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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Núm. : 03/2018
Caràcter: ordinari
Data: 20 de març de 2018
Horari: de 20:03 a 00:40 hores
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (PDECat)

REGIDORS l 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 Hill 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 i Cuscó (CUP)
- Dolors Rius i Marrugat (PDECat)
- Francisco Romero i Gamarra (PSC) a partir del punt onzè
- Aureli Ruiz i Milà (PDECat)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon 1. 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
20/02/2018.
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S'aprova per assentiment l'acta de la sessió plenària del dia 20 de febrer de 2018

SERVEIS CENTRALS I HISENDA

2. 1/2018/HIS_LP. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017 Donar compte al Ple de
la Liquidació dels pressupostos de l'Entitat corresponent a l'exercici 2017.

L'Alcalde-President d'aquesta Corporació, en compliment del que disposa l'article
193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals,

INFORMA:

AI ple Municipal, el resultat de la Liquidació del Pressupost de la Corporació
corresponent a l'exercici econòmic de 2017, aprovat mitjançant Decret de data 27
de febrer de 2018, segons el que disposa l'article 191.3 de l'esmentat text legal,
amb el següent detall:

ENTITAT

I. LIQUIDACiÓ EXERCICICORRENT

1.- Resultat pressupostari:
. Drets reconeguts nets 45.986.125,39
. Obligacions reconegudes netes 43.244.971,70
. ResuItat pressu postari 2.741.153,69
. Despeses finançades amb romanent de tresoreria.. 4.572.868,00
. Desviacions negatives de finançament..................... 2.534.085,98
. Desviacions positives de finançament...................... 2.156.009,92
. Ajustaments.............................................................. 4.950.944,06
. Resultat pressupostari ajustat 7.692.097,75

11. LIQUIDACiÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2017 .

final Obligacions a 31/12/2017 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2017 .
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2017 .

2.- Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2017 .
. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2017 .

3.131.624,58 . Saldo
4.954,59

0,00
0,00

11.251.346,48
5.188.118,49
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1.195.429,10
1.184.620,46

271.156,00

III. ROMANENTS DE CRÈDITFINANÇATSAMB R.T. AFECTAT

1.- Despeses finançades amb romanent de tresoreria afectat
25.432.942,14
. Saldos compromesos A, D, AD 3.343.898,50
. Operacions de capital 21.533.738,44
. Funció efectiva recaptació drets afectats................. 555.305,20

2.- Ingressos............................................................ 25.432.942,14
. Càrrec al romanent de tresoreria afectat 23.880.419,60
. Recursos afectats............ 1.552.522,54

IV. ROMANENTS DE CRÈDITFINANÇATSAMB R.T. GENERAL

_1.- Despeses finançades amb romanent de tresoreria general
2.651.205,56
. Saldos compromesos A, D, AD .
. Operacions de capital .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .

2.- Ingressos.......................................................................... 2.651.205,56
. Càrrec al romanent de tresoreria general................ 2.651.205,56

V. ROMANENT DE TRESORERIA

1.- Fons Iíqu ids . 32.816.632,74

2.- Drets pendents de cobrament........................................ 10.175.733,86
. Pressupost corrent............ 4.850.361,66
. Pressupostos tancats 5.188.118,49
. Operacions no pressupostàries 137.253,71
. Cobraments pendents d'aplicació -2.082.066,25

3.- Obligacions pendents de pagament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. Pagaments pendents d'aplicació .

I. Romanent de tresoreria totaL .
11. Saldos de dubtós cobrament.. .
III. Excés de finançament afectat .
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals .

4.536.623,84
3.146.292,04

4.954,59
1.385.377,21

-6.024,56

36.379.701,07
7.128.263,15

23.880.419,60
5.371.018,32

Despeses a incorporar per A, AD i saldos partides amb càrrec al RTgeneral
2.651.205,56
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Romanent de tresoreria disponible per a despeses generals
2.719.812,76 .

INTERVENCIONS:

Pren la paraula El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que aquet punt tracta
pròpiament de la liquidació del pressupost de l'entitat. El romanent de tresoreria és
de 2.719.812€. Aquesta dada correspon al romanent de tresoreria acumulat a 31
de desembre i dels quals 200.000 venen del romanent de l'any anterior.

En aquest romanent s'incorpora una inversió no executada de 900.000€, que és la
de l'antic hospital i que es destinarà a finançar altres inversions.

Els ingressos pressupostats no s'han assolit amb la seva totalitat, però quasi. 1,5
milions del romanent provenen d'estalvis del pressupost de despeses. En sobrants
de projectes s'han estalviat 80.000€ i 212.000 és estalvi en seguretat social. Estalvi
en capítol l, que suma un total de més de 17 milions.

Els serveis previstos s'han executat i s'ha procurat estalviar en la despesa. Tot el
conjunt d'estalvis es produeixen gràcies a una bona gestió dels serveis.

El romanent de tresoreria, la normativa permet destinar-lo a inversions sostenibles,
com per exemple la urbanització de la llosa de la via o a manteniment de l'espai
públic.

Disposem d'un deute baix que permet pagar als proveïdors ràpidament i amb uns
imports baixos.

El Sr. Josep Ramon (PP) valora positivament el romanent. És convenient que hi
hagi romanent per evitar que s'hagi d'aplicar un Pla de sanejament. Hi ha una
inversió important que s'ha paralitzat. Les economies fetes en deixar de gastar a
finals d'any, és una actitud prudent. Posa de relleu que en els ingressos s'hagués
pogut recaptar més i que si s'haguessin fet les actuacions urbanístiques, potser ara
hi hauria els ingressos provinents de l'ICIO.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que l'execució del pressupost és correcta
des del punt de vista tècnic. El pressupost no el comparteixen. Van presentar
alternatives que no van ser recollides per l'equip de govern.

Els preocupa la quantitat de crèdits de dubtós cobrament i considera que l'equip de
govern hauria de tenir una actitud més activa. En quant a la destinació de la partida
que finançava l'antic hospital, tenen una altra inversió que a que proposa el
Govern. Si es flexibilitza l'aplicació de romanents per part de la llei de pressupostos,
seria bo que es tinguessin en compte per realitzar altres inversions.
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La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que des del punt de vista tècnic, entenen que la
feina ha estat ben feta, però hi ha discrepància política en quant a la destinació de
les inversions. Ja van dir que no eren els seus pressupostos. Haurien prioritza fer
més inversió social i no generar tant romanent. Els preocupa els diners pendents de
cobraments que corresponen a empreses grans, que el que fan és perjudicar a tots
els veïns i veïnes. Demanen més esforç pel cobrament d'aquests morosos.
Finalment posa de manifest que veuen amb preocupació l'estalvi en despesa
corrent que pot comportar una disminució de la qualitat dels serveis.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) primer fa un incís donant recolzament als companys
del CDR que avui s'han manifestat en favor de la llibertat d'expressió.

Tenim 2 milions en pendent de cobrament de grans empreses. És evident que cal
fer un esforç per perseguir els grans deutors. També manifesta que s'aposta per un
model d'inversió determinat, en detriment d'altres. Així mateix posa de relleu que
les inversions són fetes sense participació ciutadana i que el canvi de finançament
que es destinava a l'antic hospital, tampoc és un tema menor.

Hi ha 2,7 milions de romanent i els amoïna que s'ha deixat de fer per tal d'estalviar
1,5 milions. L'estalvi en les partides de personal vol dir que no es cobreixen baixes
que s'haurien de cobrir. Amb aquests diners s'hauria de poder cobrir l'ampliació de
la biblioteca Torres i Bages.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que en els darrers 15 anys, sempre hi ha
hagut romanent de tresoreria, el romanent sempre es reinverteix i comparteix les
manifestacions i preocupació pels 6 milions d'incobraments.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que tots els ajuntaments que poden tenen
superàvits i després el destinen a les partides que convinguin.

3. 4/2018/HIS_LP. APROVACIÓ COMPTESANUALS SERCOM SL. Junta
General de la societat municipal Serveis Municipals de Comunicació, SL
societat unipersonal corresponents a l'exercici econòmic de 2017.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals, proposa al Ple Municipal constituït en
Junta General de la societat privada municipal Serveis Municipals de Comunicació
SL societat unipersonal (SERCOMSL), el dictamen següent, per al seu debat i
aprovació si escau:

De conformitat amb allò que disposa l'article 22.3 i concordants dels estatuts socials
de la societat privada municipal Serveis Municipals de Comunicació SL, s'acorda
l'aprovació de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2017, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys i de la Memòria, juntament
amb l'Informe d'Auditoria emès.
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Els comptes s'han formulat en el format de les Petites i Mitjanes Empreses (PIMES)
al concórrer les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de
negoci i nombre de treballadors) que ho permeten.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -638.389,68 (, proposant-se
el repartiment següent:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues)
Compensació per aportació de socis i propietaris

Total
Aplicació
A resultats d'exer. anteriors pendents de compensar amb
beneficis futurs

-638.389,68 (
631. 720,00 (
- 6.669,68 (

6.669,68 (

Total
6.669,68 (

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l'acta d'aquesta sessió de la junta.

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 14 vots favorables (8 PDECat, 3 PSC,
3 ERC) i 6 abstencions ( 3 CUP, 2 VeC, 1 PP).

INTERVENCIONS:

Pren la paraula El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que en aquest punt es
tractaran els comptes de la resta d'ens, que configuren els punt 3 a 7 de l'ordre del
dia.

En quant als comptes d'EMAVSA, aquesta no percep aportacions municipals, percep
la retribució per la prestació dels seus serveis. Es un ens que a més, gestiona
l'aigua d'altres municipis del nostre entorn i la gestió econòmica de la societat, és
impecable.

La resta d'ens donen uns resultats similars als de l'any anterior, en que
l'ajuntament fa aportacions al conjunt d'ells per import de 2 milions d'euros. Les
grans despeses d'aquests ens són les de personal, ja que hi ha una activitat
continuada durant l'any. La importància de la formació per a l'equip de govern
s'acredita amb l'aportació que es fa a l'EPEL, que és d'un milió d'euros.

Respecte al museu, en els darrers anys s'han vist amb la necessitat d'incrementar
el seu pressupost. És important disposar d'un museu de la categoria del que tenim.

Els comptes ja han estat formulats pels diferents ens i el Ple de l'ajuntament els ha
d'aprovar.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que en el punt de SERCOM, s'abstindrà. Han
millorat els ingressos però haurien d'obtenir més recursos provinents de la
publicitat.
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Votarà a favor dels comptes d'EMAVSA, perquè són uns resultats positius, felicita
els gestors.

En els comptes de l'EPEL, s'abstindrà. Hi ha un increment de la despesa de
100.000€ respecte l'any passat. Cal que la Generalitat torni a finançar tant l'escola
de música com l'Arsenal. Caldria que hi hagués una limitació al finançament de
l'EPEL. Posa de manifest que a l'escola Arsenal, s'havien incrementat els preus i en
canvi els ingressos han disminuït. Això ja s'havia advertit des del seu grup
municipal.

Donaran suport als comptes del VINSEUM i exposa que caldria tenir en compte que
cal que altres administracions esdevinguin patrons per al manteniment del
funciona ment.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que els comptes de SERCOM són el que hi
ha. Els sembla important que l'ajuntament desenvolupi una RTV pública i pensen
que els gestors haurien d'augmentar els recursos propis.

El VINSEUM és una aposta estratègica cultural i econòmica. Cal plantejar-se fins a
quin punt l'ajuntament ha de suportar el manteniment. Caldria que hi hagués
aportació de l'Estat, la Generalitat, Diputació, sector vitivinícola i sector turístic. En
aquests anys que es realitzarà la inversió, caldrà fer un replantejament del
finançament de la seva activitat.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) en referència a EMAVSA exposa que volen una empresa
pública d'aigües. Parlem de la necessitat de reinvertir els guanys que es generen,
però es reparteixen dividends corresponent a la meitat de l'estalvi generat. Això
suposa que en el futur, la xarxa tindrà menys inversió, no troben una explicació per
aquest plantejament.

