
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 03/2013
Caràcter: ordinari
Data: 19 de març de 2013
Horari: de 20,04 hores del 19-3-2013 a les 1,20 hores del 20-3-2013
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Montse Arroyo i Ferrando
- Montserrat Blasco - Pozzan
- Llorenç Casanova i Fernàndez
- Anna Doblas i Ruiz
- Carme Garrido i Garrido
- Raimon Gusi i Amigó
- Josep Maria Martí i Ràfols
- Joan Manel Montfort i Guasch
- Xavier Navarro i Domènech
- Pep Quelart i Bou
- Josep Ramon i Sogas
- Maria Dolors Rius i Marrugat
- Francisco Romera i Gamarra
- Aureli Ruiz i Milà
- Jordi Solà i Sebastià
- Joan Tarrida i Busquet
- Emília Torres i Miralles
- Maria Josep Tuyà i Manzanera
- Bernat Villarroya i Garcia
- Ramon Zaballa i Serra

Assisteixen per tant a la sessió tots els / les membres de la corporació.

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

Desenvolupament de la sessió

Amb caràcter previ, l'alcalde Pere Reguli felicita el portaveu d'ICV-EUiA Bernat
Villarroya per la seva recent paternitat. També felicita avui, Sant Josep, als regidors
i persones presents que tenen el nom de Josep.
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ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària
ordinària de data 5 de febrer de 2013, la qual és aprovada per assentiment.

I i II. MODIFICACÓ POUM AJUSTOS DE SISTEMES

Se sotmeten al ple els dos dictàmens següents:

a) Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 30 d'octubre de 2012, va
aprovar provisionalment una modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística
municipal de Vilafranca del Penedès, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona i publicat en el DOGCde 26 de gener de 2004, referida a
determinats ajustos en els sistemes urbanístics (espais lliures, equipaments i
comunicacions), redactada d'acord amb allò regulat en l'article 96 del text refós de
la Llei d'urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost) i articles 117 i 118 del
Reglament d'aquesta mateixa Llei (Decret 305/2006, de 18 de juliol).

Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va acordar en data 31 de
gener de 2013:

Punt 1.- La suspensió de la tramitació d'aquesta modificació puntual del POUM,
exclusivament pel que fa als aspectes relatius als espais lliures i equipaments
esportius, fins que s'aporti un Text refós, per duplicat, verificat per l'òrgan que ha
atorgat l'aprovació provisional i diligenciat, que incorpori les prescripcions relatives a:

Complementar el document amb l'aportació del sòl de nova qualificació de
sistema d'espais lliures que garanteixi l'efectiva compensació del sòl que retorna al
règim del SNU i n'acrediti la seva millora quantitativa i qualitativa.

Qualificació del sòl d'aprofitament privat del nou polígon PAU 24 amb una
subclau específica de la clau 14.1 de nova creació, les condicions reguladores de la
qual s'ajustin a les proposades en aquest àmbit.

Complementar el document amb la refosa del seu contingut gràfic sobre els
plànols de detall d'usos i qualificació del sòl del POUMvigent.

Complementar l'apartat 1.8 "Agenda i avaluació econòmica i financera" amb la
valoració de totes les finques inicials i resultants afectades, la programació temporal
de totes les actuacions previstes, i la seva incidència sobre les arques públiques
municipals.

Atès que s'ha elaborat el Text refós a que es refereix la Comissió Territorial
d'Urbanisme, que incorporen totes les prescripcions de l'acord de data 31 de gener de
2013, referents als aspectes relatius als espais lliures i equipaments esportius de la
modificació puntual del POUM referida a determinats ajustos en els sistemes
urbanístics (espais lliures, equipaments i comunicacions) de Vilafranca del Penedès,

Es fa esment especialment del següent:

Quants als aspectes relatius als espais lliures i els equipaments, les inicials
disminucions des sòl per aquestes dotacions urbanístiques no es compensen amb sòl
de la muntanya de Sant Jaume. Es reformula la configuració i les qualificacions
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urbanístiques de la zona esportiva, i l'article 194 estableix normes quant a l'obtenció
per expropiació, o no, del sòl per equipaments esportius.

S'ACORDA:

PRIMER.Verificar, i aprovar si fos menester, el Text refós relatiu exclusivament als
aspectes dels espais lliures i equipaments esportius de la modificació puntal del
POUM, referida a determinats ajustos en els sistemes urbanístics, (espais lliures,
equipaments i comunicacions) de Vilafranca del Penedès, de Vilafranca del Penedès

SEGON.Sotmetre aquest Text Refós abans esmentat, al tràmit d'informació pública
pel termini d'un mes, mitjançant edictes que es publicaran en el tauler d'anuncis,
en el BOP, en el DOGC, en un diari general i en la premsa local o comarcal. Es farà
notificació a les persones i entitats que en el seu dia van formular al.legacions
respecte d'aquesta modificació.

TERCER.L'aprovació provisional del Text refós aprovat, relatiu exclusivament als
aspectes dels espais lliures i equipaments esportius de la modificació puntal del
POUM, referida a determinats ajustos en els sistemes urbanístics, urbanístics (espais
lliures, equipaments i comunicacions) de Vilafranca del Penedès, correspondrà al Ple
municipal, si bé es considerarà feta tàcitament, sense necessitat d'un nou acord
exprés, si no es presenta cap al.legació o reclamació. L'aprovació definitiva del Text
referit a espais lliures i equipaments és competència del conseller de Territori i
Sostenibilitat, d'acord amb l'article 98 de la Llei d'urbanisme, previ informes de la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona i de la Comissió d'Urbanisme de
Catalunya, pel fet que s'aproven alteracions d'espais lliures, zones verdes i
equipaments esportius.

b) Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 30 d'octubre de 2012, va
aprovar provisionalment una modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística
municipal de Vilafranca del Penedès, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona i publicat en el DOGCde 26 de gener de 2004, referida a
determinats ajustos en els sistemes urbanístics (espais lliures, equipaments i
comunicacions), redactada d'acord amb allò regulat en l'article 96 del text refós de
la Llei d'urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost) i articles 117 i 118 del
Reglament d'aquesta mateixa Llei (Decret 305/2006, de 18 de juliol).

Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va acordar en data 31 de
gener de 2013:

Punt. 2. - Aprovar definitivament l'esmentada modificació puntual del POUM,
exclusivament pel que fa als aspectes que no comporten modificacions d'espais lliures
i equipament esportius, supeditant la seva executivitat i consegüent publicació al
DOGCa que s'aporti un Text refós, per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat
l'aprovació provisional, que incorpori les prescripcions següents:

Complementar el document amb l'aportació addicional d'una superfície mínima
total de 2.236 m2 del sòl amb destí a equipament públic.
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Suprimir de l'article 195 de la normativa, regulador dels usos admesos en els
sòls qualificats de sistema d'equipaments públics els apartats següents:
o Apartat p) habitatge dotacional públic (16)
o Apartat r) Allotjaments protegits (18) l complementar-lo amb la determinació
que l'ús assistencial (4), inclou aquells allotjaments destinats a col.lectius
especialment necessitats, que es caracteritzen per tenir superfícies mínimes per
allotjament inferiors a les mínimes establertes en la legislació sectorial per als
habitatges que compten amb serveis col.lectius compartits. Caldria adequar també a
aquesta determinació l'article 198.14.

Complementar el document amb l'Agenda, l'Avaluació econòmica i financera i
l'Informe de sostenibilitat econòmica, als efectes de determinar el valor de totes les
finques inicials i resultants afectades, la programació temporal de totes les actuacions
previstes, i la seva incidència sobre les arques públiques municipals

Punt. 3. - Facultar al director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme per donar
conformitat al Text refós que compleixi les prescripcions detallades en punt. 2 de
l'acord i per ordenar la publicació del pla als efectes de la seva executivitat.

Atès que s'ha elaborat el Text refós a que es refereix la Comissió Territorial
d'Urbanisme, que incorpora totes les prescripcions de l'acord de data 31 de gener de
2013, referents als aspectes que no comporten modificacions d'espais lliures i
equipament esportius, de la modificació puntual del POUM referida a determinats
ajustos en els sistemes urbanístics.

Es fa esment especialment del següent:

- Pel que fa a la part no relativa a espais lliures i equipaments, els 2.236 m2 de sòl
per a equipaments, a títol compensatori, s'obtenen mitjançant la qualificació com a
equipaments d'uns terrenys que fins ara tenien la condició de zona, situats al Camí de
Moja, núm. 20

S'ACORDA:

PRIMER. Verificar, i aprovar si fos menester, el text refós relatiu exclusivament als
aspectes que no comporten modificacions d'espais lliures i equipament esportius, de
la modificació puntal del POUM, referida a determinats ajustos en els sistemes
urbanístics (espais lliures, equipaments i comunicacions) de Vilafranca del Penedès,
part aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'urbanisme en data 31 de
gener de 2013.

SEGON. Sotmetre aquest Text Refós, abans esmentat, al tràmit d'informació
pública pel termini d'un mes, mitjançant edictes que es publicaran en el tauler
d'anuncis, en el BOP, en el DOGC, en un diari general i en la premsa local o
comarcal.

TERCER.L'aprovació provisional del Text refós aprovat, relatiu exclusivament als
aspectes que no comporten modificacions d'espais lliures i equipament esportius, de
la modificació puntal del POUM , referida a determinats ajustos en els sistemes
urbanístics (espais lliures, equipaments i comunicacions) de Vilafranca del Penedès,
si bé es considerarà feta tàcitament, sense necessitat d'un nou acord exprés, si no
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es presenta cap al.legació o reclamació. La conformitat definitiva del Text refós no
relativa a espais lliures i equipaments esportius l'ha de fer, per delegació de la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, el director general d'Ordenació del
Territori i Urbanisme .

.Els dos dictàmens anteriors s'han aprovat amb 17 vots a favor (grups de CiU,
Socialista i del PP), 1 en contra (grup d'ERC) i 3 abstencions (grups de la CUP i
d'ICV-EUiA).

En nom del govern, el regidor d'Urbanisme Josep Maria Martí afirma que l'expedient
s'ha separat en dos a instàncies de la Generalitat, ja que una i altra part
requereixen tramitacions diferenciades.

La part no relativa a espais lliures i equipaments esportius fa referència a qüestions
ja conegudes i tractades pel ple: qualificació com a equipaments privats d'antics
equipaments de titularitat privada, com per exemple les escoles concertades
anteriors al POUM, admissió de doble qualificació urbanística (equipament i zona)
en algun indret, etc. Destaca la qualificació com equipament privat d'un sòl del
sector Melió Residencial, tenint en compte que a la zona i a les veïnes (la Girada,
Mas Rabassa, carrer Comerç, etc.) ja hi ha o es preveu força sòl per a equipaments
públics. En separar-se els expedients, aquest equipament privat s'ha hagut de
compensar amb sòl per equipament públic de nova qualificació, i s'ha optat per
qualificar com a equipament públic una parcel.la (zona) de propietat municipal
situada al camí de Moja.

Amb relació a la part de l'expedient relativa a espais lliures i equipaments
esportius, la Generalitat ha fet una interpretació de la normativa (article 191 del
POUM) segons la qual actualment els terrenys de la muntanya de Sant Jaume ja
tenien la qualificació d'espais lliures, per la qual cosa no computen a efectes de
compensar la disminució de sòls per espais lliures a la zona esportiva. Martí
considera que és una llàstima aquesta discutible interpretació, ja que la superfície
prevista per a zona esportiva és excessiva, i l'emplaçament de Sant Jaume era prou
bo. Ara deixem com equipament esportiu terrenys de la zona esportiva que no es
volen adquirir, i per això introduïm una modificació normativa, suggerida per la
mateixa Generalitat, segons la qual si no adquirim el sòl no haurem d'expropiar-lo,
sinó que els propietaris podran construir-hi equipaments privats esportius.

Pep Quelart (ERC) afirma que es tracta d'un assumpte complex. Josep Maria Martí i
el govern lamenten la decisió de la Generalitat, però ell la celebra perquè dóna la
raó a allò que ja havia defensat ERCverbalment i per escrit, Suprimir sòl públic de
la zona esportiva i traslladar-lo a la muntanya de Sant Jaume no era una solució
correcta; a més, la muntanya ja estava protegida, amb la qual cosa la proposta
inicial del govern municipal, que ara la Generalitat fa corregir, comportava perdre
més de 67.000 m2 de zona verda. Quelart defensa les zones verdes i els espais
lliures, i afirma que si en algun cas s'haguessin de reduir aquests espais per causa
justificada caldria reduir en paral.lel les zones edificables. Malgrat la correcció
imposada per la Generalitat, en línia amb la postura d'ERC, el seu grup votarà en
contra per l'existència d'altres aspectes erronis a parer seu: perdem 3.000 m2 de la
plaça Or. Bonet que el govern municipal vol edificar, i algunes dobles qualificacions
(per exemple, habitatge i equipament en un mateix edifici) són dubtoses.
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que el seu grup s'abstindrà. Es va poder salvar,
.per iniciativa d'ICV, el caràcter públic de l'equipament del col'legi Sant Josep, però
en canvi no li satisfà la qualificació com equipament privat de terrenys del Molí d'en
Rovira. Malgrat que és bo endreçar espais lliures i equipaments de la zona
esportiva, l'expedient ha passat ja tres o quatre cops pel ple, i està patint
successius canvis.

Josep Ramon (PP) es mostra favorable a les propostes, ja que l'ampliació de la zona
esportiva no és necessària, i no disposem de mitjans per a finançar les
adquisicions. El PP es reserva el dret a fer al. legacions, per exemple sobre
l'ampliació del VlNSEUM.

Llorenç Casanova (CUP), malgrat compartir alguns comentaris fets per ERC i lCV,
manifesta que l'assumpte és complex, que caldrà analitzar possibles al.legacions i
que es tracta en gran part de qüestions tècniques i burocràtiques, per la qual cosa
la CUPs'abstindrà.

Francisco Romero (grup Socialista) recorda que es tracta d'evitar expropiacions de
terrenys innecessaris que impacten negativament en les finances municipals.
Destaca que a Vilafranca estem afortunadament molt per damunt dels estàndards
vigents en matèria de zones verdes.

