poc la vida de la gent. S'han dedicat 162.000 milions d'euros als oligopolis
energètics i financers. Els poders de l'Estat protegeixen més les elèctriques que les
famílies en situació de vulnerabilitat.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que la Llei 2472015 té molts articles suspesos,
però el que fa referència a la pobresa energètica, l'article 6è, continua vigent.
Plantegen que es pot informar a les famílies que existeixen altres companyies, que
existeix el bo social que ofereixen les grans empreses i recordar que a l'ajuntament
de Sabadell s'ha creat un servei per respondre a la pobresa energètica.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que evitar la pobresa energètica és una
prioritat de l'equip de Govern i és cert que aquesta part de al llei és efectiva. Des
de l'ajuntament s'està actuant per evitar el risc de pobresa energètica, s'està
treballant en el bo social, tenim tècnics que treballen en aquesta línia. No podem
comprometre'ns a totes les activitats que proposen, però total suport a la Llei de
pobresa energètica.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que comparteixen el fons i que a la part
primera s'hi poden sumar, però la moció desenvolupa una sèrie de propostes que
es desvien de l'actuació municipal. El Ple municipal no ha de dir als treballadors
municipals com han de fer la seva feina. L'òrgan sancionador és un tema molt
complicat i sembla molt difícil de tirar-ho endavant.

Els objectius de l'equip de Govern és eradicar la pobresa energètica allà on es
pugui. La llei diu que cal un informe dels Serveis Socials per impedir que es pugui
tallar un subministrament a una família vulnerable. L'informe s'ha de fer quan la
persona ho demana, però l'ajuntament, si l'interessat no li ho manifesta, no sap a
qui tallen el subministrament fins que aquest es posa en contacte amb
l'ajuntament.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que per a ells tampoc és la solució ideal. Han
d'exigir que l'ajuntament ha d'estar en primera línia. Des de que van presentar la
moció haurien pogut parlar de modificar el redactat com s'ha fet amb altres
mocions en aquest Ple.

En el primer punt estan tots d'acord. En quant el segon punt, cal entendre que es
farà un recompte de tots aquells de que es té coneixement.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que han de trobar la manera d'aprovar la
moció, perquè la voluntat hi és.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) demana reduir la part dispositiva de la moció al punt 1 i
la resta caldrà treballar quines altres propostes es poden assolir.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que si de cas això s'hauria de fer de
manera ràpida,' abans del proper Ple.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) proposa aprovar el punt primer i part del punt tercer, la
primera frase.
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El Sr. Josep Ramon (PP) posa de manifesta que no hi ha connlvencia amb les
elèctriques perquè quan va entrar el Govern del PP, hi havia un dèficit en la tarifa
molt important i resulta que va ser els anys que van fitxar el Sr. Aznar per que els
resolgués i que finalment el van haver de despatxar perquè el Sr. Rajoy va resoldre
la problemàtica de les tarifes elèctriques com va poder però no seguint les
indicacions de les elèctriques.

10. Precs i preguntes.

El Sr. Josep Ramon (PP) demana saber quan es farà la presentació del Pla de
millora del carrer Comerç.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) respon que ara no li pot precisar. A la que el tinguin,
els ho diran.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que l'espai d'Skate fa setmanes que està
tancat. Hi ha un col.lectiu que reclama un espai digne. Demana saber si hi ha
prevista alguna solució.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que la solució digna passa per una
inversió digna. En aquests moments estan buscant finançament.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) recorda que en el Ple passat van fer unes preguntes
sobre el barri de l'Espirall. Saben que l'equip de Govern ha respost al Síndic de
Greuges. Els agradaria saber la resposta.

També demana pels pals de fusta de les línies elèctriques al mig dels carrers. Els
agradaria saber si està prevista alguna actuació.

Finalment també manifesta que no li ha quedat clar si s'obrirà un debat sobre la
Festa de Sant Raimon.

El Sr. Raimon Gusi (PDECat) manifesta que van quedar amb els Raimons que es
reunirien per parlar del resultat i sobre la conveniència d'incloure activitats d'altres
entitats en el programa.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) proposa que el Protocol de les festes de Sant Raimon
sigui revisat.
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El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que van demanar que e~~membres de
l'oposició tinguin accés al gestor d'expedient i no saben com està eM:e a.

El S . Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que fins la setmana p ssad¡ no han tingut
impl ntada l'administració electrònica. Espera tenir la solució en b¡eu.

Segu d nt l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com secretari, estenc aquesta
acta.
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