Respecte l'EPEL, estan raonablement satisfets dels números de l'escola de música i
de l'Arsenal. Els preocupa l'escola d'enoturisme, que cada any té més despesa de
professors i menys alumnes. L'any 2014 els van dir que estava enfocada a donar
serveis al sector. La formació d'aquest sector depèn de l'Estat i no sembla que
aquesta legislatura s'aprovi aquesta titulació.

La Sra. Mònica Hil! (ERC) manifesta que vetllen per tal que els ens dependents
tinguin sostenibilitat econòmica. Pel que fa a SERCOM, estan contents per la
reducció del dèficit i pel fet que es generin nous ingressos i demanen que una part
de l'augment dels ingressos reverteixi en millorar les condicions dels treballadors.

Respecte EMAVSA, votaran a favor dels comptes presentats. Són uns resultats
continuistes i ara estan a les portes de l'inici de la distribució de calor. Els agrada
que la gestió sigui pública.

En quant als comptes de l'EPEL, s'abstindran, l'escola de música ha d'estar tarifada
socialment i això ara no es compleix. Els preocupa el futur de l'escola d'enoturisme,
caldrà repensar j replantejar, perquè el seu futur no és gaire sostenible.
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El VINSEUM es tracta d'un museu estratègic. Els falta l'informe econòmic de com es
garantirà el funcionament futur del museu.

La Fundació de la Festa Major, formula queixa perquè ña informació no va ser
enviada fins al mateix matí de l'aprovació i per aquest motiu s'abstindran. Defensen
la necessitat d'introduir canvis en el funcionament de la Festa Major i que aquests
canvis suposen no haver d'invertir tant de temps en buscar finançament.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que en quant a SERCOM, el pressupost de
2018 fa una retallada d'un 2%, disminuint l'aportació municipal en 38.000€.

No veuen bé que els acords amb diferents pobles de la Comarca per tal que els
informatius incorporin notícies d'ells, les notícies a difondre siguin escollides pels
diferents equips de govern enlloc de ser una decisió periodística.

Respecte EMAVSA, exposa que és un clar exemple de gestió d'un servei
municipalitzat. Consideren que els diners estalviats s'haurien de reinvertir.

En quant a l'EPEL, han defensat les taxes progressives. L'art i la música són serveis
bàsics de la ciutadania, en aquesta part estarien d'acord, però no donaran suport
als comptes de l'EPEL perquè Vilafranca està sostenint una escola de negocis, la
Wine Busines School que no reverteix en necessitats reals de la ciutadania.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que a la fundació de la Festa Major, una part
important de la gestió la fan els administradors, que pràcticament van quadrar els
números i fa un reconeixement a la tasca dels administradors. En la reunió feta
amb tres setmanes d'anterioritat ja s'havien exposat per on anaven els números i
en l'auditoria pràcticament no van diferir. L'auditoria va arribar a darrera hora i per
això no va poder ser lliurada fins al mateix dia.

Posa de relleu que a tots els ens l'aportació municipal ha augmentat. Una cosa
diferent és el dèficit. El que cal demanar és que tots els ens cada cop necessitin
menys aportació municipal.

Pel que fa a EMAVSA i la seva aportació al pressupost municipal s'explica perquè
abans de l'any 2.000 es van fer inversions per un total d'll milions, que van ser
entregades a EMAVSA. L'Ajuntament va decidir no reclamar el retorn de
l'amortització de la inversió fins passats uns anys. Durant aquests anys s'han creat
unes reserves de 5 milions d'euros per tal de fer front a eventuals despeses.

Pel que fa a l'escola d'enoturisme, aquesta treballa en la formació d'un sector que
és molt important per al territori com és el món del vi. Aquest és un servei més de
l'ajuntament. Aportem 600.000€ al Vinseum i aquí 136.000, quan és l'escola que
més alumnes té, fa molt més hores que les altres escoles i el cost és molt menor
que la resta de les escoles. En el Consell d'administració, la gent demana que es
faci més activitats. L'escola d'enoturisme té vocació de ser sostenible, demana que
no la condemnin.

Finalment remarca que tots els serveis que s'estan comentant, tret d'EMAVSA, no
són obligatoris, es fan perquè volen.
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El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que una mostra de respecte al Consell
d'Administració d'EMAVSA seria plantejar el tema en el si del Consell. El seu
representant diu que no se n'havia parlat.

Respecte a l'escola d'enoturisme, l'equip de Govern va fer uns plantejaments i
aquests han estat fallits, no està satisfent les necessitats per les quals es va crear.
La documentació que els han fet arribar sobre la Wine Busines School està
barrejada amb la de l'escola d'enoturisme.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que la decisió sobre el repartiment de
dividends correspon a la Junta General, que és el Ple de l'Ajuntament, no del
Consell d'Administració.

Pel que fa a la Fundació Wine Busines School la gestió de les activitats, les accions
es fan des de l'escola d'enoturisme per optimitzar recursos. Les dades que els han
facilitat, la gran part són de l'escola d'enoturisme.

4. S/2018/HIS_LP. APROVACIÓ COMPTES ANUALS AIGÜES DE
VILAFRANCA SA. Junta General de la societat municipal EMPRESA
MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A., corresponents a l'exercici
econòmic de 2017.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda, proposa al Ple Municipal
constituït en Junta General de la societat privada municipal Empresa Municipal
d'Aigües de Vilafranca SA, el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si
escau:

De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts socials de
l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, s'acorda l'aprovació de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2017, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys i de la Memòria Anual,
juntament amb l'Informe de Gestió i l'informe d'Auditoria emès.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat
de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i
nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en un benefici de 262.416,37 €, proposant-se la
següent aplicació de resultats:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys 262.416,37 €

Aplicació
A reserves voluntàries
A dividend a distribuir

145.016,37 €
117.400,00 €
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Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l'acta d'aquesta sessió de la junta.

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

s. 3/2018/HIS LP. APROVACIÓ COMPTES ANUALS EPEL INSTITUT
MUNICIPAL DE FORMACIÓ. Aprovació si escau, dels comptes anuals de
l'entitat pública empresarial local INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ,
corresponents a l'exercici econòmic de 2017.

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

De conformitat amb allò que disposa l'article 9 i concordants dels estatuts socials de
l'Entitat Pública Empresarial Local Institut Municipal de Formació, s'acorda l'aprovació
de:

• Els comptes anuals (format PIMES) corresponents a l'exercici econòmic de 2017,
comprensius del Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria
Anual, juntament amb l'informe d'auditoria emès.

Els comptes s'han formulat en el format PIMES tota vegada que concorren les
circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre
de treballadors) que permeten utilitzar aquesta modalitat.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -999.236,79 e, proposant-se
la següent base de repartiment:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues)
Compensació per aportació del soci únic (exercici 2017)
Total
Aplicació
A Reserves voluntàries

-999.236,79 e
1.005.000,00 e

5.763,21 e

5.763,21 e

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 11 vots favorables (8 PDECat, 3 PSC)
i 7 abstencions ( 3 CUP, 3 ERC, 1 PP) i 2 de negatius (2 VeC).

6. 6/2018/HIS_LP. INFORME COMPTES ANUALS FUNDACIÓ FESTA
MAJOR. Informe al Ple dels resultats dels comptes anuals de la FUNDACIÓ
FESTA MAJOR, corresponents a l'exercici econòmic de 2017.
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La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda, respecte la FUNDACIÓ
FESTA MAJOR, proposa al Ple Municipal el dictamen següent, per al seu debat i
presa en consideració, si escau:

S'acorda informar de:

• L'aprovació dels comptes anuals (en format normal) corresponents a l'exercici
econòmic de 2017, comprensius del Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i
Guanys, de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, de l'Estat de Fluxes d'Efectiu i de
la Memòria.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -11.669,46 €, proposant-se
el repartiment següent:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys

11.669,46
€

Aplicació a Romanent
11.669,46

€

Es donen per informats els comptes de la fundació.

7. 2/2018/HIS_LP. INFORME COMPTESANUALS FUNDACIÓ VINSEUM.
Informe al Ple dels resultats dels comptes anuals de la FUNDACIÓ VINSEUM,
MUSEU DE LES CULTURESDEL VI DE CATALUNYA, corresponents a l'exercici
econòmic de 2017.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals, respecte la FUNDACIÓ VINSEUM,
proposa al Ple Municipal el dictamen següent, per al seu debat i presa en
consideració, si escau:

S'acorda informar de:

• L'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2017,
comprensius del Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, L'Estat de
Canvis en el Patrimoni Net i la memòria econòmica, juntament amb l'informe
d'auditoria de la fundació.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren les
circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre
de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en un saldo positiu de 14.550,56 €, sobre el qual
s'adopta l'acord de repartiment següent:

Base de repartiment
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Saldo del compte de pèrdues i guanys
Aplicació
Compensació d'excedents negatius
d'exercicis anteriors

Es donen per informats els comptes de la fundació.

14.550,56
€

14.550,56
€

8. 4/2018/HIS_MP. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST.Aprova"dó inicial si
escau de l'expedient número 4 d'habilitació de crèdits extraordinaris,
suplements i transferències de crèdit del pressupost de l'Entitat vigent.

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

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 4 d'Habilitació de crèdits extraordinaris, de Suplements de crèdit i
de Transferències de crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany mitjançant majors
ingressos, baixes per transferència de partides que ofereixen sobrant i baixes
d'aplicacions pressupostaries, de conformitat amb el que disposa l'Article 177 del
RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, segons el detall següent:

CREDITSEXTRAORDINÀRIS:

Partida

1.92401.16400 Complement familiar.- personal
comunicació 1.410,00

1.92502.21200 Millores manteniment locals
Associacions de Veïns...................... 2.157,00

4.17210.48900 Programa LIFE.- Transferències
Corrents.. 41.925,92

5.33805.48900 Subvenció a Amics del Drac 950,00

4.16231.62900 Adquisició d'una deixalleria mòbil...... 95.669,00

2.01101.91303 Amortització anticipada operació
de crèdit........................................ 357.706.24 499.818.16

TOTALCRÈDITSEXTRAORDINARIS........................... 499.818,16
....................................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 ••••• 111 ••••••

SUPLEMENTSDECRÈDIT:
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Partida

5.24107.22699 Oficina municipal de Treball .

4.13601.22799 Servei contra incendis .

3.31101.46300 Mancomunitat Penedès.-Garraf.-
Quota centre animals de companyia ..

3.23103.48903 Creu Roja.- conveni Banc Intercanvi
d'Ajuts tècnics .

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT .

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT:

Partida

2.92001.13001 Treballs extraordinaris .

TOTAL CRÈDITS EXT, SUPLEMENTS I TRANSFERÈNCIES

FINANÇAMENT

BAIXES PERTRANSFERÈNCIA:

Partida

2.92028.15200 Productivitat, excés jornada i varis ....

TOTAL BAIXES PERTRANSFERÈNCIA .

BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTARIES:

Partida

4.000,00

12.500,00

4.132,00

4.600.00 25.232,00
25.232,00

20.000,00 20.000,00

545.050,16

20.000,00 20.000.00

20.000,00

4.16211.46300 Mancomunitat.- recollida escombraries
4.16231.46300 Mancomunitat.- Deixalleria, plantes ....

TOTAL BAIXES D'APLICACIONS .

MAJORS INGRESSOS:

Concepte

25.000,00
19.413,00 44.413,00

44.413,00

389.00

399.05

Reintegrament de pressupostos
tancats.......................................... 220.821,87

Altres ingressos.- Patrocinis i altres
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Fires de Maig (AMP) 5,00

399.09

497.01

520.00

751.00

Altres ingressos.-Per execució d'avals

Unió Europea.- Programa LIFE .