III. LIOUIDACIÓ PRESSUPOSTOS 2012

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 dels Pressupostos de la Corporació
corresponents a l'exercici econòmic de 2012, aprovats mitjançant Decrets de data
25 de febrer de 2013, segons el que disposa l'article 191.3 de l'esmentat text legal,
amb el següent detall:

ENTITAT

I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT
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3.- Resultat pressupostari:
. Drets reconeguts nets .
. Obligacions reconegudes netes .
. Resultat pressupostari .
. Despeses finançades amb romanent tresoreria
. Desviacions positives de finançament .
. Ajustaments .
. Resultat pressupostari ajustat .

59.418.677,17
40.417.116,38

19.001.560,79
10.088.491,29
26.855.757,28

-16.767.265,99
2.234.294,80
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. 11.LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2012............. 5.858.506,53
. Saldo final Obligacions a 31/12/2012 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2012 .
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2012 .

2.- Estat d'ingressos:
Saldos Drets pendents cobrament 1/01/2012 ..
Saldos Drets pendents cobrament 31/12/2012.

III. ROMANENTSDE CRÈDIT

679.069,94
877.854,04

0,00

10.251.074,68
5.054.726,13

1.- Despeses .
. Saldos compromesos AD .
. Operacions de capital .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .

33.505.257,70
2.241.078,97

30.169.715,97
914.462,76

2.- Ingressos 33.505.257,70
. Càrrec al romanent de tresoreria 26.855.757,28
. Recursos afectats 6.649.500,42

IV. ROMANENTDE TRESORERIA

1.- Fons líquids .

2.- Drets pendents de cobrament .
. Pressupost corrent. .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. Cobraments pendents d'aplicació .

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

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

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT

27.220.955,92

10.001.494,56
6.536.854,52
5.054.726,13
264.757,46

1.854.843,55

6.609.276,98
4.980.179,08

679.069,94
951.513,99

1.486,03

30.613.173,50
3.685.715,43

26.855.757,28
71.700,79

3. - Resultat pressupostari:

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
07

VEGUERIAPENEDt:S

http://www.vilafranca.cat


. Drets reconeguts nets .

. Obligacions reconegudes netes .
.. Resultat pressupostari .
. Despeses finançades amb romanent tresoreria
. Desviacions positives de finançament .
. Ajustaments .
. Resultat pressupostari ajustat .

II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2012 .
. Saldo final Obligacions a 31/12/2012 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2012 .
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2012 .

2.- Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament 1/01/2012 .
. Saldos Drets pendents cobrament 31/12/2012

III. ROMANENTSDE CRÈDIT

1.- Despeses .
. Saldos compromesos AD .
. Operacions de capital .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .

2.- Ingressos .
. Càrrec al romanent de tresoreria .
. Recursos afectats .

IV. ROMANENTDE TRESORERIA

1.- Fons líquids .
2. - Drets pendents de cobrament .
. Pressupost corrent. .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. Cobraments pendents d'aplicació .

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

1.300.460,72
1.311.083,08

120.044,00
98.754,43

10.667,21

112.655,22
70.500,00

0,00

98.754,43
84.400,79

307.841,35
0,00
0,00
0,00

206.236,75
7.195,67

22.415,36
0,00

-10.622,36

21.289,57

272.781,40
7.195,67

0,00
0,00

425.956,04
0,00

183.155,22

183.155,22

43.612,95
307.841,35

235.847,78

I. Romanent de tresoreria total .
Il. Saldos de dubtós cobrament .
III. Excés de finançament afectat .
IV. Romanent tresoreria per a despeses generals
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0,00

98.754,43
16.852,09.8
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PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME

I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT

3.- Resultat pressupostari:
. Drets reconeguts nets .
. Obligacions reconegudes netes .
. Resultat pressupostari .
. Despeses finançades amb romanent de tresoreria
. Desviacions positives de finançament .
. Ajustaments .
. Resultat pressupostari ajustat .

11.LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2012 .
. Saldo final Obligacions a 31/12/2012 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2012 .
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2012 .

2.- Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament 1/01/2012 .
. Saldos Drets pendents cobrament 31/12/2012

III. ROMANENTSDE CRÈDIT

1.- Despeses .
. Saldos compromesos AD .
. Operacions de capital .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .

2.- Ingressos .
. Càrrec al romanent de tresoreria .
. Recursos afectats .

IV. ROMANENTDE TRESORERIA

1.- Fons líquids .
2.- Drets pendents de cobrament .
. Pressupost corrent. .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. Cobraments pendents d'aplicació .

3.- Obligacions pendents de pagament. .
. Pressupost corrent. .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .

688.544,05
690.703,40

61.578,49

11.023,81

16.441,33
11.274,66
48.257,29

61.578,49
14.394,79

233.939,91
1.142,97

45.383,28
0,00

210.711,75
0,00

47.942,77

-2.159,35
74.761,65

13.183,16

192.665,36
0,00
0,00
0,00

259.528,14
1.142,97

75.973,28

75.973,28

56.755,35
280.466,16

258.654,52
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. Pagaments pendents d'aplicació .

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

ORGANISME AUTÒNOM LOCAL TORRAS 1BAGES

I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT

3.- Resultat pressupostari:
. Drets reconeguts nets .
. Obligacions reconegudes netes .
. Resultat pressupostari .
. Despeses finançades amb romanent tresoreria
. Desviacions positives de finançament .
. Ajustaments .
. Resultat pressupostari ajustat .

11.LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2012 .
. Saldo final Obligacions a 31/12/2012 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2012 .
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2012 .

2.- Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament 1/01/2012 .
. Saldos Drets pendents cobrament 31/12/2012

III. ROMANENTSDE CRÈDIT

0,00

30.208,78
30.721,26

0,00
0,00

78.566,99
1.142,97
61.578,49
15.845,53

-512,48

0,00
-512,48

68.847,24
0,00
0,00
0,00

35.000,00
5.000,00

1.- Despeses .
. Saldos compromesos AD .
. Operacions de capital .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .

2.- Ingressos .
. Càrrec al romanent de tresoreria .
. Recursos afectats .

IV. ROMANENTDE TRESORERIA

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.- Fons líquids .
2.- Drets pendents de cobrament .
. Pressupost corrent. .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .

24.000,00
5.000,00

0,00

1.125,25
29.000,00
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. cobraments pendents d'aplicació .

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

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

PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CAL BOLET

I. LIOUIDACIÓ EXERCICI CORRENT

3.- Resultat pressupostari:
. Drets reconeguts nets .
. Obligacions reconegudes netes .
. Resultat pressupostari .
. Despeses finançades amb romanent de tresoreria
. Desviacions positives de finançament .
. Ajustaments .
. Resultat pressupostari ajustat .

II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2012 .
. Saldo final Obligacions a 31/12/2012 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2012 .
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2012 .

2.- Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament 1/01/2012 .
. Saldos Drets pendents cobrament 31/12/2012

III. ROMANENTSDE CRÈDIT

1.- Despeses .
. Saldos compromesos AD .
. Operacions de capital .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .

2.- Ingressos .
. Càrrec al romanent de tresoreria .
. Recursos afectats .

IV. ROMANENTDE TRESORERIA

0,00

28.998,92
0,00
0,00
0,00

476.648,79
451.462,93

1.550,33

31.339,43

18.006,33
0,00
0,00

1.550,33
16.456,00

28.998,92

1.116,33
0,00
0,00

1.116,33

25.185,86
7.703,90

6.153,57

81.696,97
0,00

8.077,10
0,00

77.315,90
13.631,00

18.006,33

18.006,33
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"1.- Fons líquids .
2.- Drets pendents de cobrament .
. Pressupost corrent. .
'. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. cobraments pendents d'aplicació .

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

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

73.788,59
13.631,00

0,00
0,00

67.075,31
0,00

4.058,70
- 2.383,68

14.124,25
87.419,59

68.750,33

32.793,51
13.631,00
1.550,33

17.612,18

El portaveu del govern municipal i regidor d'Hisenda, Aureli Ruiz, afirma que l'any
2012 ha estat difícil per la situació general de crisi econòmica . Han minvat
ingressos propis per la crisi (ICIO, vehicles, brossa, etc.), també s'han reduït les
subvencions rebudes per damunt de les previsions, patim devolucions i insolvències
i s'han hagut de donar de baixa ingressos que no es realitzaran per vendes de
terrenys. En aquestes circumstàncies, alguns ingressos imprevistos (increment de
l'IBI per decisió del govern central o augment de la participació dels tributs de
l'Estat de 2010) no compensen.

Aureli Ruiz remarca que tenim més d'll milions pendents de cobrament (increment
d'1,3 milions respecte de l'any anterior), i que hem fer una provisió de fins a 3,7
milions d'euros per a cobrir ingressos que possiblement no es percebran.

En aquestes circumstàncies, s'ha fet des dels Serveis un esforç important de
contenció de la despesa per un import de 2,5 milions d'euros, i tot això sense
deixar de prestar serveis a la ciutadania. Hem evitat el dèficit i fins i tot generem
un petit romanent positiu. Haver tancat amb pèrdues ens hagués situat en una
posició de gairebé intervenció per part de l'Estat. El petit romanent d'uns 70.000
euros es vol destinar, si legalment és possible, a rehabilitació d'habitatges.

Pep Quelart (ERC) celebra el bon tancament assolit. Recorda que quan s'ha
demanat a ERCsuport a una modificació de pressupost en aquesta línia, ha prestat
aquest suport.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que la liquidació consisteix en una tasca tècnica
que s'ha fet bé. Les xifres demostren la gravetat de la crisi, amb impagaments i
ofec financer per part de la Generalitat i de l'Estat.

Josep Ramon (PP) es mostra satisfet pel superàvit. El PP va votar contra el
pressupost de 2012 perquè contenia previsions com la reducció de capital de

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENED~S

http://www.vilafranca.cat


~ AJUNTAMENT
•1111. VILAFRANCA~nJJ ,

DEL PENEDES

l'Empresa d'Aigües que ara s'han hagut de corregir. En tot cas, aportacions
imprevistes de l'Estat han fet possible evitar el dèficit.

Xavier Navarro (CUP) afirma que el tancament és una qüestió tècnica. El resultat no
obeeix tant a una bona gestió com a la sort (increment de l'IBI per part de l'Estat o
retallada de salaris per la supressió d'una paga extra del personal local decidida per
l'Estat). La crisi la paguen els treballadors (paga extra) i els ciutadans que tributen
per IBI. És lamentable que el superàvit, per llei, s'hagi de destinar a eixugar deute,
i sosté i defensa que sense el superàvit no podríem demanar crèdits, però sí fer
inversions.

Aureli Ruiz replica que no es pot parlar de sort, perquè hem hagut de fer front a 2,6
milions d'euros de menors ingressos i, quant a despesa, a banda de la paga extra,
hem estalviat dos milions d'euros més generant economies.

IV. JUNTA D'ACCIONISTES EMPRESA D'AIGÜES

En aquest punt, el ple es constitueix i actua com a soci únic de la societat municipal
Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A., i exercint les funcions de la junta
general d'accionistes, tracta el dictamen següent:

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 2012, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat d'Ingressos i
Despeses Reconeguts, de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, de la Memòria Anual i
dels Informes de Gestió i d'Auditoria.

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 unes pèrdues de 19.407,88 C, proposant-se la
següent aplicació de resultats:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues)
Compensació per aportació de socis i propietaris
Aplicació
A resultats negatius d'exercicis anteriors

-19.407,88 C
0,00 C

- 19.407,88 C

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

Aquest acord s'ha pres amb 18 vots a favor (grups de CiU, Socialista, PP i ERC), 1
en contra (ICV-EUiA) i 2 abstencions (CUP).

Aureli Ruiz (portaveu del govern) fa una explicació conjunta dels
diferents societats municipals i de l'EPEL. La situació ens porta
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pèrdues. SERCOM gestiona la ràdio i la televisió, i és comprensible que sigui
deficitària, SOVIPAR amb la gestió de la grua no té ingressos propis, i la Societat
d'Habitatge es troba inactiva pràcticament i ha de fer front a amortitzacions. No ha
estat possible, malgrat els esforços, tancar els comptes de l'empresa d'Aigües
. sense una petita pèrdua (cànons nous imposats per la Generalitat durant l'any i
imprevistos, supressió del premi de recaptació, reducció del 5% del consum
d'aigua, etc.).

Pep Quelart (ERC) afirma que les pèrdues en l'Empresa d'Aigües obeeixen a factors
externs. Proposa una reflexió a més llarg termini sobre el futur de les societats
municipals, estudiant si algunes d'elles s'han de suprimir, com per exemple en els
casos de la Societat d'Habitatge (sense que això vulgui dir que l'Ajuntament no faci
polítiques intenses i actives d'habitatge) i SOVIPAR. Votarà a favor de tots els
comptes, fins i tot i contràriament a anys anteriors dels de SOVIPAR, ja que s'ha
corregit correctament la situació anterior pel que fa a salaris inexplicables dels
treballadors de la societat.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) mostra el seu acord amb els comptes de SERCOM,
Habitatge, SOVIPAR i Escola de Música. En canvi, votarà en contra dels comptes de
l'Empresa d'Aigües, perquè els dos darrers informes d'auditoria afirmen que està
mal valorat un actiu com és la depuradora (EDAR). ICV ja va demanar al consell
que es corregís el problema, però no s'ha fet, i hem de tenir uns comptes clars i
transparents.

Josep Ramon (PP) anuncia que votarà a favor de tots els comptes. L'Empresa
d'Aigües sempre ha tingut beneficis i ha ajudat financerament l'Ajuntament, per la
qual cosa cal prendre mesures que evitin pèrdues i baixades intenses de la
tresoreria, com succeeix actualment. Quant a SERCOM, malgrat la crisi cal cercar
més ingressos publicitaris. S'ha d'estudiar el futur de la Societat d'Habitatge i, pel
que fa a l'Escola de Música, la gestió sembla bona, però el cert és que s'ha hagut
d'incrementar en un 40% l'aportació de l'Ajuntament.

Xavier Navarro (CUP) explica que els comptes ja han passat pels consells
d'administració. La CUP s'abstindrà en els comptes d'Aigües (dubtes arran de
l'informe d'auditoria) i Habitatge (la documentació es va fer arribar als consellers
excessivament tard). Quant a la resta, el seu vot serà favorable.