Interessos de comptes en bancs .

Agència Catalana de Residus.-
Subvenció adquisició deixalleria
mòbil .

83.461,67

41.925,92

53.422,70

81.000.00 480.637.16

TOTALTRANFER.,BAIXES I MAJORSINGRESSOS . 545.050,16

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

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

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el Sr. Aureli Ruiz (PDECat) exposa la modificació de pressupost que
suma una quantitat global de 545.000€. Una partida important és la compra d'una
deixalleria mòbil i una altra bé determinada per una subvenció procedent del
programa Life.

Es recull una amortització anticipada de crèdit que servirà per tal de poder
sol.licitar una subvenció que finançarà una inversió que serà tractada més endavant
en aquest mateix Ple. S'amortitza un crèdit del qual es paga el 5% d'interès i el
mateix import amortitzat correspon a un crèdit subvencionat al 0% per destinar-lo
a una inversió de canvis en l'enllumenat.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favorablement. Estan d'acord amb
les dues partides principals de la modificació de crèdit, la deixalleria mòbil i
l'amortització anticipada de crèdit.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que celebren que finalment es tiri endavant
una aportació feta pel seu grup al pressupost de 2017. És la gestió del pressupost i
anuncia que s'abstindran.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que com que no és el seu pressupost,
s'abstindran, tot i que el valoren positivament.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que la proposta respon a la gestió de l'equip
de Govern i no hi ha hagut participació.
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9. 1/2018/!iIS_OCI. APROVACIÓ AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PARCIAL
D'UN PRESTEC Aprovació si escau, d'aprovació d'amortització anticipada de
part d'un préstec del BBVA - CX formalitzat l'any 2012.

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

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès l'any 2012 va formalitzar una
operació de crèdit amb la Caixa de Catalunya, actualment Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, per un import de 1.674.550,00 ( i que es constata que actualment està
amb unes condicions financeres superiors a les que es subscriuen actualment.

Atès que en les operacions d'ingressos no pressupostaris existeixen saldos d'anys
anteriors susceptibles de poder ser utilitzats per al finançament de l'amortització
anticipada d'una part del capital pendent de l'esmentat préstec, ambla finalitat de
reduir les despeses derivades del mateix.

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

Per tot l'exposat,

S'ACORDA:

PRIME.- Aprovar una amortització anticipada d'import 357.706,24( corresponent a
l'operació de crèdit n. 0830014237 concertada l'any 2012 amb la Caixa de
Catalunya, actualment Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, de conformitat amb lo
exposat en el paràgraf anterior.

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

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 14 vots favorables ( 8 PDECat, 3
PSC, 2 VeC, 1 PP) i 6 abstencions (3 CUP, 3 ERC).

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el Sr. Aureli Ruiz (PDECat) que anuncia que el present punt és el
que els permetrà demanar desprès la subvenció.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que amb aquesta amortització s'estalvia pagar
interessos, votaran a favor.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que serveix per reduir els interessos que es
paguen a les entitats financeres. Estaria bé una estratègia conjunta dels grups
municipals per parlar de l'endeutament.
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El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que s'abstindran i demana que quan s'hagin
de fer operacions financeres s'acudeixi a la banca ètica.

La Sra. Marta Raventós (CUP) manifesta que el fet d'amortitzar el préstec està bé,
però estaria molt bé que a partir d'ara es fessin operacions amb banca ètica.

10. 1/2018/SEC_ORD. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL QUADRE DE SANCIONS Aprovació inicial si escau,
d'aprovació inicial d'una modificació puntual de l'annex d'infraccions i sancions
de l'Ordenança de Circulació.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se sotmeti al
Ple municipal, per a la seva discussió i votació, el dictamen següent:

Atès que el Ple municipal, per acord de 28 de juny de 2016, va aprovar
definitivament la nova Ordenança municipal de circulació de Vilafranca del Penedès,
d'acord amb el text incorporat a l'expedient i que consta de seixanta-cinc articles,
una disposició derogatòria, dues disposicions finals i un annex.

Atès que des del Departament de Procediment Sancionador, que tramita els
expedients sancionadors en matèria de trànsit, s'ha advertit la necessitat d'introduir
uns canvis puntuals en l'annex de l'Ordenança, el qual estableix el quadre
d'infraccions i sancions aplicables.

Atès que el canvi proposat no innova, i parcialment es podria considerar com una
correcció d'errades. Es proposa introduir en l'annex canvis menors per a corregir
errades, disfuncions, incongruències i omissions, sense que es plantegin canvis
conceptuals ni increments de les sancions. A banda, es planteja una actualització
d'acord amb el marc legal vigent de les infraccions i sancions per conducció sota els
efectes de les drogues.

Atès que s'ha redactat per raons sistemàtiques un nou annex de l'Ordenança que
incorpora els canvis puntuals esmentats,

s'ACORDA:

1. Aprovar inicialment el nou text de l'annex (quadre d'infraccions i sancions) de
l'Ordenança municipal de circulació de Vilafranca del Penedès que va aprovar
definitivament el Ple municipal de 28 de juny de 2016, d'acord amb el text
incorporat a l'expedient.

2. Sotmetre l'expedient i el text de l'annex l'Ordenança al tràmit d'informació
pública pel termini de trenta dies mitjançant anuncis que es publicaran al BOP, al
DOGC, a mitjans de comunicació escrita, a la pàgina web i en el tauler d'anuncis de
la corporació, durant el qual podran presentar-se al. legacions o reclamacions. Si no
n'hi haguessin, l'annex de l'Ordenança s'entendria aprovat definitivament sense
necessitat d'un nou acord exprés, i entraria en vigor l'iendemà de la publicació del
seu text complet en el Butlletí Oficial de la província.
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VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 11 vots favorables ( 7 PDECat, 3
PSC, 1 PP) i 3 abstencions (1 CUP, 1 ERC, 1 VeC).

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el Sr. Aureli Ruiz (PDECat) i manifesta que les modificacions que és
proposen ho són a sol. licitud del servei que tramita els procediments sancionadors,
que proposa petits reajustaments de caràcter tècnic.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favorablement amb reserva de
presentar al.legacions.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que en tractar-se d'una aprovació inicial,
s'abstindran.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) excusa als companys que han baixat 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. Com que és un tema
tècnic, s'abstindran.

La Sra. Marta Raventós (CUP) manifesta que com que és un tema tècnic,
s'abstindran.

11. 13/2018/HIS_DTP. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE RECAPTACIÓ
EN L'ORGT. Aprovació, si escau, si escau, d'aprovar la delegació en la
Diputació de Barcelona les competències de recaptació dels preus públics de
l'Institut Municipal de Formació.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se sotmeti al Ple
municipal, per a la seva consideració i si escau aprovació, el dictamen següent:

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l'article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
que els corresponguin.

A l'empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la
Diputació de Barcelona les facultats de recaptació dels ingressos de dret públic que
en la part resolutiva d'aquest dictamen, s'enumeren.

D'altra banda, amb anterioritat a la present data, l'Ajuntament ha delegat altres
facultats de gestió, liquidació i recaptació de ingressos de dret públic locals,
mitjançant l'adopció dels corresponents acords plenaris.
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Davant l'experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de
competències que exerceix la Diputació de Barcelona de recaptació de determinats
ingressos de dret públic d'aquest municipi a altres ingressos de dret públic que
s'enumeren a la part resolutiva d'aquest dictamen i, alhora, regular l'exercici de la
delegació i les facultats que es reserva l'Ajuntament.

Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article
116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats
públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions
o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en
el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de
l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència
delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.

En virtut de tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament que, amb el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els
següents

ACORDS

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme
de Gestió Tributària exerceixi, per compte d'aquesta Corporació, les competències
de recaptació dels preus públics que a continuació s'especifiquen:

1.- Preu públic per l'assistència a l'escola municipal de música M. Dolors Calvet de
l'Institut Municipal de formació

• Notificació de la provisió de constrenyiment
• Recaptació dels deutes en període executiu
• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
• Aprovació de crèdits incobrables
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Preu públic assistència a l'escola municipal d'art Arsenal de l'Institut Municipal
de formació

• Notificació de la provisió de constrenyiment
• Recaptació dels deutes en període executiu
• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
• Aprovació de crèdits incobrables
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Preu públic escola de formació professional d'enoturisme de Catalunya de
l'Institut Municipal de formació
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• Notificació de la provisió de constrenyiment
• Recaptació dels deutes en període executiu
• Liquidació d'interessos de demora
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
• Aprovació de crèdits incobrables
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

SEGON.- L'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul.lació, total o
parcial, de les liquidacions, respecte d'alguns dels tributs o ingressos de dret públic
la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis
municipals, ho facin convenient.

TERCER. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de recaptació dels preus públics
descrits en l'apartat primer d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de
pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna
de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei.

QUART.- La delegació conferida de l'exercici de les competències descrites en
aquest acord es regeix per les següents regles:

Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de
dos anys a comptar des de la data d'acceptació per part de la Diputació de
Barcelona.

Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat
tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no
comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de
sis mesos.

Regla segona.- L'exercici de les facultats delegades s'ajustarà als
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió
tributària, que estableixen tant la Llei d'hisendes locals com la Llei general
tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s'estableix
en l'Ordenança general de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora
de la prestació d'aquest servei.

En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament
voluntari i en període executiu, s'aplicarà el Reglament general de recaptació
i la normativa concordant.

Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el
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que disposen els Estatuts de l'Organisme de Gestió Tributària, el seu
Reglament orgànic, i l'Ordenança general de l'Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de
Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.

Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.

Regla quarta.- L'Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a
compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a
terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació conferida,
la taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats necessàries per a
l'exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals, regulada en l'ordenança fiscal que estigui
vigent en cada exercici.

Regla cinquena.- L'Ajuntament podrà sol. licitar bestretes ordinàries a compte
de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats
econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats.
L'atorgament d'aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels
criteris que estableixi la Junta de Govern de l'Organisme de Gestió Tributària.

En circumstàncies singulars, la presidència de l'ORGT podrà aprovar
bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l'Ajuntament assumirà el cost
financer que representi per a l'ORGT la disponibilitat de fons aliens.

Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l'ORGT a l'ajuntament es regiran per les normes següents:

1. L'aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per
cada concepte d'ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà
l'ORGT a l'Ajuntament de forma quinzenal.

2. Els comunicats d'aplicació comptable detallaran les quantitats
liquidades pels diversos conceptes, les anul.lacions de liquidacions i les
devolucions d'ingressos indeguts aprovades a en el període quinzenal
anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les
operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de
comptabilitat de les corporacions locals.

3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què
tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la
normativa vigent.

4. L'import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena
serà abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel
concepte de recaptació.
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5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l'Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la
quota tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial
s'ingressarà directament al compte de la Diputació.

Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta
matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de
llur Organisme de Gestió Tributària.

L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l'Ajuntament de la
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.

Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent
per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per
l'acceptació voluntària de la delegació realitzada per l'Ajuntament, les
obligacions següents:

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més
efectiva la gestió de la recaptació executiva.

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui
tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d'accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics.

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el

compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per
conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la
normativa vigent en cada moment.

Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels
drets següents:

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de

constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l'Ajuntament de les costes que origina el procediment

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades
per l'Ajuntament.

d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que
calgui per a la gestió del servei.

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.

f. Utilitzar el local que habiliti l'ajuntament per a l'exercici de les
competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que
l'ORGT disposi d'un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici
de la contraprestació que l'Organisme de Gestió Tributària pugui convenir
amb l'ajuntament per la utilització de les dependències municipals.
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Regla desena. L'Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria
fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la
normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en
l'Ordenança general de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.

Pel que respecte a la normativa reguladora de l'administració electrònica i
dels arxius i documents, l'Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques
de documents amb validesa d'originals i signats electrònicament. A més a
més tots els documents generats per l'entitat local delegant i per l'ORGT, així
com aquells presentats pels ciutadans, referits a l'exercici de la delegació -
tant els de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran
destruir d'acord amb el que estableix la normativa d'arxius i documents, les
taules d'avaluació i els acords de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i
Tria Documental (CNAATD).

Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració
"d'encarregat del tractament" respecte de les dades personals que
l'administració delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació
efectuada, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives adequades per
a la protecció de totes les dades personals, tant de les aportades per
l'administració delegant com de les que aportin directament els contribuents.

A tal efecte, l'Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades
facilitades per l'administració delegant conforme a les instruccions que rebi
d'aquesta; no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a
l'objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni
tant sols per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o
qualsevol altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l'Organisme hagi
de contractar prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el
tractament de les dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest
darrer supòsit el contractista de l'ORGT també tindrà la consideració
d'encarregat del tractament.

Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l'Organisme de Gestió
Tributària queda expressament facultat per l'ajuntament delegant per tal
d'efectuar les peticions d'informació amb transcendència tributària i
comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la
Llei general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites
comunicacions o cessions.

Les dades que trameti l'administració delegant s'incorporaran als fitxers de
dades personals que corresponen de l'Organisme de Gestió Tributària, els
quals van ser creats i regulats pel decret de la presidència de la Diputació de
Barcelona i del seu Organisme de Gestió tributària de data 14 de desembre
de 2010, publicat en el BOPB de data 17 de gener de 2011 i què figuren
inscrits en el Registre de protecció de dades de Catalunya de l'Autoritat
Catalana de Protecció de dades.
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Les mesures de seguretat d'aquest fitxer són de nivell mig, d'acord amb allò
establert al R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Regla dotzena. Son causes d'extinció de l'exercici de la delegació conferida,
les següents:

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga
tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de !a delegació contingudes en l'acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i
un cop acceptada publiqui aquest acord de delegació, per a general coneixement,
juntament amb l'acord d'acceptació de la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i,
també, en la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 14 vots favorables ( 6 PDECat, 4
PSC, 1 CUP, 1 ERC, 1 VeC, 1 PP).

INTERVENCIONS:

Pren la paraula El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que la recaptació de tributs,
en general la tenim delgada a l'Organisme de gestió tributària. La recaptació dels
preus públics de l'EPEL en període voluntari, la fa directament l'EPEL, però
l'executiva no s'està fent. És un tema d'optimització de recursos. Atesa l'expertesa
de l'OGT, es proposa ampliar les competències recaptatòries.

En aquest moments s'incorpora al Ple el Sr. Francisco Romero (PSC).

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que és la millor manera de recaptar el preu
públic de l'EPEL via executiva.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que donaran suport a la proposta perquè és bo
que hi hagi un únic lloc de referència per al pagament en via executiva. Això no
condiciona el model de tarifació social que proposen.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que hi donaran suport.

La Sra. Marta Raventós (CUP) manifesta que no saben el cost que té per a
l'ajuntament.
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L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que hi ha el premi de cobrança, que és un
percentatge en funció del volum total del que es cobra.

A pregunta de l'alcalde l'interventor de l'Ajuntament, Sr. Antonio Peiret aclareix que
en l'actualitat el premi de cobrança està situat al voltant de 1'1,3%.

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS

12. 2¡2017¡URB_VOL. ESTUDI DE DETALL AV. GARRAF 28-58 Aprovació
definitiva si escau, de l'Estudi de Detall de les característiques estètiques i
constructives de les futures edificacions a construir en les parcel.les en l'Av.
Garraf, núm. 28 a 58.

La Comissió Informativa de Territori i Serveis Urbans proposa al Ple municipal per a
la seva consideració i, si escau, aprovació, el dictamen següent:

Atès que en compliment de l'article 24.3 del Pla parcial Molí d'en Rovira Sud, que
estipula que pel desenvolupament d'una part dels blocs serà preceptiva la redacció
d'un avantprojecte que haurà de ser aprovar per la Corporació Municipal, s'ha
presentat un Estudi de detall per a la concreció de les característiques estètiques i
constructives de les futures edificacions a construir en les parcel.les en l'Av. Garraf,
núm. 28 a 58 redactat per Jordi Armengol Almirall.

Atès que segons la Disposició Transitòria Onzena del Text refós de la Llei
d'Urbanisme, els estudis de detall exigits expressament pel planejament vigent en
el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i també els que siguin necessaris,
es poden tramitar d'acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, fins que el
planejament no incorpori les noves determinacions sobre ordenació volumètrica.

Atès que l'Estudi de Detall presentat a tràmit va ser aprovat inicialment per la Junta
de Govern Local en sessió celebrada el dia 22 de gener de 2018; i sotmès al tràmit
de informació pública pel termini de vint dies hàbils; amb audiència als propietaris
directament afectats.

Atès que ha finalitzat el tràmit d'informació pública i no ha estat presentada cap
al.legació, i vist l'informe tècnic favorable emès i incorporat a l'expedient.

per tot això, S'ACORDA:

1.- Aprovar definitivament l'Estudi de Detall de les característiques estètiques i
constructives de les futures edificacions a construir en les parcel.les en l'Av. Garraf,
núm. 28 a 58.

2. - Notificar aquest acord als propietaris de les finques situades entre els núm. 28
al 58 de l'Av. Garraf.
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3.- Publicar la part dispositiva d'aquest acord en el BOPB, DOGC i en el tauler
d'edictes. Es trametrà còpia de l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Barcelona

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 17 vots favorables (7 PDECat, 4 PSC,
3 ERC, 2 VeC, 1 PP) i 3 abstencions (3 CUP).

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el Sr. Josep Maria Martí (PDECat) que exposa que el pla Parcial
establia que calia aprovar els Estudis de Detall. Tot i que actualment no és
preceptiu, cal tramitar-los tal com regulava la normativa anterior. Durant la
informació pública no hi ha hagut cap tipus de reclamació. L'estudi de detall exposa
les característiques constructives de les edificacions que engloba.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favorablement el Dictamen, perquè
és la proposta dels propietaris i que tenen el vist-i-plau dels Serveis tècnics
municipals.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que votaran a favor, ja que es tracta d'establir
els criteris constructius de les façanes.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que donaran suport, és un tema tècnic.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que com que és un sòl que no s'ha
desenvolupat, els agradaria que es treballés amb més compactació i no amb edificis
d'aquestes tipologies.

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que la definició d'aquests paràmetres
és una atribució del POUM i ara es tracta d'un Estudi de Detall, que desenvolupa el
POUM.

13. 2/2018/EG_CU. AMPLIACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
DEMANAIAL PLAÇA DE LA VEREMA 1. Aprovació si escau, de l'atorgar
directament a la Fundació Privada Mas Albornà, l'ampliació de la concessió
administrativa demanial amb facultats d'ús exclusiu (excepte quant a la planta
baixa) pel termini de vint-i-cinc anys d'una part de l'edifici de la plaça de la
Verema núm. 1 (referència cadastral 1185401CF9718N0001FP).

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

Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2014, va
acordar rescindir i deixar sense efecte la cessió gratuïta a la Fundació Privada Mas
Albornà de la propietat de la finca de 8.163 m2 situada al sector de la Girada 2, que
es troba inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, tom 1616,
llibre 630, foli 162, finca núm. 28046, i que s'havia de destinar a la integració
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laboral i social de persones i col.lectius amb dificultats d'inserció, en forma de
Centre de Formació Ocupacional.

Atès que amb caràcter substitutiu, en virtut del mateix acord plenari i unànime de
16 de desembre de 2014, es va disposar de mutu acord ubicar el Centre
Ocupacional en un edifici de propietat municipal situat a la plaça de la Verema núm.
1 de Vilafranca, amb referència cadastral 1185401CF9718N0001FP, i segons el
cadastre amb una superfície de sòl de 298 m2 i una superfície construïda total de
1.088 m2. L'edifici complet està format per una planta semisoterrani, una planta
baixa i dues plantes pis. La finca es troba inscrita en el Registre de la Propietat
segons les dades següents: Superfície de sòl 310 m2, tom 579, llibre 217, foli 132,
finca núm. 7089.

Atès que, en aquest sentit, es va formalitzar una cessió d'ús temporal (concessió
demanial), a la Fundació Privada Mas Albornà, d'una part de l'edifici esmentat de la
plaça de la Verema núm. 1, per un termini de 25 anys. Concretament, la concessió
acordada comprèn una superfície útil de 115,12 m2 de la planta baixa (destinada a
sala d'actes i serveis i d'ús compartit), una altra de 129,86 m2 de la planta primera
(es destina a vestíbul, passadís, administració, despatx administració, sala de
reunions, serveis i sala polivalent) i una darrera de 243,96 m2 de la planta segona
(vestíbul, passadís, vestidor, menjador, magatzem, serveis i 5 sales), el que suma
un total de 488,94 m2 útils. Les parts de les tres plantes objecte de cessió d'ús
consten grafiades en el plànol corresponent al projecte "Centre Ocupacional Mas
Albornà edifici Virben" que consta a l'expedient, i quant a la resta de l'edifici
(semisoterrani, part de la planta baixa i de la planta primera) el seu ús l'havia de
mantenir com fins llavors l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per a les finalitats
que l'entitat local estimés adients (Casal de la Dona i associació de veïns del barri).
La finca es troba qualificada en el Pla d'ordenació urbanística municipal com a zona
en trama en colmatació d'intervenció concentrada (clau 11/2), i d'acord amb
l'inventari municipal de béns té la qualificació de bé de domini públic, afecte al
servei públic.

Atès que els espais cedits en ús els ha de destinar la Fundació Mas Albornà, també,
a la integració laboral i social de col.lectius amb dificultats d'inserció, en forma de
Centre Ocupacional de dia per a persones amb discapacitat intel.lectual amb aules
d'activitats, menjador, oficines, espais per a la rehabilitació i altres activitats
complementàries, amb inclusió de les oficines centrals de la Fundació.

Atès que els serveis municipals situats a la planta primera de l'edifici han estat
traslladats recentment a un altre indret, havent restat alliberats d'usos concrets.
Per aquesta raó, es considera raonable cedir-ne l'ús també a la Fundació privada
Mas Albornà, per a les mateixes finalitats.

Per això, de comú acord entre les parts, s'ACORDA:

1. S'aprova atorgar directament a la Fundació Privada Mas Albornà, d'acord amb
l'article 93 de la Llei estatal 33/2003, de patrimoni de les administracions
públiques, i amb els articles 59 i següents del Reglament del patrimoni dels ens
locals, l'ampliació de la concessió administrativa demanial amb facultats d'ús
exclusiu (excepte quant a la planta baixa) pel termini de vint-i-cinc anys d'una part
de l'edifici de la plaça de la Verema núm. 1 (referència cadastral
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1185401CF9718N0001FP). Resta subsistent la concessió demanial atorgada pel Ple
el 16 de febrer de 2014 i formalitzada en conveni de 6 de febrer de 2015, per bé
que s'amplia quant a superfície, finalitzant la concessió completa (inicial i ampliada)
el 5 de febrer de 2040.

2. Concretament, la concessió un cop ampliada comprèn una superfície construïda
de 137,86 m2 de la planta baixa (destinada a sala d'actes i serveis), superfície
aquesta l'ús de la qual serà compatible amb altres usos que determini l'Ajuntament
com poden ser actes i activitats de l'associació de veïns del barri que té la seu al
mateix edifici; una altra de 285,23 m2 construïts de la planta primera i una darrera
de 288,35 m2 construïts de la planta segona. Les parts de les tres plantes objecte
de cessió d'ús consten grafiades en el plànol elaborat pels Serveis d'Urbanisme de
l'Ajuntament en el mes de febrer 2018; quant a la resta de l'edifici (semisoterrani i
part de la planta baixa) el seu ús el mantindrà com fins ara l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, per a les finalitats que l'entitat local estimi adients. Les
despeses derivades de la formalització de la concessió són a càrrec de la Fundació
Mas Albornà.