Aureli Ruiz (portaveu del govern), pel que fa a l'auditoria de l'Empresa d'Aigües,
afirma que el possible problema ve només de la valoració d'un actiu que és la
planta depuradora (EDAR). En el seu dia l'Ajuntament va cedir l'ús de la depuradora
a l'Empresa assignant-li un valor d'l,4 milions d'euros, però qui la gestiona és la
Mancomunitat Penedès-Garraf, per la qual cosa l'empresa va optar per no
amortitzar aquest bé. Els diferents informes d'auditoria, fins l'any passat, van
acceptar això i la valoració d'l,4 milions. L'empresa auditora de 2011 va dir que la
valoració podria no ser correcta, i la de 2012 es limita a constatar que no pot
garantir si la valoració és o no correcta. La qüestió tècnicament és discutible, i el
consell d'administració ja ha encarregat un informe sobre la situació i les diferents
solucions possibles. Ara bé, ja s'observa a simple vista que el valor real de l'EDAR
supera el comptable, i en tot cas cal deixar clar que l'auditoria estableix que els
comptes són correctes i reflecteixen la imatge patrimonial i comptable fidel de
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l'empresa. Per això, la majoria del consell va formular aquests comptes els va
signar.

V. JUNTA DE SOCIS SOCIETAT SERCOM, S.L.

En aquest punt, el ple es constitueix i actua com a soci únic de la societat municipal
Serveis Municipals de Comunicació, S.L. (SERCOM, S.L.), i exercint les funcions de
la junta de socis, tracta el dictamen següent:

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 2012, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net, la Memòria Anual i l'Informe d'Auditoria.

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 unes pèrdues de 597.080,36 C, proposant-se
el repartiment següent:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues)
Compensació per aportació de socis i propietaris
Aplicació
A resultats negatius d'exercicis anteriors

- 597.080,36 C
591.600,00 C

- 5.480,36 C

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

Aquest acord s'ha adoptat amb 20 vots a favor i 1 en contra (regidora del PP
Montserrat Blasco).

Raimon Gusi (president del consell) destaca que els ingressos publicitaris baixen per
la crisi, però per contra cal celebrar que s'incrementen les compres de programes de
producció pròpia per part de la Xarxa de televisions, la qual cosa vol dir que es
produeixen programes de qualitat.

VI. JUNTA DE SOCIS SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE, S.L.

En aquest punt, el ple es constitueix i actua com a soci únic de la societat municipal
Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L., i exercint les
funcions de la junta de socis, tracta el dictamen següent:

De conformitat amb allò que disposa l'article 8 i concordants dels estatuts socials de
la societat privada municipal "Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del
PenedèsSL societat unipersonal'~ s'acorda l'aprovació de:
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• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2012, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net, de la Memòria Anual i de l'Informe d'Auditoria.

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 unes pèrdues de 81.435,25 e, proposant-se la
següent aplicació de resultats:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues)
Aplicació
A resultats negatius d'exercicis anteriors

- 81.435,25 e
- 81.435,25 e

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

Aquest acord s'ha adoptat amb 19 vots a favor i 2 abstencions (CUP).

VII. JUNTA DE SOCIS SOVIPAR, S.L.

En aquest punt, el ple es constitueix i actua com a soci únic de la societat municipal
Societat Vilafranquina d'Aparcaments, S.L. (SOVIPAR, SL), i exercint les funcions de
la junta de socis, tracta el dictamen següent:

PRIMER: De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts
socials de la Societat Vilafranquina d'Aparcaments SL, s'acorda l'aprovació de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2012, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net i de la Memòria.

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 unes pèrdues de 176.913,29 e, proposant-se
la següent base de repartiment:

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

- 176.913,29 e
176.913,29 e

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

L'anterior acord s'ha pres per unanimitat.
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VIII. COMPTES EPEL ESCOLA DE MÚSICA

Se sotmet al ple el dictamen següent:

De conformitat amb allò que disposa l'article 9 i concordants dels estatuts socials de
l'Entitat Pública Empresarial Local "Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet'~
s'acorda l'aprovació de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2012, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net i de la Memòria Anual.

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 unes pèrdues de 203.116,56 €, proposant-se
la següent base de repartiment:

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

- 203.116,56 €
258.600,00 €

55.483,44 €

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

L'acord anterior s'ha adoptat per unanimitat.

El president de l'Entitat Raimon Gusi destaca que l'Ajuntament i els alumnes
suporten el gruix de la despesa. La gestió ha estat positiva, però ha minvat molt
l'aportació de la Generalitat, i no sabem què pot passar d'ara endavant respecte
d'aquesta aportació de la Generalitat.

IX. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L'ENTITAT

Es dóna lectura al dictamen següent:

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 5 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris del Pressupost de l'Entitat
d'enguany mitjançant majors ingressos, 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:

CREDITS EXTRAORDINÀRlS:

5.24104.13100 Projecte Vilafranca Inclusió: sous (AMP) 5,00
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5.24104.16000 Projecte Vilafranca Inclusió: seguretat
social (AMP) 5,00

5.24104.22699 Projecte Vilafranca Inclusió: func. (AMP) 5,00

5.24104.22799 Projecte Vilafranca Inclusió: treballs
realitzats per empreses i professo (AMP) 5,00

5.24104.48200 Projecte Vilafranca Inclusió: transfe-
rències a entitats (AMP) 200.000,00

8.33801.44901 Fundació Festa Major: Subvenció
Diputació Barcelona 3.800,00

8.34101.48900 Club Patí Vilafranca: Subvenció
Diputació pel Torneig de la Verema... 2.500,00 206.320,00

TOTALCRÈDITS EXTRAORDINARIS ••••••••••••••••••••• 206.320,00

FINANÇAMENT

MAJORS INGRESSOS:

Concepte

461.09 Diputació: subvenció Fundació Festa
Major . 3.800,00

461.13

461.19

Diputació: subvenció Club Patí Vilafranca 2.500,00

Diputació: subvenció Projecte Vilafranca
Inclusió (AMP) 200.000,00

480.06 Entitats col.laboradores: Projecte
Vilafranca Inclusió (AMP) .

TOTALMAJORS INGRESSOS ••••••••••••••••••••••••••••••••

20,00 206.320,00

206.320,00

l 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.

Aquest acord s'han pres amb 19 vots a favor i 2 abstencions de la CUP.

El portaveu del govern Aureli Ruiz explica la modificació, amb subvencions per
exemple al Club Patí Vilafranca i a la fundació FM que arriben a través de
l'Ajuntament. La part principal consisteix en la inclusió de la subvenció de la Diputació
de 200.000 euros per al programa Vilafranca Inclusió, un projecte a tres anys que
atendrà persones en situació de risc d'exclusió social.
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Pep Quelart (ERC) es mostra a favor del dictamen, però demana al govern que sigui
més contingut i que no generi falses expectatives a través de notes i rodes de
premsa. Si ho ha entès bé, es contractaran 30 persones cada any durant 3 anys, i en
canvi a la premsa es donava a entendre que es facilitava feina a 90 famílies durant 3
anys.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca que incorporem una subvenció per al projecte.
Les polítiques d'ajut a persones i famílies en risc d'exclusió han de ser prioritàries.

Josep Ramon (PP) explicita que votarà a favor, i espera que el projecte Vilafranca
Inclusió sigui un èxit.

Xavier Navarro (CUP) afirma que s'abstindrà, perquè parlem només estrictament d'un
assumpte tècnic, com és la incorporació d'una subvenció al pressupost.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que mai no es farà suficient per a la
inclusió social, però que el projecte Vilafranca Inclusió és important. Es tracta potser
d'una iniciativa única en el nostre país, i treballem amb entitats del tercer sector. Es
contractaran 90 persones en situació de risc en tres anys, incorporant-hi una part de
formació.

L'alcalde Pere Reguli afirma que la informació donada per l'Ajuntament és correcta, i
que si hi ha errades en els titulars de mitjans informatius no es poden atribuir al
govern municipal. S'atendran 30 famílies cada any, treballant amb entitat com Càritas
i Nou Set. Es plantegen contractes d'l any, amb formació adequada i subsidi posterior
d'atur. Hem pogut accedir a la subvenció de la Diputació perquè tenim bona salut
financera, mentre que altres ajuntaments s'han vist abocats a destinar les
subvencions de la Diputació a despesa corrent.

x. CONCESSIÓ MERCAT DE SANT SALVADOR, AMPLIACIÓ

Se sotmet al ple el dictamen següent:

Atès que el Ple Municipal del 13 de febrer de 2001 va aprovar adjudicar una
concessió administrativa de béns de domini públic a Mercadona SA, per explotar la
superfície destinada a supermercat del Mercat Municipal Sant Salvador.

Atès que el 26 de març de 2001 l'Ajuntament de Vilafranca i Mercadona SA van
signar el contracte de concessió de béns de domini públic, d'acord amb allò
establert en el Plec de condicions jurídiques, econòmiques i administratives per a
l'adjudicació de la concessió administrativa de l'ús d'una part del Mercat Municipal
Sant Salvador, de Vilafranca del Penedès.

Atès que els locals exteriors 1 i 3 del Mercat Sant Salvador actualment estan
vacants, en haver finalitzat la vigència de la llicència dels antics titulars, el 13
d'abril de 2012.

Atès que Mercadona SA ha manifestat la voluntat d'ocupar aquests espais
actualment vacants, incrementant la seva superfície en planta baixa amb 180,11m2

,

i podent oferir un millor servei, ja que l'espai actual és insuficient.
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.Atès que Mercadona SA s'ha compromès a realitzar una reforma del supermercat
que explota, uns nous lavabos per a clients/es i a incrementar el nombre de places
d'aparcament per a clients/es.

Atès que s'estima convenient concedir aquesta ampliació, i per aquest motiu s'ha
elaborat l'informe incorporat a l'expedient, el qual recull els acords inicials entre

.ambdues parts.

Atès que s'estableix un cànon de 4€/m2/mes fins a la finalització de la concessió, el
30 de setembre de 2026, la qual cosa suposa un ingrés total per a l'Ajuntament de
116.711,28€, en el cas que el lliurament dels locals als quals s'amplia la concessió
demanial sigui 1'1d'abril de 2013, tal i com està previst.

Per tot l'exposat s'

ACORDA:

1. Aprovar l'adjudicació dels locals exteriors 1 i 3 del Mercat Municipal Sant
Salvador a Mercadona SA, d'acord amb el plànol incorporat a l'expedient i a títol de
concessió demanial, establint un cànon a càrrec de Mercadona SA de 4€/m2/mes,
fins a la finalització de la concessió, el 30 de setembre de 2026. Els nous espais es
destinaran a l'ampliació de l'activitat de supermercat en el mercat municipal, i
l'adjudicació suposarà un increment de la superfície ocupada per a Mercadona SA
en planta baixa de 180,11m2•

2. Aquest cànon s'incorporarà al cànon que actualment satisfà Mercadona SA
trimestralment a l'Ajuntament de Vilafranca, consistent el 2013 en 25.101,70€
trimestrals. L'import trimestral corresponent al cànon aplicat per a l'adjudicació dels
nous locals suposa un increment de 2.161,32€, que afegit al cànon trimestral
vigent, suposa un total de 27.263,02€ trimestrals, que caldrà satisfer a partir del
lliurament dels locals (estimat per a 1'1 d'abril de 2013). El cànon es revaloritzarà
anualment d'acord amb /'Ipc.

3. La taxa de prestació de serveis als mercats municipals (Ordenança Fiscal nO 9)
s'aplicarà d'acord amb els nous metres adjudicats en planta baixa, que són un total
de 1.554,92 m2, a partir de la recepció dels locals per part de Mercadona, prevista
per a 1'1d'abril de 2013.

4. S'aplicaran les condicions de l'informe que consta a l'expedient, segons les quals
Mercadona SA es compromet a executar al seu càrrec una reforma del
supermercat, a construir els nous lavabos per a clients/es a la zona que actualment
Mercadona destina al Servei a domicili i formació i a crear més places d'aparcament
per a clients/es durant l'any 2014, d'acord a la proposta formulada.

L'anterior acord s'ha pres amb 20 vots a favor i 1 en contra (aquest darrer, d'ERC).

La regidora de Comerç i presidenta del Patronat de Comerç i Turisme, M. Dolors
Rius, afirma que per expiració de termini de les llicències van quedar vacants dos
locals del mercat de Sant Salvador, i Mercadona s'hi va interessar. L'any 2014 es
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faran reformes al Mercat per part de Mercadona (lavabos adaptats, més places
d'aparcament, etc.). L'Ajuntament no suporta costos, obté més ingressos i hi ha
acord amb Mercadona i amb els paradistes del mercat.

Pep Quelart (ERC) afirma que votarà en contra. Amb l'espai alliberat, es podia
haver optat per comerç local i de proximitat, però en canvi es destina a ampliar el
supermercat d'aquesta empresa gran i de fora. A més, i en benefici de Mercadona,
els nous lavabos no aniran com s'havia dit a la planta comercial, sinó al soterrani.
El govern ja va deixar morir el mercat de la Pelegrina, cosa que va ser un error, i a
més alguna parada del mercat de la Pelegrina s'hagués pogut traslladar al mercat
de Sant Salvador.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) aposta per mantenir, malgrat les dificultats, els
mercats municipals. El model triat pel govern no és ben bé el d'ICV, però tampoc
s'hi oposarà. Cal dinamitzar el mercat de Sant Salvador, i no clausurar cap altre
mercat municipal.

Montserrat Blasco (PP) considera encertades la proposta i les negociacions amb
Mercadona, empresa i supermercat que ha donat vida al mercat de Sant Salvador.
És una llàstima haver deixat perdre l'oficina bancària al mercat, però li consta que
es treballa per la instal.lació d'un caixer automàtic. ERC, a Sant Sadurní, va deixar
de perdre molts llocs de treball que hauria creat Mercadona.

Xavier Navarro (CUP) lamenta que no es faci una aposta més clara pel mercat local
i de proximitat, però admet que vistes les dificultats Mercadona és una opció.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que els mercats municipals són positius i
cal dinamitzar-los. En el seu moment, al mercat de Sant Salvador van tancar
parades perquè potser no tenien espai suficient, i alguns negocis exigeixen unes
dimensions mínimes.