3. Els espais cedits en ús els ha de destinar la Fundació Mas Albornà a la integració
laboral i social de col.lectius amb dificultats d'inserció, en forma de Centre
Ocupacional de dia per a persones amb discapacitat intel.lectual amb aules
d'activitats, menjador, oficines, espais per a la rehabilitació i altres activitats
complementàries, amb inclusió de les oficines centrals de la Fundació.

4. La concessió es condiciona al fet que durant tota la seva vigència l'immoble es
destini efectivament a les finalitats que s'han indicat; si no fos així, la concessió
restaria extingida i els béns revertirien a favor de l'Ajuntament, sense que això
pugui originar indemnització de cap mena. La concessió s'atorga salvant els drets
de propietat i sens perjudici d'altri.

5. Les inversions i despeses de condicionament i adaptació dels nous espais cedits
per ampliació als usos previstos són a càrrec de la Fundació concessionària.

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:

Pren la paraula el Sr. Aureli Ruiz (PDECat) que manifesta que és un punt
complementari a un punt aprovat l'any 2015. En el seu moment la Generalitat va
demanar a l'ajuntament la col.laboració per instal.lar un centre ocupacional.
L'ajuntament va cedir temporalment part de l'edifici de l'antiga Virben. Una part de
l'edifici estava ocupada per serveis de l'ajuntament, que estaven pendents de
desplaçar-se a la plaça Penedès. Ara s'han desplaçat i es pot disposar de l'espai.

Tot plegat serveix per afavorir la integració social del col.lectiu, ja que poden fer
activitats socialitzadores dintre de l'entorn urbà.
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El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor, que cal donar suport a
aquesta associació que treballa amb persones discapacitades.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donaran suport a la proposta. La tasca
d'aquesta entitat és mol important a nivell social i assistencial.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que donaran suport, perquè és un bon
objectiu que Mas Albornà continuï realitzant la seva tasca.

La Sra. Marta Raventós (CUP) manifesta que s'abstindran, perquè 25 anys de
cessió d'un equipament públic, és molt de temps.

14. 5/2018/EG_SR. SOL.LICITUD AJUT IDAE Aprovació si escau, de la
sol.licitud d'un ajut per import de 330.000 euros al Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) , dins el marc de la convocatòria
de 5 d'abril de 2017, per la renovació de les instal.lacions de l'enllumenat
exterior municipal

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

Vista la resolució de 5 d'abril de 2017, del "Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE)" , per la qual es publica la resolució de 6 de març de 2017, del
Consejo de administración, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la
segona convocatòria del programa d'ajuts per a la renovació de les instal.lacions de
l'enllumenat exterior municipal.

Atès que s'ha redactat per part dels serveis tècnics municipals una memòria
descriptiva de les actuacions a realitzar per renovar les esmentades instal.lacions,
amb l'objectiu de reduir el seu consum final i les emissions de diòxid de carbono,
mitjançant la millora de la seva eficiència energètica.

Atès que aquest ajuntament creu oportú acollir-se a aquest convocatòria donat que
reuneix tots els requisits necessaris, s'ACORDA:

1. Acceptar les bases reguladores de la segona convocatòria del programa d'ajusts
per a la renovació de les instal.lacions de l'enllumenat exterior municipal,
aprovades per resolució del Consejo de Administracion del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en data 6 de març de 2017.

2.-Sol.licitar un ajut per import de 330.000 euros al Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) , dins el marc de la convocatòria de 5
d'abril de 2017, per la renovació de les instal.lacions de l'enllumenat exterior
municipal.

3. Aprovar la memòria descriptiva les actuacions previstes a realitzar per renovar
les instal.lacions de l'enllumenat exterior municipal, amb un pressupost de 330.000
euros IVA Inclòs
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3. Considerar a IDAE com a proveïdor preferent, per raó del préstec sol.licitat, per
la qual cosa els pagaments de l'amortització del principal, interessos de demora o
eventuals penalitzacions del mateix, tindran lloc preferent en l'ordre de correlació
de pagaments, després de les despeses de personal, en el pla de disposició de fons
de tresoreria d'aquest ajuntament.

4. Aprovar la concertació del préstec de l'ajut sol.licitat per la renovació de les
instal.lacions de l'enllumenat exterior per un import de 330.000 euros.

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per unanimitat dels regidors assistents.

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el Sr. Josep Maria Martí (PDECat) que manifesta que Vilafranca
disposa de 7.521 punts de llum, el 5,4C és de tecnologia LED, el 77% de vapor de
sodi i la resta d'altres sistemes. L'actuació que es proposa suposarà una millora de
l'enllumenat, baixar el consum energètic i millorar la lluminositat. La tecnologia LED
té llarga vida útil i redueix la contaminació lumínica. Es treballarà en sis quadres de
llum i suposa que d'un total de 741 punts de llum de la zona d'actuació, se'n
renovaran 574. Això suposa que tindrem un 13% de l'enllumenat públic en leds.
Això són 40.000C l'any d'estalvi. L'Ajuntament està adherit al Pacte d'alcaldes pel
clima i l'energia, que va marcar com objectiu la disminució en un 40% de la
despesa energètica.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor, perquè la inversió genera un
estalvi que permetrà amortitzar el préstec en 10 anys.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que votarà favorablement per motius
econòmics, mediambientals i de seguretat ciutadana. Així mateix, demanen que
se'ls faci arribar un mapa de contaminació lumínica.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que la inversió suposa un estalvi econòmic i
mediambiental. Així mateix, demanen que es revisin altres indrets.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que és una bona proposta a favor de l'estalvi
energètic i demana que l'estalvi anual, en lloc de destinar-se a retornar el crèdit,
serveixi per invertir.

ALCALDIA

lS. 12¡2018¡SEC MP. MOCIÓ PER INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE
GÈNERE A L'URBANISEM DE LA VILA. Moció presentada pel grup municipal
de la CUP i finalment també encapçalada pels grups municipals de ERC i VeC,
per revisar l'urbanisme de la vila i incorporar-hi la perspectiva de gènere.
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En el marc d'aprofundir en les polítiques feministes que aconsegueixen afavorir una
vila més inclusiva i igualitària per a totes les persones -amb especial èmfasi en les
dones-, es proposa que la Regidoria d'Urbanisme incorpori noves mesures que
garanteixen la seguretat de les dones en l'Espai Públic.

La proposta té per objectiu elaborar una diagnosi de punts de l'espai públic que són
percebuts com a insegurs per les dones, especialment si els perceben com a
afavoridors de possibles agressions sexuals, ja sigui per carrers amb una mala
i1.luminació provinent de la falta de fanals o d'un ús d'escassa potència lumínica;
indrets inhòspits, carrerons d'escassa concurrència, poca visibilitat en un carrer i
creació de pantalles visuals, dificultat d'accés, etc. Amb tot els punts situats al
mapa, treballar-los de forma col.lectiva i participativa -l'urbanisme amb perspectiva
de gènere posa en el centre de la planificació urbanística a les veïnes i veïns, ja que
són elles qui millor coneix el seus espai d'ús diari- per eliminar-los convertint-los
ens espais percebuts com a segurs per a tothom.

Atès que les dones, de vegades, acaben per restringir la seva llibertat de
moviments i la seva disponibilitat a gaudir de tots els indrets de la vila, si no tenen
garantida una tornada a casa tranquil.la durant, per exemple, les nits.

Atès que algunes condicions materials dels espais públics afavoreixen la percepció
de seguretat o inseguretat, i que el trànsit de persones pels espais reforça el
control informal dels mateixos i la seguretat objectiva i el sentiment de seguretat.
Cal potenciar la barreja d'usos urbans, en contra de la "zonificació" i la
"monofuncionalitat" dels espais, que queden deserts a partir de determinades hores
i on les relacions són escasses.

Atès que és fonamental tenir un control més o menys cert sobre l'espai. Un lloc
visible, ben i1.luminat, augmenta la percepció de seguretat, i en conseqüència,
promou una major concurrència al lloc, cosa que dóna encara més sensació de
seguretat.

Atès que els motius d'inseguretat són múltiples i són causats pel disseny i
urbanisme de les viles i ciutats i que l'espai públic no és neutral i està fet amb una
perspectiva androcèntrica. Existeixen llocs que poden ser facilitadors de la violència
especialment contra les dones. Per això, cal fomentar carrers plens, segurs i
viscuts; davant carrers buits, inhòspits i hostils. Carrers estrets, mal i1.luminats per
falta de fanals, ús d'escassa potència lumínica, indrets inhòspits, carrerons
d'escassa concurrència, poca visibilitat en un carrer, dificultat d'accés ...

Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:

PRIMER.- Revisar l'urbanisme de la vila incorporant la perspectiva de gènere,
especialment pel que fa a l'ús dels diferents espais, la percepció de la seguretat en
els espais públics i el seu disseny.

SEGON.- Garantir l'accessibilitat i la mobilitat de les dones mitjançant itineraris i
espais públics ben il.luminats en horari nocturn, especialment els recorreguts de
vianants, amb una distribució homogènia de les lluminàries. Evitar contrastos
violents entre zones molt il.luminades i altres amb escassa il.luminació.
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TERCER.- Configurar un mapa dels punts de l'espai públic que són percebuts com a
insegurs per les persones (especialment dones) així com afavoridors de possibles
agressions, mitjançant participació ciutadana.

QUART.- Pensar i desenvolupar un seguit de mesures correctores que millorin els
indrets identificats durant la configuració i diagnosi de punts febles de l'espai públic.
Aquestes propostes de mesures es treballaran conjuntament amb la regidoria
d'Igualtat.

CINQUÈ.- Dissenyar i planificar urbanísticament les noves places i remodelacions de
carrers (especialment franges de continuïtat, enteses com l'espai públic que
connecta dos indrets de referència), respectant aquests criteris i fent-ne partícips
les usuàries.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat

INTERVENCIONS:

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que moltes dones pensen que han de ser
valentes. Cal que s'incorporin mesures que afavoreixin la inclusió de les dones en
l'espai públic, cal intentar garantir l'ús de la ciutat. Cal incorporar la perspectiva de
gènere en l'urbanisme. Cal fer una diagnosi de l'espai públic que es percep com
insegur mitjançant la participació ciutadana. l d'acord amb la diagnosi, caldrà
realitzar una sèrie de mesures per millorar l'espai públic. Posa com exemple, la
necessitat de millorar la il'luminació del recorregut que hi ha des del Ricard Fortuny
al centre de la vila. La proposta no porta una temporització concreta, però els
agradaria que es podés contemplar una horitzó temporal de sis mesos.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que es diu que és una qüestió de gènere, però
és una qüestió de seguretat. L'enllumenat és competència de l'ajuntament i
aquesta cal que sigui suficient i adequada. Hauria de ser la màxima prioritat.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donaran suport a la moció. L'urbanisme
en perspectiva de gènere és una necessitat avui en dia. L'urbanisme s'ha d'adaptar
a les necessitats de les persones. L'ús de l'espai que fan els homes i les dones és
diferent. Aquest treball ha de ser interdisciplinari i cal la participació de la regidoria
d'Igualtat, del Pla de mobilitat. És important que sigui participatiu.

La carta europea de la dona i la ciutat de 1995 ja va contemplar que calia tenir en
compte la perspectiva de la dona. Cal començar per coses concretes i cal incorporar
perspectiva de gènere en l'urbanisme de Vilafranca. Demanen encapçalar-la.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que votaran favorablement. Tot el que sigui
incorporar la perspectiva de gènere és defensat per ERC.Volen que Vilafranca sigui
una ciutat accessibles, propera i segura; una ciutat en que les dones i les joves
puguin gaudir la ciutat amb seguretat. Demanen encapçalar-la.
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La Sra. Montse Arroyo (PSC) envia un missatge de suport a Open Arms.
L'urbanisme ha de garantir un territori inclusiu, no només per les dones, sinó per
tothom. Les polítiques de gènere han d'anar més enllà d'una Regidoria. Des
d'Igualtat sempre han treballat amb altres departaments i ara volen fer-ho també
amb Urbanisme.

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que és una moció complexa. Més que
una ciutat igualitària, hauria de ser més equitativa, perquè igualtat dóna igual a
tothom i l'equitat dóna en funció del que necessita la gent. La perspectiva de
gènere en els Serveis d'Urbanisme ja és té, perquè la majoria de les responsables
en aquesta matèria són dones. L'urbanisme no entén de gènere. Cal compatibilitzar
el sentit de la moció amb altres demandes com és el de l'estalvi en la despesa en
enllumenat i la contaminació lumínica. El que ha de quedar clar és que la Regidoria
d'Urbanisme, per si sola no soluciona, no pot garantir la seguretat de les dones en
l'espai públic.

La Sra. Laia Santís (CUP) agraeix el suport a la moció mostrat per ERC i VeC i per
la regidora d'Igualtat per les aportacions fetes, i posa a disposició les eines i tot el
treball realitzat en relació a aquesta proposta amb col.lectius i arquitectes
especialitzats.

16. 13/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER RECUPERAR L'OFICINA MUNICIPAL
D'HABITATGE. Moció presentada pel grup municipal de la CUP per recuperar
l'oficina municipal d'habitatge.

L'habitatge és un bé elemental i recurs necessari per tal que qualsevol persona o
unitat de convivència pugui desenvolupar el seu projecte vital en les societats
occidentals actuals. La qual cosa, no poder disposar d'un habitatge en condicions,
amb uns serveis i subministraments mínims, i més o menys estable dificulta el
procés de socialització i integració d'una persona o qualsevol unitat de convivència
en la societat on visqui.

L'administració pública té el deure de garantir l'accés a l'habitatge de tota la seva
ciutadania, el fet de ser un recurs tant vital i condicionant ha d'invertir totes les
eines que té a la seva disposició per fer-hi front. L'accés a l'habitatge no pot ser
una problemàtica social i col.lectiva constant i que es vagi perpetuant, deixant que
el lliure mercat hi faci front i hi vagi especulant com fins ara. Estem posant en joc
masses vides.

La recessió econòmica està deixant un nombre important de persones i famílies en
risc de pobresa i exclusió social i residencial. Els canvis en el mercat laboral, com
l'atur de llarga durada, la discontinuïtat en l'accés a l'ocupació o les dificultats per
mantenir-la i la disminució dels salaris i del poder adquisitiu, provoquen una
tendència a la persistència d'aquest risc i l'augment de la població amb privacions
econòmiques, és a dir, en la pèrdua de capacitat per accedir a elements bàsics de
subsistència i confort, com són l'alimentació, l'habitatge i el consum d'energia. Hi
ha un nombre important de la població catalana i vilafranquina que no pot fer front
a l'hipoteca o als preus abusius dels lloguers.
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L'habitatge és recollit per la normativa europea, estatal i autonòmica, com un dret
bàsic a protegir. Així a l'article 34 de la Carta dels drets fonaments de la UE
s'estableix que "la unió reconeix i respecta el dret a un ajut social i a un ajut a
l'habitatge per garantir una existència digna a tots aquells que no disposin de
recursos suficients".

A nivell autonòmic, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a l'article 26, estableix els
drets en l'àmbit de l'habitatge, la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l'habitatge desenvolupa les polítiques d'habitatge que s'han de posar en marxa a
Catalunya i el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per a l'habitatge recull en els
seus articles 73 i següents la regulació de les meses de valoració de situacions
d'emergències econòmiques i socials.

Atès que cal garantir els drets d'accés i manteniment de l'habitatge de la població.
Atès que cal abordar de manera directa la situació d'emergència residencial en què
es troba gran part de la població, garantint assessorament, informació,
intermediació i acompanyament a les famílies en qualsevol dels estadis que es trobi
per poder garantir el dret a un habitatge digne.

Atès que, segons la Diputació de Barcelona, una «oficina local d'habitatge» és fruit
d'un particular escenari socioeconòmic que condiciona el sector de l'habitatge. l que
el concepte apareix en un escenari de «crisi d'accessibilitat» definit per un augment
sostingut dels preus en aquest sector, una manca d'opcions assequibles
(especialment, dins el mercat de lloguer) i, paradoxalment, per una sobreproducció
d'habitatges que transforma l'estructura de molts pobles i ciutats i veient que la
situació actual és un escenari de crisi creixent d'accessibilitat en el sector de
l'habitatge.

Atès que si bé l'Oficina Local d'Habitatge de Vilafranca existeix, però només
formalment, ja que oficialment està ubicada i diluïda als Serveis urbanístics, amb
una altra part d'habitatge social i intermediació a Serveis socials i una altra part de
tramitació sobre habitatge a l'OAC.

Atès que l'Oficina Local d'Habitatge hauria de tornar a ser una referència per a la
ciutadania que necessita gestionar qualsevol aspecte relacionat amb habitatge:
ajuts de lloguer de les diferents administracions; rehabilitació d'habitatges,
accessibilitat al edificis (ascensors, montacàrregues, rampes) o dins dels habitatges
(accessibilitat per a persones amb discapacitat o gent gran); suport a l'elaboració
d'ITE per a persones amb precari o pensionistes propietàries d'un habitatge antic
que estan obligades per l'AHC a fer-la; mesures de promoció al lloguer i de suport
als llogaters; esdevenir intermediari entre particulars o empreses que lloguin els
seus pisos; marcar un preu de lloguer just o assequible segons els nivells de vida
de la població de Vilafranca; disposar d'un parc d'habitatges públics de lloguer;
suport a les auditories energètiques; gestió d'ajuts d'altres administracions per a
temes d'habitatge, borsa d'habitatges, habitatges de protecció oficial. .. Així també,
l'Oficina Local d'Habitatge hauria de disposar d'un servei d'assessorament jurídic
permanent per desenvolupar projectes com la mesoveria urbana, el programa de
rehabilitació d'habitatges amb finalitats socials o mobilitzar el parc d'habitatges en
desús, a més de fer mediació hipotecària i en lloguers i de fer front a la lacra dels
pisos buits propietat de grans tenidors, immobiliàries o entitats financeres,
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executant processos sancionadors o la recuperació d'aquests habitatges buits per a
finalitats socials.

Atès que les funcions d'una Oficina Local d'Habitatge de ciutats mitjanes de
Catalunya, com Vilafranca, estan actualment distribuïdes en diferents espais i que
cal definir dites funcions clarament, identificar-les i augmentar-les amb nombre i
serveis i amb capacitat d'adaptar-se a les necessitats de la majoria de la població.
Atès que la població no identifica clarament la ubicació de l'OLH per gestionar
aspectes d'habitatge.

Per tots aquests motius, la CUP de Vilafranca demana al ple municipal de
l'ajuntament els següents acords:

PRIMER.- SENSECONTINGUT

SEGON.- Crear una pàgina web on es publiquin en un sol lloc informació sobre
ajuts, programes i subvencions en aspectes referents a l'habitatge (ajuts a lloguers,
a l'adquisició d'habitatge, accessibilitat, rehabilitació, ... ) i on es referencii tots els
pisos de lloguer que formen part de la borsa municipal d'habitatge.

TERCER.- Generar una campanya comunicativa enfocada i d'incentius a propietaris i
llogaters per posar en circulació la borsa municipal d'habitatge, amb l'objectiu
incorporar habitatges al mercat de lloguer a preus justos i assequibles per tal de fer
front a la gran demanda ciutadana.

La moció que es recull en el redactat de l'acta correspon al text esmenat resultant
de la votació dels diferents punts.

VOTACIÓ: La part dispositiva de la moció es sotmet a votació apartat per apartat a
proposta de l'alcalde i dóna el següent resultat:

Apartat primer: Vots favorables: 9 (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC, 1 PP). Vots negatius: 12
(8 PDECat, 4 PSC)
Apartat segon: Vots favorables: 20 (8 PDECat, 4 PSC, 2 CUP, 3 ERC, 2 VeC, 1 PP).
Abstencions: 1 (1 CUPMarta Raventós)
Apartat primer: Vots favorables: 20 (8 PDECat, 4 PSC, 2 CUP, 3 ERC, 2 VeC, 1 PP).
Abstencions: 1 (1 CUPMarta Raventós)

INTERVENCIONS:

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que l'habitatge continua sent un problema.
El lloguer mitjà a Vilafranca es situava a finals de 2017 per sobre dels 500€, que si
sumem la precarietat laboral i l'increment del cost de la vida. A Catalunya cada dia
es desallotgen 36 famílies que no poden pagar i que els impagaments per no poder
pagar el lloguer són a dia d'avui el principal motiu dels desnonaments.
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Volen recordar que hi ha una problemàtica real d'accés a l'habitatge per part dels
veïns i veïnes. L'ajuntament no es pot limitar a resoldre problemes puntuals
d'habitatge i cal recordar que quan un bé bàsic s'encareix a aquests nivells, fa que
els veïns disposin de menys diners.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que està d'acord amb l'esperit de la moció, però
per això fa falta recursos. Aquesta és una competència de la Generalitat i caldrà
reclamar a aquesta la realització de polítiques d'habitatge i increment dels recursos
que s'hi destinen.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que el tema de l'habitatge és un problema i
el problema s'està agreujant. Malgrat que l'ajuntament o tingui les competències, si
que ha d'ajudar als seus ciutadans de la millor manera possible. Els sembla una
bona proposta. Cal dinamitzar la Comissió municipal de l'habitatge i cal
desenvolupar el Pla d'habitatge. Les famílies disposen de menys recursos que abans
de la crisi per accedir al dret d'habitatge.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que fa diversos plens que parlem d'habitatge.
Agrupar totes les funcions en el marc de les polítiques d'habitatge és donar millor
servei a la ciutadania.

El Sr. Francisco Romera (PSC) manifesta que comparteixen la necessitat de
solucionar el problema de l'habitatge. L'ajuntament fa una atenció general a través
de la informació ciutadana i en funció del tema concret, posem els recursos adients.
Pel que fa a la moció, el punt de reforçar la comunicació, poden estar-hi d'acord,
però en el fet de recuperar l'oficina d'habitatge, ells segueixen un altre model.
Poden estar d'acord amb els punts 2 i 3 de la moció.

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que l'oficina local d'habitatge no s'ha
tancat ni s'ha perdut, tenim un conveni amb l'Agència de l'habitatge i amb mediació
d'habitatge.

L'OAC, els Serveis Urbanístics i els Serveis Socials actuen en matèria d'habitatge.
Per tant, es destinen més recursos. El catàleg de serveis és comú per a totes les
oficines d'habitatge. En matèria d'habitatge, l'any 2017 es van atendre 8530 visites
presencials, telefònicament es van atendre 9.000 persones i mitjançant correu
electrònic es van atendre 1.070 consultes. Es van tramitar 119 cèdules
d'habitabilitat i es van tramitar 154 expedients de lloguer just.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que és veritat que fan falta recursos, però
tenim un romanent d'un milió i mig d'euros. Sembla que recursos en tenim. Agraeix
el suport a la moció mostrat per VeC i ERC.

El model de l'ajuntament diuen que és a través de l'OAC, però això suposa perdre
l'especialització de l'atenció que donava l'oficina d'habitatge. No qüestionen la feina
que l'equip de Govern fa, però entenen que fa falta l'oficina, perquè es donava un
servei més ampli en aquesta qüestió.
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L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que la moció té tres punts diferenciats. El
primer punt entra en l'organització de l'ajuntament. De la manera que es fa ara, no
és que es perdi especialització, sinó que són temes molt diversos, En base al perfil
de la persona sol'licitant, es deriva a l'especialista. Si es va treure l'oficina
d'habitatge, era perquè no devia acabar de funcionar. Els altres punts són un tema
de comunicació i un tema de campanya publicitària, que no troba malament.