M. Dolors Rius recorda que el Patronat de Comerç i Turisme vetlla per promoure els
productes de proximitat, com es pot veure al mercat dels dissabtes, i es vol
instal.lar un caixer automàtic al mercat de Sant Salvador, si bé fins ara no s'han
trobat entitats interessades. Malgrat que fa temps es va parlar de lavabos a la
planta de dalt, després es va analitzar que quedava zona lliure per al comerç, i que
la ubicació de lavabos a la planta inferior, al costat de l'ascensor, és adequada i
habitual en altres mercats. No s'ha rebut cap pressió de Mercadona. A parer de M.
Dolors Rius, ERC no va apostar pel mercat de la Pelegrina, sinó que volia utilitzar
l'espai per a un Centre Cívic o una Biblioteca.

Pep Quelart (ERC) afirma que ERCva presentar una proposta d/equipaments per a
I/Espirall. Es volia col.locar el mercat a una zona més gran (la que ocupen els
Bombers) i el seu partit va fer apostes clares per una biblioteca (el govern va
deixar perdre una subvenció important de quasi un milió d/euros) i un centre cívic.

XI. FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL VI I EL CAVA. ESCAVI.

El text que se sotmet a debat i votació és el següent:

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

CI
VEGUERIAPENEDÈS

http://www.vilafranca.cat


Atès que s'estima convenient que es posi en funcionament a Vilafranca del Penedès
un nou equipament, escola superior, que es denominarà ESCAVI as. El nou
equipament ha de crear i desenvolupar estudis de management relacionats amb la
...direcció i gestió d'empreses i entitats dels sectors del vi, del cava i de la vinya,
estudis que es pretén que, en bona part, tinguin rang universitari. L'Escola també
ha de vetllar pel perfeccionament d'una gestió empresarial moderna, dinàmica i
activa en el sector, per la transferència del coneixement i de la recerca i assumir
tasques d'Observatori relacionades amb la gestió de les empreses del cava, del vi i
de la vinya, segons documentació incorporada a l'expedient.

Atès que el nou equipament se situarà al carrer d'Amàlia Soler núm. 27, antiga seu
de l'INCAVI i de l'Estació Enològica que és propietat de l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès, el qual immoble actualment resta sotmès a obres de reforma i
rehabilitació. Consta a l'expedient la descripció i dades de l'immoble, integrat per
tres finques registrals.

Atès que es considera adient, per a gestionar les activitats previstes, la creaclo
d'una fundació subjecta a les previsions del títol III del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya.

Atès que s'han assolit acords formalitzats pels quals seran inicialment persones
jurídiques fundadores, a més de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, l'Institut
Català de la Vinya i el Vi, la Fundació privada Caixa Penedès, el Consell Regulador
de la Denominació d'Origen Penedès, el Consell Regulador de la Denominació
d'Origen Cava, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Catalunya i les
societats mercantils Miguel Torres, S.A., Freixenet, S.A. i Codorníu, S.A. Consten
els escrits d'aquestes persones jurídiques acceptant el seu caràcter de fundadores,
els estatuts proposats, les seves aportacions a la dotació inicial i la identitat de les
persones que designen per a formar part del Patronat.

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca aportarà a la dotació inicial de la nova fundació
la concessió administrativa de l'ús privatiu de l'immoble que ha d'acollir les
activitats, pel termini de cinquanta anys, concessió que segons informe tècnic emès
en el mes de febrer d'enguany es valora en 2.170.966,30 €. Per la seva banda, la
Fundació privada Caixa Penedès aporta 180.000 euros, i les altres persones
jurídiques fundadores (7) aporten 30.000 euros cadascuna.

Atès que la dotació inicial de la fundació serà de 2.560.966,30 euros, la qual
s'aporta fins a 2.170.966,30 euros per l'Ajuntament de Vilafranca (valor de la
concessió), i la resta de 390.000 euros per la resta de persones jurídiques
fundadores.

Atès que s'ha elaborat una proposta d'estatuts adequada a la legislació aplicable.

Atès que s'ha elaborat un document ("model de negoci: estratègia i business plan
de la Fundació) que opera com a projecte de viabilitat econòmica dels dos primers
anys de la fundació i de les activitats previstes, el qual serà presentat a la
Generalitat, s'ACORDA:
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.1. Aprovar inicialment la constitució d'una nova fundació denominada Fundació
Universitària del Vi i el Cava. L'Ajuntament de Vilafranca tindrà la consideració de
fundador, juntament amb la Fundació privada Caixa Penedès, l'Institut Català de la
Vinya i el Vi, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès, el Consell
Regulador de la Denominació d'Origen Cava, el Consell Regulador de la
. Denominació d'Origen Catalunya i les societats mercantils Miguel Torres, S.A.,
Freixenet, S.A. i Codorníu, S.A. S'aproven també inicialment els estatuts de la
Fundació, comprensius de 36 articles, que consten a l'expedient.

L'Ajuntament de Vilafranca aporta a la dotació inicial 2.170.966,30 euros en què es
valora la concessió sobre un complex immobiliari del carrer d'Amàlia Soler; la
Fundació Caixa Penedès aporta 180.000 euros en diners, i les altres set entitats
fundadores aporten 30.000 euros cadascuna.

2. Des d'ara i fins l'atorgament de l'escriptura pública (carta fundacional), serà
possible sense modificar els acords adoptats que s'incorporin noves persones
jurídiques com a fundadores que aportin com a mínim 30.000 euros casdascuna, en
el qual cas s'entendria incrementada la dotació fundacional inicial. També en aquest
supòsit s'entendria modificat l'article 17 dels estatuts, en el sentit que una persona
designada per cada entitat addicional fos membre del Patronat. Això implicaria
corregir en la xifra que correspongui el nombre mínim i màxim de membres del
Patronat, i proporcionalment el nombre màxim de persones que el Patronat podria
nomenar en el futur com a nous patrons.

3. S'aprova inicialment atorgar directament a la nova Fundació Universitària del Vi i
el Cava, 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, la concessió administrativa amb facultats d'ús exclusiu
pel termini de cinquanta anys del complex immobiliari del carrer d'Amàlia Soler
núm. 27 de Vilafranca, constituït per les finques següents:

a) Registral 2056 .....ampliació cf. D. de la Victòria, 24 (avui 22 i cf. del
Bolet)

Lllibre 166, foli 128, inscripció 8a.

"URBANA. Casa composta de planta baixa i un pis, amb un pati i magatzem
independents, formant en conjunt una sola finca, situada al carrer del Duc de la
Victòria d'aquesta vila (actualment anomenat carrer de Cal Bolet), carrer al que
afronta el magatzem i pel qual té entrada els referits casa i pati, assenyalat de
núm. 24 (actualment núm. 22), ocupant tot el referit una superfície aproximada de
190,1252 m2. AFRONTA: a l'est amb l'expressat carrer del Duc de la Victòria; al
sud o dreta sortint, amb José Poveda; a l'oest o darrera amb l'edifici de l'Estació
Enlògica; i al nord o esquerra amb Magdalena Miret".

Afecta a un cens amb domini directe de pensió anual de 30 ptes i capital al 3%
1000 ptes a favor d'Amàlia Soler i de Tord. Inscripció la .

Transmissió d'aquest cens a Fundació privada Amàlia Soler, inscripció 7a.

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

G)3
VEGUERIAPENEDts

http://www.vilafranca.cat


"
~ AJUNTAMENT
1111I1 VILAFRANCA~n" ,

DEL PENEDES

COMPRAper l'Ajuntament de Vilafranca per acord de ple del 15-4-1930, amb
.•destinació a ampliació del local de l'Estació Enològica i Viticultura de Vilafranca del
Penedès. Escriptura de data 12-07-1930, notari Sebastiim Parés.

b) Registral2010 - ampliació cf. duc de la Victòria, 18

Llibre 160, foli 41, inscripció 3a

"URBANA. Casa situada al carrer del Duc de la Victòria d'aquesta vila (actualment
anomenat carrer de Cal Bolet), assenyalada de núm. 18, de superfície 96,22 m2.
AFRONTA:al nord o front amb el carrer del Duc de la Victòria; a l'est o dreta sortint
amb Pablo Soler; al sud o fondo amb l'edifici de l'Estació Enològica pròpia de
l'ajuntament d'aquesta vila; i a l'oest o esquerra amb el propi edifici de l'Estació
Enològica.

Afecta a un cens de pensió anual 15 ptes, i capital al 3% 500 ptes a favor Elvira
Soler i de Tord i aquesta fa donació a Fundació privada Amàlia Soler, inscripció 5a.

COMPRAAjuntament, acord de 30-5-1914, escriptura de 15-6-1914, notari José
Ignacio Melo.

c) Registral 5050 - edifici principal, magatzem, cava i sortida cf.
Gral.Cortijo

Llibre 155, foli 151, inscripció la

"URBANA. Edifici en el qual es troba instal.lada l'Estació Enológica i les seves
dependències, situat en aquesta vila, carrers del Duc de la Victòria (actualment
anomenat carrer de Cal Bolet), d'Amàlia Soler i del General Cortijo, i assenyalat
amb els núms. 19 i 21, 20 i 19, respectivament (es corresponen al 20 del cf. de Cal
Bolet, el 19-21 d'Amàlia i el19 del Cortijo). Es composa de planta baixa en la seva
major part, conté pis i soterrani o cava en la nau destinada a bodega. Ocupa
1.374,14 m2, i té la façana al carrer d'Amàlia 30,65 metres, la del Duc de la
Victòria 24,40 metres i la del Gral. Cortijo 4,90 metres. AFRONTA: al nord i front
amb el carrer d'Amàlia Soler; per la dreta sortint part amb el carrer del Duc de la
Victòria i part amb cases de Magdalena Soler, de Pau Soler i de Rafel Godas; per
darrera amb pati de Fèlix Raventós; per l'esquerra part amb el carrer del General
Cortijo i part amb cases de Liborio Quer, de José Mestres, de Joan Plans, de
Baldomero Torres i amb finca de José Balaguer. Finca formada per agrupació de les
registrals 1819, 4362 i 1651.

Procedent de la 1819, afecta a un cens de pensió anual 33,75 ptes, i capital 1.125
ptes a favor Elvira Soler i de Tord i aquesta fa donació a Fundación privada Amàlia
Soler, inscripció 3a.

Compra per l'Ajuntament per acord de 29-09-1911, escriptura de 5-3-1910, notari
José Parés.

Les tres finques registra ls conformen dues finques cadastrals:
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- 1377401CF9717N0001LH, que abasta l'edifici principal format per les finques 27-
29 del c/. Amàlia i les 20-22 del c/. de Cal Bolet (abans Duc de la Victòria).

- 1377422CF9717N0001HH, que abasta el pas d'accés a l'edifici principal des del
carrer del Gral. Cortijo, 19b.

Es valora la concessió esmentada en 2.170.966,30 €, i aquesta concessió constarà
com aportació de l'Ajuntament de Vilafranca a la dotació inicial de la nova fundació.
La concessió es condiciona al fet que durant tota la seva vigència l'immoble es
destini efectivament a les finalitats fundacionals segons els estatuts; si no fos així,
la concessió restaria extingida i els bens revertirien a favor de l'Ajuntament, sense
que això pugui originar indemnització de cap mena.

4. Sotmetre l'expedient complet al tràmit d'informació pública pel termini de trenta
dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, i en el tauler d'anuncis
de la corporació, durant el qual podran presentar-se al.legacions o reclamacions. Si
no n'hi haguessin, la constitució de la nova fundació, els seus estatuts i la concessió
administrativa de l'ús privatiu de béns s'entendrien aprovades definitivament sense
necessitat d'un nou acord exprés, i es procediria a la seva publicació legal.

5. D'acord amb els estatuts, l'alcalde serà patró i president de la nova fundació, i ell
mateix designarà el tinent d'alcalde que hagi de ser també patró. La resta del
Patronat serà nomenat en la carta fundacional per les altres persones fundadores,
d'acord amb els estatuts. Consta documentat ja el nomenament, com a patrons, de
Martí Solé i Bordes i Ricard Banquells i Bernad (Fundació privada Caixa Penedès),
Jordi Bort Ferrando (Institut Català de la Vinya i el Vi), Josep Maria Albet i Noya
(Consell Regulador de la 0.0. Penedès), Gustau García Guillamet (Consell
Regulador de la 0.0. CAVA), Xavier Pié i Dols (Consell Regulador de la 0.0.
Catalunya), Miguel Agustín Torres Riera (Miguel Torres, S.A), José Luis Bonet
Ferrer (Freixenet, S.A) i Maria del Mar Raventós Chalbaud (Codorníu, S.A).

6. Resta facultat l'alcalde, una vegada adoptats definitivament els acords anteriors,
per a la seva execució, i especialment per atorgar en nom de l'Ajuntament de
Vilafranca la carta fundacional.

L'anterior acord s'ha adoptat amb 15 vots a favor (grups de CiU i Socialista), 3 en
contra (CUP i ICV-EUiA) i 3 abstencions (PP i ERC).

En nom del govern municipal, defensa la proposta l'alcalde Pere Reguli, qui destaca
que Vilafranca i el Penedès són el principal productor de raïm i elaborador, i en la
seva història hi han passat trens de llarg, com el de la Facultat d'Enologia que es va
acabar instal.lant a Tarragona. Malgrat que s'han de potenciar diferents sectors
econòmics, el vitivinícola és bàsic, perquè marca la diferència i aporta personalitat.

Diu Reguli que hagués estat perillós intentar fer la competència a Tarragona amb
estudis d'enologia, i que s'aposta per una escola de gestió integral de bodegues i
caves, perquè es tracta entre altres qüestions d'ensenyar també a vendre els
nostres productes. La Universitat de Vic va donar un suport inicial i s'ha anat
elaborant un projecte que s'ha anat presentant, també a la Universitat Rovira i
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Virgili de Tarragona, perquè hi ha d'haver una bona relació amb la branca de
. l'enologia.

S'ha pretès cercar la independència respecte de les Universitats, però mantenint-hi
bones relacions (per exemple, el màster de la nostra Escola anirà lligar amb la
Universitat Rovira i Virgili), i també s'ha volgut que malgrat la participació de
l'Ajuntament l'Escola sigui independent de l'Administració; l'escola l'ha de tirar
endavant el sector privat, que és el que ha de donar feina als estudiants. Reguli
destaca que, a diferència d'etapes municipals anteriors, no regalem terrenys
municipals, sinó que donem a la nova entitat un ús temporal condicionat al
compliment de les finalitats, de manera que si no és així tots els béns reverteixen a
l'Ajuntament per als usos que s'estimin adients.