Ofereix la possibilitat de votar la moció apartat per apartat.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que la proposta inicial és la reobertura de
l'oficina d'habitatge i creu que s'ha de votar de forma conjunta.

Finalment l'alcalde Pere Reguli (PDECat) disposa que la votació es realitzi apartat
per apartat.

17. 14/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER APROFITAR ESPAIS EN DESÚS. Moció
presentada pel grup municipal d'ERC i finalment també encapçalada pels grups
municipals de la CUP i de VeC, per aprofitar els espais en desús de Vilafranca.

A Vilafranca tenim als diferents barris, solars sense edificar, finques o edificis
abandonats, la majoria d'ells arran de la crisi econòmica, que constitueixen espais
buits i en desús. Alguns d'aquests solars, finques, locals o edificis en desús, no
tenen al davant cap perspectiva d'ús proper en el temps, i sovint són objecte d'un
ús inapropiat, queden bruts, i configuren discontinuïtats dins dels barris que
dificulten la dinamització del comerç i de la vida social i associativa.

Aquests espais moltes vegades requereixen de l'actuació de l'Ajuntament ja que els
seus propietaris, no compleixen amb les seves obligacions pel que fa al
manteniment i neteja de l'espai, i des dels serveis tècnics s'ha d'actuar fent
requeriments per fer complir allò que diu la ordenança municipal.

Aquests solars, finques, locals o edificis en desús, poden esdevenir espais
alternatius de l'urbanisme social, com a espais generadors d'oportunitats per a la
realització d'activitats socials, culturals i comunitàries, si establim estratègies
d'intervenció que donin a aquests espais en desús, usos nous i provisionals amb
solucions de baix cost, a través d'acords amb els propietaris.

La utilització o activació provisional d'aquests espais buits amb usos socials, serviria
per evitar la degradació dels mateixos i sobretot per implicar associacions, entitats,
comerços i veïns i veïnes en la dinamització de Vilafranca, alhora que ajudaria a
embellir la ciutat i a eliminar espais buits que generen un empobriment del paisatge
urbà.

L'activació temporal dels espais buits és un eina important per generar complicitats
amb la ciutadania, per enfortir el teixit social de la vila i regenerar el teixit urbà, a
través de petits projectes portats a terme en aquests espais, pels veïns i veïnes de
la vila i per col.lectius específics.

36



~

AJUNTAMENT~Inl"VILAFRANG,A
DEL PENEDES

Per això és important posar ordre a aquest seguit de recursos inactius que tenim a
la ciutat, per tal de poder activar-los temporalment mitjançant usos provisionals a
través d'acords amb els propietaris, per a reinventar-los i tornar-los a posar a
l'abast de la ciutadania i de col.lectius interessats.

Altres ciutats ho han fet, com Barcelona (Pla Buits), Igualada (Zones Blanques),
Terrassa (Conreant Terrassa), Sant Boi de Llobregat (CoBoi) i altres ." que han
convertit espais en desús, en nous parc públics provisionals, en espais
d'aparcament de bicicletes, en espais de joc, en espais d'experimentació i creació
artística, en espais de creació de micro empreses, en horts urbans, en espais
d'assaig, en espais de trobada, etc.

Per tot això, es proposa al Ple l'Ajuntament de Vilafranca, l'adopció dels següents
acords:

lr.- Realitzar un inventari d'espais buits dins el teixit urbà de Vilafranca (solars
sense construir, finques i edificis abandonats, comerços o locals tancats de fa
temps) tan públics com privats, concretant la seva titularitat i els usos potencials
que podrien tenir.

2n.- Explorar amb els propietaris d'aquests espais potencials, la possibilitat de
donar a la seva propietat un ús comunitari, amb caràcter provisional, i redactar un
conveni marc per regular la cessió d'aquests espais i usos.

3r.- Treballar amb les AAVV, amb les entitats interessades i amb col.lectius
específics, els projectes de dinamització d'aquests espais amb una clara voluntat de
que esdevinguin espais de cogestió.

4rt.-. Obrir alhora un procés obert a tota la ciutadania per a la presentació de
propostes i projectes d'ús per aquests espais buits.

5è.- Traslladar aquest acord a les AAVV de la vila i a la resta d'entitats de la vila.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat

INTERVENCIONS:

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que en alguns barris de Vilafranca hi ha espais
buits que no sembla que tinguin una perspectiva propera en el temps d'us adient.
Es pot parlar de solars o d'edificis o de naus o d'espais comercials que fa temps que
estan inactius. Poden ser espais generadors d'oportunitats per activitats culturals,
col.lectius, etc. S'han fet experiències similars a Igualada, Sant Boi, Terrassa". A
Vilafranca s'han proposat alguns espais com horts.

En el Ple passat van presentar la moció sobre les parets mitgeres, buscant també
tenir una ciutat més activada. Requereix la participació de la ciutadania, poder a
través de les Associacions de Veïns. Primer caldrà tenir un inventari dels espais en
desús i mica en mica convertir els espais en actius.
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El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que estan d'acord amb la moció i demanen
encapçalar-la. Posa de manifest que en aquest Ple hi ha quatre mocions
d'Urbanisme. Si s'aproven requerirà seguiment posterior i recorda que fa temps van
demanar la creació d'un Consell d'Urbanisme per fer el seguiment.

La Sra. Marta Raventós (CUP) també demana encapçalar la moció. Comparteixen la
visió de la moció. Que quatre mocions parlin d'Urbanisme, vol dir que el tema els
preocupa. És una manera d'obrir espais a la població i que la ciutadania els
gaudeixi.

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que la cura dels espais buits porta
feina. L'any 2017 es van realitzar 121 ordres d'execució per solars bruts. Estan
d'acord amb la part expositiva de la moció tot i trobar a faltar que es mencioni
Vilafranca. Per exemple la feina feta amb la borsa de terres que es posaven a
disposició dels pagesos en els espais periurbans per tal de ser conreats. En horts
urbans es disposa de 15 espais. Per a dinamitzar el comerç s'han condicionat espais
buits dins de Vilafranca (darrera la biblioteca, darrera l'antiga discoteca el Drac) i
aparcaments sobre la llosa. Es van mirar de conveniar altres espais buits, però no
es va assolir l'acord amb els propietaris. En la part dispositiva de la moció no hi
estan d'acord, perquè les promotores immobiliàries han canviat les intencions.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que en el sentit de la moció hi estan
d'acord, perquè fa anys que ho estan fent. Ara a l'ajuntament estem amb la por
que la revitalització de l'economia ens faci perdre alguns espais, perquè els
promotors ja estan canviant les intencions. Si la proposta de moció digués:
"continua fent", hi estarien d'acord.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que estan en pantalles diferents. La moció va
més enllà del que l'ajuntament ha fet. Quan parlen d'urbanisme social, no estan
parlant d'aparcaments, perquè parlen de petits projectes socials dins dels barris. Es
tracta de fer un inventari d'espais buits per fer projectes socials.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) exposa que si la moció hagués estat presentada al
2010, segurament ho haguessin tingut fàcil, però ara, al 2018, potser hi ha altres
expectatives.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que quan el Pla general qualificava
algunes coses com a futurs equipaments, ja es buscava una mica això. Finques
rellevants que s'estaven degradant, es qualificaven d'equipaments. Altres finques
que hi ha a la ciutat consolidada, ha calgut tramitar expedients sancionadors.

En casos concrets, potser es podrien fer dotacions públiques per ser destinades a
fer algun tipus d'intervenció.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que el tema és molt cas a cas, perquè en
funció de l'acord amb el propietari, es pot realitzar una despesa o una altra.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que el punt 2 de la moció ja ho diu, mirar de
trobar un acord amb els propietaris.
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L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que acords marcs genèrics no es poden
aprovar, perquè els acords hauran d'adoptar-se individualment amb els propietaris.

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que l'any 2015 es va fer un cens de
locals comercials buits per tal de dinamitzar el centre i els resultats van estar més
aviat escassos.

18. lS/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER LA MILLORA DE LESSALESD'ESTUDI I
PER DONAR SUPORT ALS ESTUDIANTS Moció presentada pel grup
municipal d'ERC, per la millora de les sales d'estudi i per donar suport als
estudiants.

Vilafranca ha patit històricament deficiències en relació als espais disponibles per
l'estudi com són les sales d'estudi o la biblioteca, una situació que s'agreuja durant
els períodes d'exàmens. Tenir instal.lacions adients per poder estudiar és una
necessitat que, afortunadament, des de l'Ajuntament és dona. Però cal ser
conscients que no sempre es cobreixen les necessitats ni les demandes dels
estudiants.

Durant el mes de febrer les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC)
van realitzar un estudi enquestant a més de 300 estudiants que són usuaris de les
sales d'estudi de Vilafranca per tal de detectar necessitats, demandes i propostes
de millora.

A partir de l'estudi realitzat per les JERCes poden detectar diverses accions a dur a
terme per assegurar que es dona un servei d'acord amb l'objectiu que tenen les
sales d'estudi, unes demandes que es resumeixen en dos gran àmbits:

Per una banda la majoria de demandes fan referència a l'ampliació d'horaris, tant
pel que fa a períodes d'exàmens, que caldria fer extensius a totes les Universitats,
com també en l'ampliació durant tot l'any de l'horari de matí i nocturn, per poder-
se adaptar a totes les franges horàries dels estudiants. Així mateix, els caps de
setmana és més complicat, ja que només hi ha oberta la Biblioteca i en horaris
limitats. Malgrat que en els últims anys s'han fet passos en la bona direcció en
quant a l'ampliació d'horaris, caldria avançar més i cobrir aquestes necessitats.

l en segon lloc, les enquestes reflecteixen que els estudiants demanen millors
condicions en les instal.lacions, tant pel que fa, per exemple amb endolls o
implementar servei de fotocopiadores o de cessió d'ordinadors portàtils, millor
cobertura de wifi, ampliació de sales per treballar en grup, així com millorar el
sistema de calefacció, entre d'altres demandes.

Per aquests motius el grup municipal d'ERC, a proposta de les JERC, proposa al ple
de l'Ajuntament de Vilafranca l'adopció dels següents acords:

Primer.- Obrir durant els períodes d'exàmens de totes les universitats una sala
d'estudi nocturna en un dels espais actuals.
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Segon.- Incrementar durant el període d'exàmens de les universitats els horaris
d'obertura de la biblioteca municipal.

Tercer.- La implementació de les mesures que es recullen en aquesta moció resta
condicionada a l'efectiva disposició de dotació pressupostària adient.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat

INTERVENCIONS:

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que la moció ha estat presentada a instàncies de
les JERC, que va fer enquestes als usuaris de les sales d'estudi. Els estudiants
reclamen millores en els horaris. Les sales haurien d'adaptar-se a les necessitats
horàries dels estudiants: més matins obertes, obrint al migdia i perllongant a la nit.
Els caps de setmana les Sales estan tancades i la Biblioteca obre tres hores i mitja.

A les sales de l'enològica demanen que hi hagi més endolls, que la climatització
sigui més coherent, que hi hagi servei de fotocòpies o de cessió d'ús d'ordinadors.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favorablement la moció i que cal
veure la informació sobre l'ús que té l'equip de Govern.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donaran suport. Considera que s'hauria
d'encabir en el pla de lectura pública que s'està elaborant des de 2015 i que està
pendent de donar-se a conèixer als grups municipals. A part de les sales d'estudi,
també seria bo que es podés disposar d'espais d'estudi en els centres educatius,
fora dels horaris lectius. Recorda que entre els usos que es van demanar per al
Centre Cívic de l'Espirall hi ha un espai per a l'estudi.