L'alcalde Reguli explica que l'escola ha de disposar d'una imatge i un caliu de caire
internacionals, i ha de tenir diferents línies d'acció, més enllà dels cursos estàndard.
En aquest sentit, ha de donar acolliment també a una escola de talents i d'atracció
de talents.

S'han aconseguit aportacions d'empreses, i si aquestes arriben a 250.000 euros
Caixa Penedès aportarà 250.000 euros més, i també és possible que acabi entrant
com a fundadora la cooperativa Covides. Aquestes quantitats poden semblar
modestes, però tenen notòria importància.

L'alcalde admet que hi poden haver grups que discrepin de la idea global per raons
ideològiques i de model, però aquest és un projecte en el qual el govern treballa
des de fa temps, i que cal tirar endavant, bo i esperant que reporti resultats
satisfactoris.

Pep Quelart (ERC) recorda que ERC apostava per aquest projecte abans de les
eleccions, i ho fa també ara; per això, es veu la proposta amb bons ulls i desitja
que funcioni. Però ERC s'abstindrà per manca d'informació, i constata que fins ara
s'han dictat molts titulars però s'han portat a terme escasses concrecions. Les
expectatives inicials, i també les aportacions privades inicialment previstes, han
minvat, i així per exemple ja s'ha deixat de parlar de la Universitat del Vi que
s'anunciava a l'inici del projecte. Quelart no entén la postura del PSC, que apostava
per construir a l'indret una residència de gent gran i ara, ja al govern, sembla que
acceptarà una aposta totalment diferent com aquesta.

Contesta l'alcalde Pere Reguli, a Pep Quelart, que no estem gaire lluny de les
aportacions privades de 500.000 euros anunciades incialment, que fins i tot es
poden superar les esmentades previsions, i també diu que amb la col.laboració de
la Universitat Rovira i Virgili el títol que doni l'escola serà universitari.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que es va anunciar fa temps una Universitat
del Vi, i això es va utilitzar per CiU per a torpedinar el projecte (ja licitat) de
construcció en l'edifici del carrer d'Amàlia Soler d'una residència per a la gent gran.
És evident que l'escola del vi podia ubicar-se en un altre indret, com va reconèixer
l'autor del projecte Xosé-Carlos Ferm3ndez. Ara l'Ajuntament gasta 2 milions
d'euros en obres i instal.lacions, i en l'expedient no queda clar el projecte
acadèmic. No consta la participació del sector cooperatiu, ni de PIMECAVA. L'alcalde
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va voler portar al ple el dictamen fa uns mesos sense gairebé cap paper ni
document, Caixa Penedès designa com a patró una persona que segons la Fiscalia
Anticorrupció va redactar les actes que emparen les indemnitzacions i1.legals que es
van autoassignat els màxims directius de l'entitat, es compromet l'ús de l'edifici
durant 50 anys, s'ha canviat la valoració de la concessió dues o tres vegades,
rebaixant-la, només per aconseguir artificialment que l'aportació dels privats a la
dotació arribi al 10 per 100 com a mínim que estableix la Generalitat, etc. Potser la
part acadèmica l'hauria de gestionar el sector privat, però quant a la Fundació la
major part dels recursos l'aporta l'Ajuntament, i en canvi aquest es queda en clara
minoria en el si del Patronat.

L'alcalde Pere Reguli contesta a Bernat Villarroya que la residència per a gent gran
costava més de 5 milions d'euros i era impossible de finançar; a banda, la
Generalitat (tant govern tripartit com CiU) per aplicació de les ràtios vigents no
estava disposada a concertar cap plaça, per la qual cosa la residència no tenia
viabilitat. Quant a PIMECAVA, col.laborarà per altres canals. No podem dir a Caixa
Penedès quines persones poden ser o no representants seves, i la gestió econòmica
ha d'anar supeditada a l'aspecte acadèmic.

Josep Ramon (PP) manifesta que s'abstindrà perquè el projecte no és massa clar,
però ja s'hi ha fet inversions. Hi ha dubtes sobre el pla de negocis, el qual parla
d'aportacions reals més altes que les que estableix el dictamen. També es parla
d'una pòlissa de crèdit que donaria Caixa Penedès i que no se sap com queda ara
atesa la dissolució de l'entitat financera, i si s'atorga s'ignora si l'Ajuntament hauria
de prestar un aval. No s'hauria d'acceptar que l'Escola l'acabi finançant
l'Ajuntament, i el PP té alguns temors al respecte. També sembla que els possibles
alumnes no necessitaran tot l'espai tot el temps, per la qual cosa seria positiu que
l'Ajuntament pogués utilitzar espais de l'equipament.

Contesta Pere Reguli a Josep Ramon, i afirma que la pòlissa de crèdit estava
tancada però ha passat molt temps, i ara caldrà veure com es pot materialitzar.
L'Ajuntament fa la inversió inicial ara, però després no ha de posar diners a
l'Escola. Si aquesta no funciona, s'haurà de clausurar i l'Ajuntament recuperaria un
espai preparat per a equipaments diferents. L'Escola no farà només docència, sinó
que acollirà altres activitats com INNOVI. Tot i això, s'espera poder habilitar un
espai com a sala de lectura.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que s'haurà d'excedir en el seu temps d'intervenció,
cosa que espera que se li permeti, i això perquè no hi ha hagut debat previ ni tan
sols en Comissió Informativa, i només queda el ple per a parlar d'un assumpte tan
important com aquest. La CUP aposta per un ensenyament públic, gratuït i de
qualitat, mentre que CiU aquí ho fa clarament per un ensenyament privat, car i
elitista.

Casanova afirma que hi podran haver, potser, estudis superiors, però no tindrem
una Universitat, ni estudis universitaris homologats, ni activitats de recerca pròpies
de les Universitats. Es tracta d'un projecte empresarial d'escola de negocis, i a
Catalunya ja hi ha escoles de negocis de prestigi, per la qual cosa resultarà molt
difícil competir des d'aquí. Quant a l'anunciat Centre d'atenció de talent, no consta
cap document ni informació dins l'expedient.
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En l'apartat econòmic, de moment ja s'ha compromès inversió municipal per 1,4
milions d'euros (600.000 euros de l'Ajuntament i 800.000 euros via subvencions
públiques), i hi ha a més els 60.000 euros de cost del projecte. Es constata per tant
una gran inversió pública, però no s'informa dels beneficis que s'obtenen ni de
. l'impacte econòmic de la inversió sobre Vilafranca, més enllà de fer meres
suposicions sense fonament real. Es fa una inversió milionària en un edifici
municipal, se cedeix l'ús privatiu per 50 anys sense contraprestació econòmica i els
ciutadans no en podran gaudir (no consta tampoc l'anunciada sala de lectura).
Afegeix Casanova que els màsters valdran 21.000 euros, per la qual cosa no seran
accessibles a la gran majoria de vilafranquins, i en la millor de les hipòtesis tindrem
alumnes de fora.

Llorenç Casanova estima que altres projectes tindrien més interès general
(equipament juvenil, centre cívic de l'Espirall, Auditori per acabar, etc.). La CUP
proposa destinar l'edifici a equipament públic per a la gent, obrint-se un procés de
participació ciutadana sobre els usos més adients i convocant després un
referèndum consultiu sobre els usos.

Casanova denuncia el que a parer seu són qüestions de forma i tècniques: es retira
el punt de diferents plens i ara, sense passar per Comissió Informativa, es canvien
tant el text de la proposta com els documents (estatuts, informes, etc.); la
valoració de l'edifici s'ha canviat tres vegades, i en tres mesos s'ha reduït un 33%
com per art de màgia, i això només per a justificar que aparentment els privats
aporten el 10% de la dotació fundacional, com exigeix la norma. No s'entén una
valoració actual de 2,1 milions de la concessió, quan només en obres de reforma i
acabats ja s'han gastat 1,6 milions i veurem quan s'acabarà gastant; en els
estatuts no es diuen quins seran els criteris de retribució del director; el pla de
viabilitat econòmica només conté dades genèriques sense rigor, i parteix
d'aportacions privades superiors a les reals i compromeses. Casanova es pregunta
qui pagarà el manteniment, la neteja, el mobiliari de l'escola, etc.

Finalment, Llorenç Casanova afirma que el pla docent és molt fluix i no ofereix cap
vector del projecte, i demana a l'alcalde que retiri la proposta, que faci arribar als
grups tota la documentació i que obri un procés de participació ciutadana.

L'alcalde Pere Reguli contesta a Llorenç Casanova, i pregunta com podríem fer aquí
un ensenyament públic i gratuït, si no fos fent una Escola municipal i pagant totes
les despeses, la qual cosa seria inassumible econòmicament. A parer de l'alcalde, hi
ha moltes maneres de fer estudis universitaris, i aquí no volem subjectar-nos a
plans d'estudis que triguen molts anys en aprovar-se, sinó oferir estudis amb
agilitat i flexibilitat per adaptar-se a les inquietuds i demandes de cada moment. És
cert que a Catalunya hi ha escoles de negocis, però no del sector i participades per
les empreses d'aquest sector.

Reguli admet que es fa una inversió pública inicial, però recorda que l'Auditori ha
costat 7 milions d'euros. A l'Escola hi anirà gent d'aquí i de fora, i l'objectiu és oferir
formació per poder treballar. L'alcalde es mostra d'acord amb la participació
ciutadana, però aquesta no sempre ha anat bé, i dilata els projectes. Quant a les
valoracions de la concessió, sempre les han fetes els serveis tècnics, i valorar
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aquestes concessions és complex i admet diferents alternatives criteris tècnics.
L'important és que el projecte, finalment, funcioni i sigui positiu.

Francisco Romero (grup Socialista) admet que el seu partit apostava l'any 2007 per
construir a l'indret una residència per a gent gran. Ara bé, han passat molts anys, i
diferents governs, i hi ha hagut eleccions, i no s'han concretat propostes. Ell aposta
.perquè hi hagi a Vilafranca una bona oferta formativa, i també oferta de residència
per a gent gran. Pel que fa al projecte ESCAVI, cal tirar-lo endavant, ja que existeix
una aliança amb el sector vitivinícola. Cal desencallar afers i avançar ara en
l'Escola, analitzar si es compleixin objectius i comptes i fer les revisions que
calguin.

XII. REGLAMENT BIBILIOTECA TORRAS I BAGES

El text del dictamen és el següent:

La Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès disposa d'un Reglament de
Funcionament Intern de l'any 2004, que serveix per definir les pautes de
funcionament pels usuaris. Aquest Reglament està obsolet degut als nous Serveis
dels què disposa la Biblioteca en l'actualitat.

Vist l'informe del Servei de Cultura del que es desprèn que el Servei de préstec, així
com l'accés als nous espais especialitzats tenen un funcionament diferent del que
recull el Reglament actualment vigent i a més, la Biblioteca també té una
programació més extensa en l'apartat d'activitats de dinamització. Per últim,
algunes de les pautes de comportament d'alguns dels usuaris de la Biblioteca
també han canviat.

Per tot el que s'ha exposat, la Direcció de la Biblioteca, juntament amb el Servei de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona, han elaborat un nou Reglament que
serveix per actualitzar els actuals Reglaments de la Xarxa de Biblioteques de
Barcelona.

Atès que s'ha estudiat i valorat la proposta de nou Reglament de la Biblioteca Torras i
Bages de Vilafranca del Penedès, que consta a l'expedient

S'ACORDA:

Aprovar el nou Reglament de la Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès,
que consta de tres apartats, Reglament que recull de forma més real les demandes,
els serveis i l'oferta de la Biblioteca per als seus usuaris. L'expedient se sotmetrà a
informació pública, pel termini de trenta dies hàbils, i després de l'aprovació definitiva
expressa, o tàcita si no es presenten al.legacions, es publicarà el nou Reglament en
forma legal.

L'anterior acord s'ha pres amb 20 vots a favor i 1 abstenció (ERC).

Raimon Gusi (regidor de Cultura) afirma que després de força anys cal actualitzar el
Reglament de la biblioteca, també basant-nos en la iniciativa de la Diputació per a
tota la Xarxa de biblioteques. Hi ha tres motius bàsics per a l'actualització: canvis en
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'.la tipologia d'usuaris (la sala de la casa Amiguet repercuteix), noves tecnologies
determinats comportaments incívics.

. Pep Quelart (ERC) afirma que s'abstindrà i que voldrà formular al. legacions. En
l'apartat de civisme, el Reglament parla de conductes inapropiades, de faltes de
respecte, d'expulsions temporals, etc. Cal concretar aquests conceptes, garantint la
seguretat jurídica.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) s'adhereix a la idea d'actualitzar el Reglament. Cal
matisar el redactat, però la proposta és globalment correcta. Preocupa la situació de
certa saturació de la biblioteca, i segons la normativa hauríem de destinar més espai
a aquest ús. Fa poc vam perdre una subvenció important per a biblioteques, i caldria
estudiar algun projecte viable al respecte.

Josep Ramon (PP) es mostra favorable al Reglament, però es reserva el dret a
presentar al.legacions. Cal millorar una mica el redactat.

Llorenç Casanova (CUP) anuncia que votarà a favor de l'aprovació inicial, però caldrà
fer millores. Demana l'obertura d'un procés informatiu per tal que puguin fer
aportacions les persones usuàries, i s'ha d'afegir al Reglament el rol de la biblioteca
com a centre de recursos per a l'autoaprenentatge.

Raimon Gusi (CiU) afirma que s'informarà als usuaris per tal que facin aportacions si
ho desitgen, i que cal millorar algun aspecte de redactat, malgrat que s'ha de fer front
a algunes conductes inapropiades que tenen lloc a l'equipament. Hi ha certa
saturació, però també són possibles més actes i treballs de grup, jugant amb la sala
de la Casa Amiguet. Ara mateix no ens podem permetre una nova biblioteca per
raons econòmiques, i caldria estudiar una ampliació de l'existent.

XIII. SUBSTITUCIÓ CONSELL D'AIGÜES

En aquest punt, el ple es constitueix i actua com a soci únic de la societat municipal
Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A., i exercint les funcions de la junta
general d'accionistes, tracta el dictamen següent:

Atès que la junta general d'accionistes de la societat, en sessió celebrada el dia 27
de setembre de 2011, va fixar en nou el nombre de membres del consell
d'administració, i va nomenar les persones concretes que havien d'ocupar el càrrec
de conseller o consellera.

Atesa la renúncia presentada pel conseller Jordi José i Colomer, la qual proposta
s'accepta,

S'ACORDA:

1. Disposar el cessament del conseller (membre del consell d'administració) Jordi
José i Colomer.
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2. Resta nomenat nou conseller de la societat, en substitució de Jordi José i
Colomer, Albert Olivella i Mata, present en la sessió, accepta el càrrec, designa com
a domicili el de la societat (plaça de Jaume l núm. 8 de Vilafranca del Penedès) i
manifesta que no incorre en cap de les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat
establertes en la legislació vigent. D'acord amb els estatuts socials, el mandat
d'Albert Olivella i Mata s'acabarà en la mateixa data que el de la resta de consellers
i conselleres, és a dir, quan finalitzarà el mandat de l'actual corporació municipal.

3. Les altres vuit persones que ostentaran la condició de conseller seran les ja
designades fins ara.

4. Facultar sense cap mena de limitació al secretari no conseller del consell
d'administració, Francesc Giralt i Fernàndez, per tal que porti a terme les
operacions necessàries per a l'efectivitat d'aquest acord, i especialment per a
formalitzar-lo en escriptura pública i inscriure'l en el Registre Mercantil, tot signant
els documents públics i privats necessaris i completant les dades que esdevinguin
necessàries.

5. Aprovar l'acta de la sessió de la junta (accionista únic), als efectes legals
adients".

Aquest acord s'ha pres per unanimitat.

Aureli Ruiz (portaveu del govern) agraeix la tasca feta per Jordi José durant deu
anys. Ha volgut plegar per motius personals després de tants anys, i ara
s'incorpora una persona independent que s'espera que pugui portar a terme
aportacions positives.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) no es mostra del tot partidari dels consellers
anomenats independents; però pensa que, si n'hi ha, almenys el nom hauria
d'haver estat prèviament consultat i consensuat amb els grups.

XIV. NOMENAMENT PATRONAT D'ESPORTS

Se sotmet al ple el dictamen següent:

Atès que es troba vacant un càrrec de membre del consell rector de l'Organisme
Patronat Municipal d'Esports, ja que d'acord amb els estatuts vigents a més dels
càrrecs de president/a i de vicepresident/a que nomena l'alcalde, formen part del
consell cinc representants directes del ple.

Vista la proposta del grup municipal de CiU, s'ACORDA:

Nomenar vocal del consell rector de l'organisme autònom municipal "Patronat
Municipal d'Esports", a proposta del grup municipal de CiU, a la regidora Anna
Doblas i Ruiz.

Aquest acord s'ha pres per unanimitat.
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~ AJUNTAMENT
~I"IJJ VILAFRANG,A

DEL PENEDES

XV. DECRET DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DELS REGIDORS

Es dóna compte del següent decret d'alcaldia, de 6 de febrer de 2013:

Atès que el Ple municipal va aprovar, en sessions celebrades els dies 28 de juny de
2011 i 5 de febrer de 2013, el règim de les retribucions i assistències que han de tenir
..reconegudes els membres electius de la corporació.

Atès que correspon a l'alcalde, en el marc de l'acord plenari adoptat, determinar els
càrrecs que exerciran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.

Per això,

DISPOSO:

1. L'alcalde no percebrà retribució de l'Ajuntament, mentre el titular del càrrec tingui
dret a retribució en tant que diputat al Parlament de Catalunya.

2. Exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació a jornada completa, i en tant que
tinents d'alcalde responsables d'Àrea, Aureli Ruiz i Milà i Josep Maria Martí i Ràfols i
Joan Manel Montfort i Guasch, amb efectes de 7 de febrer de 2013. La seva retribució
mensual íntegra o bruta serà de 3.000 euros (14 pagues a l'any), i tots tres constaran
d'alta en el règim general de la Seguretat Social. Aureli Ruiz, Josep Maria Martí i Joan
Manel Montfort no tindran dret a percebre drets d'assistència a sessions dels òrgans
municipals.

3. La resta dels regidors i regidores, i l'alcalde, percebran assistències a les sessions
del Ple i de les Comissions Informatives (l'alcalde no de les Comissions), fins a un
màxim anual de deu en els casos de Ple i de vint en els de Comissió Informativa. Se'ls
abonaran quantitats mensuals a compte (12 a l'any), condicionades a la justificació
d'haver assistit com a mínim a 10 sessions del Ple i a 20 sessions de Comissions
Informatives. Les quantitats mensuals íntegres o brutes a compte seran de 916,67
euros per a l'alcalde, de 1.708,33 euros en el cas dels regidors i regidores de govern
amb delegacions (Maria Dolors Rius i Marrugat, Francisco Romero i Gamarra, Maria
Josep Tuyà i Manzanera, Raimon Gusi i Amigó, Emília Torres i Miralles i Anna Doblas i
Ruiz), de 916,67 euros en els casos dels tinents d'alcalde i portaveus de grup (Ramon
Zaballa i Serra, Jordi Solà i Sebastià, Llorenç Casanova i Fernàndez, Josep Ramon i
Sogas, Bernat Vil/arroya i Garcia i Pep Quelart i Bou), de 583,33 euros per als
Coordinadors Adjunts (Joan Tarriba i Busquet, Montse Arroyo i Ferrando i Carme
Garrido i Garrido) i de 458,33 euros en el supòsit de la resta de regidors (Xavier
Navarro i Domènech i Montserrat Blasco-Pozzan). Aquestes previsions tenen efecte
des del dia d'avui.

La inassistència al mínim de sessions que s'ha indicat determinarà el deure de
reintegrament de les quantitats rebudes a compte que corresponguin
proporcionalment.
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4. Les subvencions mensuals a favor dels grups municipals seran de 1.500 euros
fixos, més 10 euros per cada regidor del grup. Grup de CiU 1.590 euros; grup
Socialista 1.560 euros; grups de la CUP i del PP 1.520 euros; i grups d'ICV-EUiA i
d'ERC1.510 euros.

5. Publicar aquest decret en el BOP, i donar-ne compte al ple.

XVI. MOCIÓ TRANSPARÈNCIA COMPTES I CÀRRECS

Es presenta la següent moció de la CUP:

Atès el clima de desconfiança general de la població sobre l'ètica i l'honorabilitat dels càrrecs polítics i
dels partits, motivat pels diversos casos de corrupció que s'han produït i s'han comprovat arreu del
país, que afecten a persones i partits polítics (cas Palau de la Música, Pallerols, ajuntaments de Santa
Coloma o Terrassa ... ).

Atesa la necessitat de fer esforços per a incrementar la transparència en la gestió municipal, dels
càrrecs electes i de l'autoanomenada classe política en general, començant per les administracions
més properes als ciutadans, com són els ajuntaments.

Atès que el millor exercici perquè la ciutadania recuperi la confiança en la gestió pública és la
democràcia participativa i la transparència, demostrant així a la ciutadania la realitat econòmica dels
càrrecs electes i de la gestió municipal. entenent aquest com un exercici de democràcia bàsic.

Atès que el dret a la informació dels ciutadans és un principi reconegut a la llei 30/1992 de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i que també està previst
a l'avantprojecte de llei de transparència, encara en fase d'aprovació.

Atès que un dels primers passos per tal d'apropar ciutadania i institucions ha de ser una gestió
transparent i austera de les despeses derivades de la representació política.

Atès que la publicació de certa informació com la que es proposa en aquesta moció en un mitjà oficial
no és obligatori i, per tant, aquest fet suposaria un exercici important de transparència que convertiria
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès en un municipi exemplar.

Atès que el 10 de gener de 2010 es va aprovar per unanimitat una moció de la CUP sobre
transparència municipal en la que es demanava fer públiques totes les subvencions i convenis de
l'Ajuntament amb entitats. Per altra banda, i en caràcter voluntari, que els grups municipals facin
públics als seus comptes així com els regidors facin una declaració publica d'interessos en acceptar el
càrrec i en deixar-lo. També instava als regidors a fer pública de forma voluntària la seva declaració
de renda.

Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular proposa al plenari els següents ACORDS:

1. Que es publiqui al web de l'Ajuntament una relació de les retribucions econòmiques que perceben
tots els regidors, regidores i càrrecs de confiança, així com les dels directius i directives de totes
aquelles entitats i organismes amb participació municipal, ja siguin organismes autònoms, empreses
públiques, fundacions o consorcis.

2. Que es publiqui al web municipal un informe mensual de les despeses de govern, des del
començament de l'actual mandat, que inclogui dietes, telèfons mòbils, locomoció i totes les despeses
de representació de l'alcalde i els regidors de l'equip de govern, així com les despeses destinades a
tots els regidors i grups municipals per la seva tasca de representació. Aquest informe inclourà cada
despesa, el seu concepte i l'electe o grup municipal corresponent.

3. Que en la relació d'ingressos percebuts pels regidors de l'Ajuntament de Vilafranca i publicats en el
web, s'incloguin totes les retribucions que es perceben des de qualsevol altra administració pública:
sigui el Consell Comarcal, la Diputació, el Parlament autonòmic o l'espanyol.
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4. Igualment, que es faci públic el o els càrrecs de tots els regidors i regidores a societats privades,
així com el percentatge de participació a aquestes societats.

5. Que es doni compliment a la moció sobre transparència municipal presentada per la CUPel 10 de
gener de 2010 aprovada per unanimitat.

L'anterior moció ha estat rebutjada amb 6 vots a favor (grups de la CUP, PP, ICV-
EUIA i ERC) i 15 en contra (grups de CiU i Socialista).

Xavier Navarro (CUP) recorda que el ple ja va aprovar una moció molt semblant en
el mes de febrer de 2010, la qual no s'està complint. La ciutadania pensa malament
dels polítics, i opina que hi ha corrupció i sous elevats. Cal donar una resposta des
de la transparència, i fer públics sous, dietes, despeses, participacions en
empreses, etc. Cal demostrar que a Vilafranca no ens guanyem la vida fent política.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, però demana que els imports que es
publiquin siguin anuals i bruts, per tal que les comparacions siguin sempre
homogènies.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a la moció, i proposa que s'hi
afegeixi el deure de complir amb la moció d'ICV aprovada pel ple en el mes de
març de 2011, sobre publicar múltiples dades municipals per tal de garantir la
transparència.

Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció.

Aureli Ruiz (CiU i portaveu del govern municipal) manifesta que és cert que el
carrer molta gent pensa que els polítics s'enriqueixen, i que cal ser transparents,
però no hem de cometre errades, com publicar dades personals que no tenen a
veure amb l'exercici dels càrrecs públics. Ara es debat al Parlament la futura llei de
transparència, i haurem d'estar als termes de la llei. Caldria eliminar de totes totes
els punts 3 i 4 de la moció, perquè no s'hauria de publicar, per exemple, si una
persona cobra de l'atur o gaudeix d'una determinada pensió, i si es publiquen
retribucions caldria fer referència a les brutes i a les netes. Els altres punts de la
moció també s'haurien de matisar. Així, no té sentit publicar despeses de telèfon
que són necessàries per al càrrec quan a més l'Ajuntament té una tarifa plana
econòmica, i sí que es penjaran al web les nòmines dels polítics. La moció fa
extensible la publicitat a salaris de persones d'organismes aliens a l'Ajuntament, i
nosaltres ni tenim les dades ni les podem publicar.

Pep Quelart (ERC) reitera la seva esmena sobre publicar quantitats brutes anuals
per a poder comparar, perquè no és el mateix cobrar 10 pagues a l'any o 14, si de
comparar es tracta.

Xavier Navarro (CUP) afirma que la moció no entra en assumptes privats, sinó en
salaris d'institucions. En tot cas, acceptaria eliminar el punt 4.

L'alcalde Pere Reguli afirma que es compromet a penjar en el web, immediatament,
les nòmines o fulles de salaris i dietes dels càrrecs públics electius locals, ja que
això tothom ho entén, i s'haurà d'estar a la propera Llei de transparència que serà
més exhaustiva. Si entréssim a publicar salaris de persones que treballen per a
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consorcis, organismes i fundacions cometríem un error. La moció, com es planteja,
ha de ser rebutjada pel govern municipal.

XVII. MOCIÓ MUNICIPIS PERSEGUITS (BANDERES)

Es presenta una moció de la CUP,la qual després d'unes esmenes acceptades té el
redactat següent:

En les darreres setmanes el govern espanyol a través de la delegada del govern a
Catalunya ha iniciat una croada contra els municipis catalans on no oneja la
bandera espanyola, que han fet alguna declaració proclamant-se territori català
lliure i sobirà o van contractar dos trens per assistir a la manifestació massiva de
1'11de setembre de 2012.

Atès que l'estat espanyol ha portat als tribunals els ajuntaments de Gallifa i Vilassar
de Dalt per no penjar la bandera espanyola.

Atès que l'estat espanyol ha portat als tribunals els ajuntaments de Celrà,
Espinelves i Arenys de Munt per declarar-se territori català lliure i sobirà.

Atès que l'estat espanyol ha portat als tribunals els ajuntaments de Girona i
Figueres per a contractar dos trens per assistir a la manifestació massiva de 1'11 de
setembre de 2012.

Atès que Vilafranca del Penedès es va declarar moralment exclòs de l'àmbit de la
constitució espanyola el 5 de juliol de 2010, arran de la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l'estatut aprovat en referèndum.

Atès que Vilafranca del Penedès es va declarar municipi lliure i sobirà el 25 de
setembre de 2012 així com també ho han fet fins a dia d'avui 190 municipis i 5
consells comarcals.

Atès que al Ple Municipal de Vilafranca s'ha portat en repetides ocasions mocions
sobre banderes, i que el Ple ha acordat sempre per àmplia majoria que a la façana
de l'Ajuntament de Vilafranca només hi onegi la senyera, única bandera que
representa el poble català.

Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular proposa al plenari els següents
ACORDS:

1. Mostrar el suport als municipis denunciats per la delegació del govern, i donar tot
el suport institucional necessari des de l'Ajuntament de Vilafranca.

2. Així mateix demanar a les entitats municipalistes i a la Generalitat de Catalunya
suport a aquests municipis i els futurs que es puguin veure denunciats.

3. Exigir a la delegació del govern a Catalunya que aturi immediatament aquestes
denuncies a municipis catalans que democràticament hagin fet declaracions en
favor de la llibertat de la nació catalana.
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4. Demanar la supressió de la delegació del govern espanyol a Catalunya.