La necessitat més urgent però, és disposar d'una nova biblioteca.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que el seu grup entén que això s'hauria de
debatre en el Pla de lectura. L'obertura en èpoques d'examen és un tema difícil de
quadrar perquè cadascú fa les avaluacions segons els seu calendari i remarca que
la biblioteca té altres usos que els de sala d'estudi.

El Sr. Miquel Medialdea (PSC) demana compartir l'estudi de la JERC amb el Servei
de Joventut. El Servei cada any intenta ampliar l'horari, però hi ha la limitació del
pressupost. Saben que els estudiants de la Pompeu Fabra tenen èpoques
d'exàmens diferents. L'ampliació horària és un tema pressupostari i caldrà detectar
les necessitats reals, a veure quins horaris són més necessaris.

En quant a la millora de les instal.lacions de la Sala de l'Escavi, és un problema
detectat. En quant a la climatització ha tingut problemes puntuals i està solucionat.

Proposa abstenir-se, perquè per tirar-la endavant cal un pressupost addicional que
ara no es té i caldrà saber fins on es pot arribar.
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L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que si s'abstenen, comportarà que
s'aprovarà i la conseqüència serà la mateixa, no es podrà tirar endavant perquè no
hi ha provisió pressupostària. Proposa afegir un punt a la moció dient que caldrà
disposar de la dotació pressupostària adient.

El Sr. Raimon Gusi (PDECat) manifesta que en la biblioteca també intervé la
Diputació de Barcelona, que és la titular de l'equipament. El pla de lectura ja està
finalitzat i es creu que seria bo posar-lo en coneixement dels regidors en les
comissions informatives de l'abril.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que accepten incloure el punt proposat
emplaçar-nos al pressupost de 2019.

19. 17/2018/SEC_MP. PLA DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC A VILAFANCA.
Moció presentada pel grup municipal de VeC i finalment també encapçalada
pel grup municipal d'ERC, per la creació d'un Pla municipal de millora de
l'espai públic de Vilafranca.

VOTACIÓ: L'anterior moció resta sobre la taula sense ser sotmesa a votació a
petició del grup proponent

INTERVENCIONS:

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que l'urbanisme és una de les principals eines
per intentar millorar el dia a dia dels vilafranquins. Fa un any van presentar un
dossier amb més de 100 punts de carrers que tenien mancances. La proposta és
assumir els 400.000€ anuals per fer totes els petits projectes de millora a la vila,
per tal que la ciutadania pugui presentar projectes, corregits pels tècnics municipals
i posteriorment la ciutadania esculli quines intervencions fer.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que està d'acord amb l'esperit de la moció, cal
més intervenció en els carrers, però no cal fer un reglament, cal la voluntat de
l'equip de Govern.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que votaran a favor i demanen encapçalar-la.
Parlen de pressupostos participatius, de barris, de transparència; això sempre ho
tenen present.

La Sra. Marta Raventós (CUP) manifesta que qualsevol planificació sempre és bona.
La importància de la participació ciutadana és arribar a acords i consens entre els
veïns; s'ha d'anar fent dia a dia.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que tota la diagnosi, la comparteixen. El
manteniment de la via pública és el que la ciutadania més demana. Però en la part
dispositiva de la moció, no hi estan d'acord. La participació ciutadana ha de ser
molt àgil. Per a participar tenim molts canals, via telefònica, per escrit, pàgina web,
associacions de veïns, serveis municipals ...
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En les reunions que es fan periòdicament amb els veïns dels diferents barris, es
copsa la inquietud. La vila és dinàmica. Surten forats i l'important és arreglar-los
amb celeritat. L'any passat es van fer moltes intervencions als barris. Tenim coses
previstes per fer-les ja. En les properes setmanes es destinaran 8S.000C en
reasfaltat de carrers, 70.000C en millores de voreres al Poble nou, que l'any passat
va ser on menys es va invertir.

Els plans han de tractar temes a més llarg termini. Per a l'actuació en la via pública,
no es pot fer com es proposa.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que si volen que els seu grup vagi amb l'equip
de govern a les associació de veïns, els ha de convidar. Entenen que les actuacions
urgents hi hauran de ser. Proposen destinar una part del que dedica l'ajuntament a
espai públic per tal de que la ciutadania participi en la presa de decisions.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que el problema és que els fa falta més
diners per aquest tema i cal buscar mecanismes àgils.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que si és un tema de parlar-ne, deixem-ho
sobre la taula i parlem-ne el mes següent.

20. 16¡2018¡SEC_MP. MOCIÓ PALS DE FUSTA DE LES VORERES I
SOTERRAMENT DELS SUBMINISTRAMENTS. Moció presentada pel grup
municipal de VeC, finalment també encapçalada pel grup municipal d'ERC, per
alliberar de pals de fusta les voreres i pel soterrament dels subministraments
d'electricitat i telefonia.

La millora urbanística de Vilafranca del Penedès ha de ser una preocupació constant
del seu Ajuntament ja que és una competència municipal plena. Malauradament,
encara avui diversos diverses voreres dels carrers de la vila, concretament dels
barris de la Barceloneta-Sant Magí, Sant Julià, l'Espirall, el Poble Nou i el Molí d'en
Rovira, estan ocupades per pals de fusta que interrompen i dificulten el pas dels
vianants, a mes de donar una imatge negativa de la via pública.

Aquests pals de fusta pels quals passen línies d'electricitat i/o de telefonia es van
col.locar, majoritàriament, a la dècada dels seixanta i dels setanta del segle passat,
és a dir, fa mes de 40 anys i de forma provisional. Aquesta provisionalitat ha
esdevingut definitiva, perquè les empreses subministradores responsables de la
seva col. locació i utilització han incomplert els compromisos de substitució
d'aquestes instal.lacions provisionals per instal.lacions definitives d'acord amb la
normativa municipal vigent.

És del tot necessari que les empreses responsables retirin de les voreres aquests
pals de fusta i garanteixin els subministraments mitjançant línies soterrades. Els
grans beneficis que any rere any obtenen aquestes empreses, han de repercutir
també, en la millora urbana de l'espai públic que utilitzen modernitzant-ne les
instal.lacions.

Per tot plegat, aquest Ple pren els següents acords:
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1. Que els serveis municipals elaborin un informe detallat dels punts on actualment
encara es trobem pals de fusta de diversos subministraments a les voreres i altres
indrets de carrers i places que dificulten la mobilitat de la ciutadania.

2. Que l'Ajuntament es reuneixi amb les empreses subministradores responsables
d'aquestes instal.lacions provisionals i exigeixi un pla consensuat de la seva
retirada i de la seva substitució per instal.lacions definitives d'acord amb
l'ordenament municipal i a càrrec d'aquestes empreses.

3. Que es garanteixi que, en cap cas, els veïns es veuran perjudicats per aquest
procés de substitució de les instal.lacions provisionals per unes de definitives.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat

INTERVENCIONS:

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que tots som conscients d'aquesta
problemàtica. Proposen reunir-se amb les empreses que utilitzen aquests pals. Cal
que l'ajuntament parli amb les empreses per planificar la seva retirada. L'estudi que
han fet ells ha localitzat 30 pals instal.lats a la vorera. Tenint en compte que les
empreses subministradores tenen beneficis, els hem de fer retirar els pals a càrrec
seu.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor. Cal trobar un consens amb
les elèctriques.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que votaran a favor de la moció i que desitgen
encapçalar-la.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que és responsabilitat de l'empresa
subministradora treure les instal.lacions.

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que hi ha dos supòsits de pals a la via.
El primer és el dels instal.lats a conseqüència d'una obra o d'un enderroc. A partir
de l'any 2012 es va començar a poder-los fer retirar. S'han retirat bastants pals i
queden per resoldre 3 expedients. El segon supòsit és els dels pals instal.lats fa
molt de temps. Les empreses no tenen obligació de retirar-los.

En el primer punt de la moció hi estan d'acord, en el segon, és fer un brindis al sol.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que el que es demana és una actitud més
decidida per part de l'ajuntament. Renunciar d'inici no es pot fer. Cal seure i parlar
de la qüestió

21. Moció d'urgència.
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L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que els han demanat suport a les ADF
per a la seva candidatura a la Creu de Sant Jordi i això cal fer-ho abans del
proper Ple.

Exposada la urgència, aquesta és acceptada, per unanimitat dels regidors
assistents, per la qual cosa es procedeix a debatre la moció, que té el contingut
següent:

18/2018/SEC_MP. MOCIÓ DE SUPORT A LA CONCESSIÓ DE LA CREU DE
SANT JORDI AL SECRETARIAT DE FEDERACIONS I AGRUPACIONS DE
DEFENSA FORESTAL DE CATALUNYA (SFADF)

Han passat més de 30 anys des de la creació de les primeres ADF, l'any 1986.
Aquest any, el Consell Comarcal del Bages sol. licita a l'Hble. Conseller de Cultura de
la Generalitat de Catalunya la concessió de la Creu de Sant Jordi per al Secretariat
de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (SFADF) que
agrupa les ADF de Catalunya, formada per entitats sense afany de lucre on
participen propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial,
i voluntaris i voluntàries que tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els
incendis forestals.

L'adhesió a aquesta proposta, com a reconeixement a la tasca cívica que han fet els
seus membres, persones voluntàries que, des de l'any 1986, han demostrat que,
per les seves qualitats personals i la coneixença del territori, són bons
col.laboradors del Cos de Bombers en els incendis i emergències que s'han
presentat al nostre país.

Tothom reconeix la feina feta durant aquests 30 anys per part de tots els voluntaris
en els treballs de prevenció i suport a l'extinció dels incendis forestals del nostre
país, i seria un motiu de reconeixement l'obtenció d'aquest guardó.

Atès que la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser creada pel
Decret 457/1981, de 18 de desembre, amb la finalitat de distingir aquelles
persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis
destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el
pla social, cívic i cultural.

Per tot l'exposat, es proposa:

Primer.- Donar suport i adherir-nos a la proposta per a la concessió de la Creu de
Sant Jordi al Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de
Catalunya (SFADF)

Segon.- Comunicar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Bages, al Secretariat de
Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (SFADF) i a l'Agrupació
de Defensa Forestal (ADF) Penedès-Garraf.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat
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22. Precs i preguntes.

Pren la paraula l'alcalde Pere Reguli (PDECat) per manifestar que dilluns es va
reunir amb els responsables actuals de l'ADIF i que el talant dels seu president
sembla que sigui més receptiu. Van quedar de presentar una proposta de conveni
que reculli el que hi ha pendent del vell conveni i el que es demana incloure en el
nou, és a dir, el cobriment de la via fins al pont de Moja.

Intervé el Sr. Ramon Arnabat (VeC) que manifesta en el ple del mes de febrer de
2017 es va aprovar fer un Pla municipal sobre animals de companyia. Demana
saber què s'ha fet i quin és el resultat.

També exposa que cal disposar d'espai públic destinat a enganxar cartells. En
aquest moment, en tot el barri de l'Espirall, no hi ha cap lloc.

Així mateix també demana quin és el criteri que es segueix per ordenar les
mocions. L'alcalde dóna la paraula al secretari i informo que si ve anteriorment
s'havia seguit el criteri de representativitat del grup polític proponent, fa ja alguns
Plens que es va adoptar el criteri estrictament cronològic, en funció de la data de
presentació.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que la jornada de portes obertes de les llars
d'infants municipals, els horaris que es posen a disposició dels interessats són
horaris de matí en dies laborables i que demanat el motiu els han respost que
l'objectiu és que coneguin el funcionament real de les Llars. Creuen que hi hauria
d'haver un altre horari a poder ser per la tarda.

En quant a la línia 2 del bus urbà, sembla ser que s'espatlla sovint i que l'autobús
que es posa en servei, no està adaptat.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que faran les preguntes escrites.

El r. Marcel Martínez (CUP) manifesta que si el Ple ha de tenir tants punts, fora bo
av nçar l'hora del començament de la sessió.
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Seg idament l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretar",
acta
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