5. Fer arribar aquests acords a l'Associació de Municipis per la Independència, a la
Generalitat de Catalunya i a la delegació del govern espanyol a Catalunya.

Es fa constar que la moció inicial contenia un apartat que demanava la dimissió de
la Delegada del Govern María de los L1anos de Luna, i parlava de dissolució en
comptes de supressió, referint-se a la Delegació del Govern; també proposava
trametre la moció a diferents municipis afectats i no a l'AMI. Aquesta canvis han
estat proposats pel regidor de CiU Raimon Gusi, i acceptats per la CUP.

La moció, en els termes transcrits, s'ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 en contra
(aquests darrers del PP).

Xavier Navarro (CUP) destaca que el Parlament de Catalunya va aprovar ja una
moció semblant. La Delegada del Govern vol sotmetre el poble, i persegueix
decisions democràtiques i legítimes. Hem de donar suport als municipis afectats, i
no ens cal Delegació del Govern, i menys encara una Delegada com l'actual María
de los L1anosde Luna.

Pep Quelart (ERC) afirma compartir la moció, fins tot creu que s'hauria de
declarar L1anosde Luna persona non grata.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció, i diu que no s'entén que en
temps com aquests la Delegada s'hagi d'entretenir mirant les banderes que cadascú
posa.

Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció, perquè la Delegada el que ha de
fer és vetllar perquè es compleixi la llei. Tothom ha de complir les normes vigents, i
si el raonament de la moció fos vàlid pensem què passaria si alguns ciutadans no
complissin les Ordenances municipals al.legant que hi estan en desacord. L'Estat ha
reduït les seves competències a Catalunya, però en té, i per això ha de gaudir d'una
Delegació.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que no es comprèn que hi hagi una
Delegació que es dediqui a denunciar ajuntaments. Dóna suport a la moció,
demanant que la Delegada prioritzi altres assumptes més importants per a la gent.

Raimon Gusi (CiU) dóna suport a la moció, i demana les modificacions de text que
ja s'han transcrit i que han estat acceptades.

XVIII. MOCIÓ PRESOS POLÍTICS SAHRAUÍS

Es presenta la següent moció dels grups de la CUP, ICV-EUiA , Socialista, ERCi CiU,
per iniciativa de l'associació ACAPSWilaia Alt Penedès:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 1de desembre de 2010, va aprovar una
moció de condemna de la violació dels drets humans i la repressió que el govern
marroquí està exercint sobre la població sahrauí del Sàhara Occidental ocupat,
arran dels fets de Gdeim Izik. La repressió per aquells fets continua.

El 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores d'AI-Aaiun,
organitzat per milers de persones sahrauís per protestar per les seves deplorables
condicions de vida, va ser dissolt violentament per les forces d'ocupació
marroquines causant víctimes i desapareguts.

Aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació en
què viuen els i les sahrauís al Territori No Autònom del Sàhara Occidental, últim
territori d'Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell de Seguretat de
les Nacions Unides. Una situació de contínues violacions de drets humans, espoli
dels seus recursos naturals, detencions arbitràries, desaparicions i tortures.

Pel que s'ha vingut a reconèixer com l'inici de la Primavera Àrab, amb aquesta
dissolució violenta per part de la força ocupant marroquina, el règim del Marroc va
procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24 sahrauís per
responsabilitzar-los de la mort d'agents marroquins en els esdeveniments del
desmantellament violent de Gdeim Izik.

Posteriorment, i tot i no tenir jurisdicció sobre el Territori No Autònom del Sàhara
Occidental, el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal militar que,
segons el parer de nombrosos observadors internacionals, no va comptar amb les
degudes garanties per falta de proves. Les armes amb què suposadament van ser
assassinats els agents no tenien empremtes dactilars dels acusats. A més, només
es va practicar una prova forense i no es va realitzar cap test d'ADN.

Després de nou dies de judici i set hores de deliberació el tribunal militar marroquí
va condemnar a nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de presó, a
altres deu a penes d'entre 20 i 25 anys i als dos últims a dos anys de presó .
Aquestes penes duríssimes suposen un nou atemptat contra el poble sahrauí,
contra el seu dret d'autodeterminació i la seva existència, ja que es tracta d'un
poble sotmès permanentment a violacions per part de la força ocupant marroquina.

Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el propi Parlament Europeu
han vingut sistemàticament denunciant aquestes violacions i exigint que la Missió
de les Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO, Missió de Nacions Unides
per al referèndum al Sàhara Occidental), monitoritzi el respecte a els drets humans
del poble sahrauí. El passat 7 de febrer, l'última sessió del Parlament Europeu, va
aprovar el seu mandat per a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions
Unides a celebrar a Ginebra del 25 de febrer al 22 de març on se sol. licita, a més
d'una solució justa i duradora al conflicte mitjançant l'exercici d'un referèndum
d'autodeterminació, la llibertat de tots els presos polítics sahrauís.

Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer de 2013, sobre el 22 o període de
sessions del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (2013/2533 (RSP)) 1

21. Manifesta la seva preocupació pel fet que segueixin violant els drets humans al
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Sàhara Occidental, demana que es protegeixin els drets fonamentals del poble del
.Sàhara Occidental, inclosos la llibertat d'associació, la llibertat d'expressió i el dret
de manifestació, exigeix l'alliberament de tots els presos polítics sahrauís, saluda el
nomenament d'un enviat especial per al Sahel i destaca la necessitat d'un
seguiment internacional de la situació dels drets humans al Sàhara Occidental;
dóna suport a una solució justa i duradora del conflicte basada en el dret a
l'autodeterminació del poble sahrauí, de conformitat amb les resolucions de les
Nacions Unides;

Per tot l'exposat anteriorment,

S'ACORDA

1. Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de Drets
Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos
polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim Izik, recentment
condemnats per un tribunal militar marroquí, així com demanar la protecció dels
drets fonamentals del poble sahrauí, destacar la necessitat d'un mecanisme
internacional de seguiment dels drets humans al Sàhara Occidental i donar suport a
una solució del conflicte basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble
sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides.

2. Enviar el present acord al ministre d'Afers Exteriors, Ambaixador del Marroc a
Madrid, al Cònsol del Marroc a Barcelona, al President del Congrés de Diputats, al
President del Senat, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, President del
Parlament Europeu i l'alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i
Política de Seguretat.

Aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat.

D'acord amb el ROM, prèvia petició de l'entitat acceptada per l'alcaldia intervé, en
nom de l'entitat Acaps Wilaia Alt Penedès, Miquel Cartró i Boada.

Miquel Cartró fa una aferrissada defensa de la moció, i planteja la necessitat de
reconèixer els drets del poble sahrauí i de donar suport a presos polítics
condemnats injustament. Cartró denuncia l'ocupació i1.legal del Sàhara Occidental
pel Marroc, condemna la sentència del tribunal militar d'excepció i injusta i sense
garanties, exigeix l'alliberament de presos polítics, denuncia assassinats, fa una
crida a respectar els drets fonamentals del poble sahrauí i demana la celebració
d'un referèndum d'autodeteminació vinculant i el reconeixement de la República
Àrab Sahrauí Democràtica.

Pep Quelart (ERC) afirma que hem d'ajudar el poble sahrauí en el seu procés cap a
la llibertat. S'han de poder autodeterminar, com nosaltres els catalans.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recolza i encapçala una moció que, si bé no és de
competència municipal, la propulsa una entitat de la comarca. Cal desencallar el
problema del poble sahrauí, i l'Estat espanyol com antic colonitzador té
responsabilitats en el procés.
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Xavier Navarro (CUP) agraeix la tasca de l'entitat Acaps Wilaia a favor del poble
sahrauí. L'ONU ha apostat sovint per l'autodeterminació, però aquest no tira
endavant, i Navarro creu que les relacions entre els Reis d'Espanya i Marroc no
. ajuden en aquest sentit.

Francisco Romera (grup Socialista) agraeix la tasca de l'entitat proposant.
Vilafranca té una llarga tradició de cooperació amb el poble sahrauí, i l'hem de
mantenir. Cal defensar aquest poble davant dels atacs del Marroc i de judicis
injustos.

Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció, perquè cal respectar els drets
humans de la gent de Sàhara.

Raimon Gusi (CiU) defensa la moció i vol encapçalar-la. S'ha de donar suport a la
resolució del Parlament europeu que demana la llibertat dels presos polítics, i fer
costat a l'exercici del dret a l'autodeterminació. Vilafranca i la societat civil fa anys
que porten a terme accions a favor del poble sahrauí, i cal insistir-hi.

L'alcalde Pere Reguli també destaca la implicació de Vilafranca en aquesta qüestió,
ja des de 1974. Passen els anys i el problema no se soluciona, però hem dec ser
persistents.

XIX. MOCIÓ COMPLIMENT MOCIONS

Es presenta la següent moció del grup d'ICV-EUiA, encapçalada també finalment
per ERC:

Atès que qualsevol govern municipal hauria de complir els compromisos que ha adquirit públicament
l'Ajuntament durant el transcurs dels Plens d'aquests consistori.

Atès que les mocions aprovades per aquest ple, sempre que siguin de competència municipal haurien
de ser implementades.

Atès que el grau d'execució de les mocions aprovades per aquest consistori és pobre i no es dóna
compte del grau de compliment de les mateixes.

Atès que al darrer ple l'Alcalde Reguli va manifestar que eren un govern seriós i que no volien votar a
favor de mocions per quedar bé amb el públic i després no portar-les a la pràctica.

Atès que són diverses les mocions que han estat aprovades (fins i tot amb el vot favorable de l'equip
de govern) però que no han estat implementades.

Els Grups Municipals d'ICV-EUiA i ERCproposen que el ple acordi:

1. Que es facin realitat totes les mocions aprovades per aquest consistori que siguin de competència
plenament municipal.

2. Instar a l'equip de govern a que s'abstingui d'aprovar mocions que no vol desenvolupar.

3. Que s'elabori un document amb les mocions aprovades cada any que siguin de competència
municipal on:

a) Es detalli l'estat d'execució de les mateixes,
b) S'expliquin els motius de la paràlisi de les mocions que no s'estiguin complint,
c) La informació sigui pública i de fàcil accés a la web de l'Ajuntament
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4. Que el govern faci un exercici de transparència amb els mitjans de comunicació pels voltants del 3
de maig que és el dia internacional de la llibertat de premsa, convocant una roda de premsa anual i en
la que es faci la màxima difusió d'aquest document, amb l'estat d'execució de les mocions aprovades
fins al 31 de desembre de l'any precedent.

L'anterior moció s'ha rebutjat amb 6 vots a favor (ICV-EUiA, CUP, PP i ERC) i 15 en
, contra (grups de CiU i Socialista).

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que l'alcalde en el darrer ple va dir que no
volia aprovar mocions per a quedar bé i no complir-les. Cita exemples de mocions
d'ICV-EUiA aprovades i votades també pel govern (reciclatges i envasos, recurs
contra privatització de l'aigua, transparència al web municipal, plaques
fotovoltàiques, etc.) que no s'han portat a terme. Cal exigir que les mocions
aprovades en matèries de competència municipal es compleixin efectivament.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció i demana d'encapçalar-la. ERCtambé ha
proposat mocions aprovades (per exemple, sobre espais per a joves) que no s'han
complert.

Josep Ramon (PP) i Xavier Navarro (CUP) recolzen la moció.

Aureli Ruiz (portaveu del govern) rebutja la moció. Ja se sap que les mocions no
són de compliment obligatori, sinó que són com uns precs amb el valor polític que
escaigui, però el que no es pot acceptar és que es pretengui governar a cop de
moció, perquè qui governa és el govern. No es pot admetre a més que la moció ¡
vulgui fixar un full de ruta (rodes de premsa en dates determinades, informes
concrets, etc.). No s'han d'aprovar mocions que no es puguin desenvolupar, inclosa
aquesta. Cal pensar que de vegades el compliment no és possible, perquè no depèn
de nosaltres o perquè depèn de l'aprovació d'un pressupost municipal que després
els grups municipals no recolzen.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) diu que la moció és propositiva, i que sovint mocions
que el govern vota a favor i no tenen cost econòmic no s'executen, i Xavier Navarro
(CUP) afirma que si les mocions que aprova el ple no tenen valor no sabem què hi
fem, tots plegats aquí.

L'alcalde Pere Reguli manifesta que, quant a les mocions que realment s'aprovin,
s'intentarà fer allò que sigui possible per al seu compliment.

xx. MOCIÓ REFORMA ADMINISTRACIÓ LOCAL

Es dóna compte de la presentació de la següent moció del grup Socialista,
encapçalada també finalment per ICV-EUiA:

El passat divendres dia 15 de febrer el Govern de l'Estat va donar llum verda a
l'informe sobre l'Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local.

La reforma de l'administració local amb la que treballa el govern del pp treu
competències i capacitats de gestió als ajuntaments. Es tracta d'una reforma
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regressiva que prioritza la recentralització dels serveis i no garanteix el bon
funcionament de l'administració ni uns serveis públics de qualitat que donin
resposta a les necessitats de la ciutadania. Treure competències als ajuntaments no
comporta millorar l'eficiència sinó senzillament allunyar els centres de decisió d'on

.esdevenen els problemes.

Els ajuntaments han estat una part important en la construcció de la democràcia i
han jugat un paper decisiu en la garantia d'accés dels ciutadans i ciutadanes a
determinats serveis i en la cohesió de pobles, viles i ciutats de Catalunya. Des de

. l'administració local s'han assumit competències que no eren municipals per tal de
donar resposta als seus veïns i veïnes perquè és l'administració més propera, la que
rep de primera mà les necessitats diàries de la seva població.

Els ajuntaments han demostrat en més de 30 anys de democràcia la seva
contribució a la millora de la qualitat de vida de la seva ciutadania. Els ens locals
són els millors preparats per oferir serveis de proximitat en matèries socials, en
educació i en salut, i per garantir això és necessària una nova estructura de
l'administració local que simplifiqui l'administració, permeti l'estalvi sense pèrdua
d'eficiència i estableixi quines són les competències municipals i en garanteixi el
seu correcte finançament.

El Govern de l'Estat no creu en els ajuntaments petits i els buida de competències
amb un suposat estalvi que en realitat serà un increment de despesa per als
ciutadans i les ciutadanes, que hauran de desplaçar-se per resoldre els seus
problemes. És molt greu l'anunci que els càrrecs electes dels ajuntaments de
menys de 1.000 habitants no rebin cap tipus de remuneració econòmica ja que
aquesta decisió allunya a les classes treballadores del servei públic. Es tracta d'un
pas més del pp en el camí de segrestar la política a la gent del carrer. És
especialment preocupant la redacció de l'article 61 bis: "Intervenció de municipis
amb població inferior als 5.000 habitants", el que podria provocar la intervenció i
desaparició de facto de més del 83% dels ajuntaments espanyols.

D'altra banda, cal recordar que les administracions locals no són ni molt menys les
que tenen un pes més rellevant en el dèficit públic i a més són, segons les darreres
dades econòmiques, l'únic nivell d'administració pública que preveu acomplir amb
l'objectiu del dèficit.

Aquesta reforma té per objectiu la privatització dels serveis públics, obeint només a
criteris econòmics sense tenir en compte criteris socials ni de qualitat de vida i
tampoc resol definitivament el problema del finançament local tal i com es ve
reclamant des de les entitats municipalistes.

Per tot plegat considerem que aquesta reforma de la Llei Local del PP retalla totes
les competències dels ajuntaments sense tenir en compte que són l'administració
més propera a la ciutadania i garantia de progrés a Catalunya.

Per tot això proposem que el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca acordi:
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1. Manifestar el nostre rebuig a la reforma de l'administració local que planteja el
Govern del pp ja que representa un atac sense precedents contra l'autonomia local i
el camí cap a la privatització dels serveis públics.

2. Reivindicar el paper dels ajuntaments com a administració més propera als
ciutadans i ciutadanes i prestadora de serveis públics de proximitat i de qualitat.

3. Apostar per una nova estructura de l'administració local que simplifiqui
l'administració, permeti l'estalvi i garanteixi una prestació eficient dels serveis,
establint quines són les competències municipals i garantint el seu correcte
funcionament i finançament.

4. Instar al Govern de l'Estat a que retiri l'actual esborrany d'avantprojecte i que
escolti les reivindicacions històriques de les entitats municipalistes i que resolgui de
manera definitiva el finançament local per tal de garantir l'accés als serveis públics
a tota la ciutadania i la continuïtat de l'estat del benestar que s'ha assolit durant els
més de 30 anys de democràcia i al qual han contribuït de forma destacada els
ajuntaments.

5. Rec/amar al Govern de la Generalitat de Catalunya que defensi les seves
competències exclusives en règim local i que tramiti de manera urgent la nova Llei
de Governs locals i Hisendes locals catalanes que blindin els municipis catalans
contra aquest atac de la nostra autonomia que planteja l'avantprojecte amb el que
treballa el govern del PP, i en garanteixi el seu finançament, a més d'assumir el
compromís ferm de liquidar el deute pendent amb els ajuntaments.
Comunicar aquest acord al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, al
Govern de la Generalitat de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya; a la Junta de Govern de la Federación Española de Municipios y
Provincias, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de
Municipis.

Aquesta moció s'ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 en contra (aquests, del PP).

Ramon Zaballa (grup Socialista) afirma que la crisi serveix a alguns per a intentar
desfer conquestes que van costar molts sacrificis, i que també alguns volen
remoure i enfosquir les aigües de la política per a recentralitzar. L'avantprojecte de
Llei sobre el règim local que planteja el PPno és acceptable perquè és centralista a
favor de l'Estat. Els ens locals pateixen la crisi i alguns es troben en situacions
financeres delicades, però la solució no és retallar competències locals ni escanyar
financerament els ajuntaments. Cal retirar una proposta que atempta contra
l'autonomia local, i apostar pel principi de subsidiarietat, defensa Ramon Zaballa.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció. També ho fa, amb el propòsit
d'encapçalar-la, Bernat Villarroya (ICV-EUiA), per a qui l'Estat vol ofegar les
Comunitats Autònomes i els ajuntaments.

Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció, i recorda que l'anterior Govern
socialista va deixar com herència atur, dèficit i endeutament. El PP no vol
centralitzar, sinó simplificar i aclarir quina Administració té en cada cas les
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.competències, i garantir una mínima qualitats dels serveis públics, també en el cas
dels petits municipis.

Xavier Navarro (CUP) també dóna suport a la moció, per bé que el PSC-PSOE és
. igualment responsable d'algunes lleis negatives per a l'autonomia local.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) dóna suport a la moció, i afirma que malgrat que alguns
ajuntaments estan malament financerament, el conjunt dels ens locals només són
responsables d'un 6% del dèficit total de l'Estat (la responsabilitat màxima, amb
diferència, és del mateix Estat). L'Estat no pot traspassar la responsabilitat sobre
el dèficit a Comunitats Autònomes i ens locals, i la nova llei es fa des del
desconeixement; així, segons el text en projecte un municipi com Vilafranca podria
arribar a tenir 11 regidors amb dedicació exclusiva i 9 càrrecs de confiança, cosa
que és una total exageració, lluny de qualsevol hipòtesi racional.

XXI. MOCIÓ ENTITATS TERCER SECTOR

Es dóna compte de la presentació de la següent moció del grup Socialista:

La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social i la Confederació d'Associacions
Empresarials del Tercer Sector han denunciat el passat mes de desembre que entre
totes les administracions se'ls deuen 640 milions d'euros.

Malgrat que el deute global de les Administracions amb el Tercer Sector Social ha
disminuït durant els darrers deu mesos, passant de 900 M a 640 M d'€, encara
continua essent molt elevat.

El deute del Departament de Benestar Social i Família ascendeix a 280 milions
d'euros, dels quals correspon en un 29% a subvencions, en un 28% a concerts, en
un 22% a contractes i en un 20% a convenis.

Aquests impagaments tenen un impacte directe en la qualitat de vida de l'usuari, ja
que poden empitjorar-ne l'atenció i posa fins i tot en risc la sostenibilitat de les
organitzacions i l'atenció dels col.lectius més vulnerables de la societat. En són un
exemple les dificultats que travessen les entitats, ja que el 90% ha hagut
d'endarrerir el pagament de nòmines als seus professionals durant el 2012. A això
s'hi afegeix que un 51% de les entitats han hagut de fer ajustaments en les
plantilles durant aquest any, un 20% han hagut de portar a terme acomiadaments i
un 24% ha adoptat altres mesures, com la no substitució de baixes o jubilacions, la
reducció salarial o la reducció de ràtios.

Malgrat que totes les entitats del Tercer Sector Social han buscat solucions per
poder seguir atenent el 1,7 M de persones que el sector atén avui a Catalunya, el
deute acumulat i persistent de les Administracions està tenint un impacte directe en
el funcionament de les entitats i està posant en risc la viabilitat dels serveis, la
sostenibilitat de les organitzacions, l'estabilitat en l'ocupació i, en conseqüència, la
qualitat de l'atenció als col.lectius més vulnerables de la nostra societat.

Considerem necessari un compromís ferm per arreglar aquesta situació dramàtica i
garantir la sostenibilitat econòmica de les entitats sense afany de lucre que presten
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serveis en l'àmbit del benestar i la qualitat de vida de les persones més vulnerables
de la societat.

,Per aquests motius, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
l'adopció del següent:

ACORD

,1. Demanar a la Generalitat de Catalunya que aprovi de manera urgent un pla de
retorn del deute acumulat amb les entitats socials i normalitzi el pagament de les
subvencions i contractes, assegurant el cobrament periòdic de les mateixes.

2. Complir el model de concertació dels serveis d'atenció a les persones amb les
entitats del Tercer Sector Social previst a la Llei de Serveis Socials de Catalunya
aprovada per unanimitat dels grups parlamentaris al Parlament de Catalunya.

3. Desenvolupar les 50 mesures del Pla de Suport al Tercer Sector Social
mitjançant un acord de govern que concreti calendari i assigni partides
pressupostàries a les mesures contemplades al mateix. "

4. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya i a les conselleries d'Economia i Coneixement i de Benestar
Social i Família.

L'anterior moció s'ha aprovat per unanimitat.

Ramon Zaballa (grup Socialista) destaca que moltes organitzacions sense afany de
lucre treballen a favor de persones necessitades i de col.lectius vulnerables, i en
conjunt atenen a Catalunya a 1,7 milions de persones. Aquestes organitzacions no
poden quedar abandonades i sense finançament, perquè si no la ciutadania patirà
molt. Cal eixugar el greu deute existent.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció. Tanmateix, opina que hauria pogut
contenir una referència també al deute de l'Estat espanyol amb Catalunya. Sense
aquest incompliment de l'Estat, la Generalitat no hauria de fer tantes retallades, i
podria pagar aquests deutes.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció i a la intervenció d'ERC. Si les
entitats del tercer sector no cobren el problema és majúscul. Destaca que també a
Vilafranca els ajuts per escolarització es paguen amb 9-10 mesos de retard.

Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot favorable. Aquí es vol donar la culpa a
Espanya, però hi ha errors interns greus com el gran creixement del nombre de
funcionaris durant el govern tripartit a la Generalitat. També es parla de possibles
deutes de l'Estat vers la Generalitat que no són tals deutes, com ja va establir el
Tribunal Constitucional en la seva sentència sobre l'Estatut de Catalunya.

Xavier Navarro (CUP) es mostra a favor de la moció. També nosaltres hem de
poder pagar en termini els proveïdors, i atendre els ciutadans, encara que sigui a
costa si cal de no pagar als bancs.
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Aureli Ruiz (CiU) recolza la moció i la intervenció de Pep Quelart. Cal pensar que la
"Generalitat pateix molts problemes de finançament, en gran mesura per
incompliments de l'Estat espanyol.

Emília Torres (regidora d'Ensenyament i CiU), sobre els pagaments dels ajuts per
..escolarització, afirma que l'any passat es van presentar problemes, però ara estem
al corrent de pagament, i estar-ho és una prioritat del govern municipal. La
sensibilitat del govern cap a l'educació la referma també el regidor Ramon Zaballa .

. L'alcalde Pere Reguli fa referència a les aportacions que els ciutadans fan quan
paguen l'IPPF a entitats socials o a l'Església. Catalunya aporta el 28% del total de
l'Estat, però només la meitat retorna a Catalunya, la qual cosa esdevé
manifestament injusta.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia, es produeixen les intervencions següents,
significant que les preguntes no resoltes s'hauran de contestar per escrit
posteriorment:

A) El portaveu d'ERC Pep Quelart planteja les qüestions següents:

1) Demanem al Govern que el més aviat possible es tornin a canviar les rajoles
trencades i desenganxades de la zona de vianants del Centre, en especial alguns
trams dels carrers Parellada, St. Joan i Ferrers. Aquests dies que plou és quan més
es pateixen les esquitxades perquè hi queda aigua a sota.

Contesta l'equip de govern que es mirarà.

2) Els demanem que escoltin les demandes dels Taxistes de Vilafranca: instal.lin la
marquesina promesa i no retolin cap telèfon particular ens els senyals municipals
de la parada de taxis. O, si opten per retolar en contra de l'opinió de l'assemblea de
taxistes, retolin tots els telèfons particulars de tots i cada un dels taxistes, sense fer
discriminacions.

Contesta l'equip de govern que es mirarà.

B) Bernat Villarroya (ICV-EUiA), formula les qüestions següents:

3) Pregunta per què no han estat convocats, en la darrera reunió del Consell
Escolar, els representants sindicals.

Contesta la regidora d'Educació Emília Torres que la convocatòria es va fer
correctament segons el Reglament, mitjançant correus electrònics. El Reglament
preveu que entre els representants dels docents hi poden haver representants
sindicals, però no és obligatori. Per tant, si vénen o no representants sindicats dins
de l'apartat de mestres és un assumpte que ha de decidir el sector.
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4) Amb les retallades per la crisi la Generalitat ha suprimit una ambulància de
l'Hospital Comarcal. Pregunta si així es pot garantir la qualitat del servei, i què farà
al respecte el representant municipal en el Consorci.

5) Es demana que es repassin els ferms o paviments de l'aparcament de l'Hospital
Comarcal, perquè s'observen parts en mal estat i que s'haurien de reparar.

C) El grup de la CUP planteja les següents qüestions per escrit:

6) El mes de febrer de 2012 es va aprovar una moció de la CUP on es demanava la
creació d'un magatzem municipal mobles. Aquesta moció va quedar pendent de la
formulació d'una proposta concreta del govern municipal que encara no hem rebut.

Que pensen fer al respecte? Quan ens presentaran una proposta?

7) El mes de desembre de 2012 es va aprovar una moció presentada per la CUP on
es demanava la creació d'un registre d'establiments solidaris.

Entre d'altres coses la moció aprovada demanava la creació d'aquest registre, la
creació d'un segell distintiu pels establiments solidaris inscrits, la publicació al web
de l'Ajuntament, etc

Que s'ha fet al respecte d'aquesta moció?

8) A la JGL 7/2013 punt 28 s'aprova un curs de "gestor de magatzem" per 15
alumnes.

Quina és la necessitat de les empreses de Vilafranca o la comarca d'aquest perfil
laboral?

9) A la avinguda de Tarragona número 18, hi ha una botiga de telefonia mòbil de
nova obertura que incompleix la normativa d'accessibilitat.

En són conscients? Com s'ha permès l'obertura d'aquesta botiga tot i que
incompleix la normativa sobre accessibilitat?

10) Entre els deutors per pagament de l'IBI tenim alguna entitat financera? Si és
així, quin és el total del deute d'entitats financeres per impagament de l'IBI?

11) L'Ampa de l'escola Estalella i Graells ens ha comunicat que degut a la pressió
de l'Ampa i de les famílies d'aquesta escola, finament l'Ajuntament per tal de
garantir la seguretat a l'entrada i sortida de l'escola, ha assegurat la presència de la
policia municipal per restringir el trànsit de vehicles.

Aquesta mesura és provisional o es mantindrà en el temps?

Contesta Joan Manel Montfort que hi ha problemes a totes les entrades i sortides
d'escoles. A l'Estalella i Graells s'ha optat per situar-hi un Policia provisionalment,
malgrat que la mesura es pot allargar en la mesura del possible si convé. L'escola
ho valora positivament, però caldrà estudiar l'experiència i implementar després les
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mesures definitives que corresponguin.

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

~

- AJUNTAMENT
• VILAFRANCA

DEL PENEDÈS
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