
AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

/dentificació de la sessió: 

Núm. : 01/2019.  
Carácter: ordinari 
Data: 22 de gener de 2019 
Horari: de 20:00 a 21:50 hores 
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull i Riba (PDECat) 

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabétic): 

Josep Álvarez i Picos (ERC) 
Ramon Arnabat i Mata (VeC) 
Montse Arroyo i Ferrando (PSC) 
Anna Doblas i Ruiz (PDECat) 
Raimon Gusi i Amigó (PDECat) 
Mónica Hill i Giménez (ERC) 
Josep Maria Martí i Ráfols (PDECat) 
Marcel Martínez i Mañé (CUP) 
Miguel Medialdea [Guijo (PSC) 
Joan Manel Montfort i Guasch (PDECat) 
Meritxell Montserrat i Mestres (PDECat) 
Francesc Oliva i Bueno (CUP) 
Toni Peñafiel i Hervás (VeC) 
Josep Ramon i Sogas (PP) 
Dolors Rius i Marrugat (PDECat) a partir de/tercer punt 

Francisco Romero i Gamarra (PSC) 
Aureli Ruiz i Milá (PDECat) 
Pere Sábat i Lluverol (ERC) 
Laia Santís i Martí (CUP) 
Ramon I. Zaballa i Serra (PSC) 

Excusa la seva abséncia: 

Cap 

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

Desenvolupament de la sessió 

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenária ordinária de 
18/12/2018. 
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S'aprova per assentiment l'acta de la sessió plenária del dia 18 de desembre 
de 2018. 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA 

2. 1/2019/HIS_MP MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2019. Aprovació inicial si 
s'escau, de l'expedient número 1 de transferéncies de crédit del pressupost de 
l'Entitat vigent. 

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

Aprovar, donada la necessitat i urgéncia d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 1 de Transferéncies de crédit del Pressupost de l'Entitat 
d'enguany mitjangant baixa per transferéncia d'una aplicació pressupostaria 
destinada al fons de contingéncia, de conformitat amb el que disposa l'Article 177 
del RDL 2/2004, de 5 de marg, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, segons el detall següent: 

TRANSFERÉNCIES DE CRÉDIT: 

Partida 

3.23102.13000 	Retribucions personal laboral.- 
Benestar social 	  42.383,72 

3.23102.13100 	Retribucions personal laboral 
Temporal.- Benestar social 	 17.616,28 60.000,00 

TOTAL TRANSFERÉNCIES DE CRÉDIT 	  60.000,00 

FINANQNMENT 

BAIXES PER TRANSFERÉNCIA: 

Partida 

2.92900.50000 	Fons de contingéncia per despeses 
imprevistes o urgents 	  60.000,00 60.000,00 

TOTAL BAIXES PER TRANSFERÉNCIA 	  60.000 00 
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I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 

VOTACIÓ: El Dictamen va ser aprovat per 17 vots favorables (7 PDECat, 4 PSC, 3 
ERC, 2 VeC, 1 PP) i 3 abstencions (3 CUP) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que hi va haver una situació sobrevinguda 
derivada d'una senténcia que va recaure a finals de l'any passat un cop l'expedient 
d'aprovació del pressupost ja havia estat aprovat inicialment. 

El Sr. 3osep Ramon (PP) manifesta que votará favorablement. Manifesta que creu 
que a les persones que no van reclamar també se les hauria de pagar la diferéncia, 
perqué si no van reclamar és perqué van confiar amb la bona fe de l'ajuntament. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que aquest és un tema que es pot 
contemplar, sempre i quan ho demanin. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que votará favorablement, perqué s'han de 
pagar les quantitats pendents amb els treballadors i coincideixen amb el 
plantejament fet pel Sr. 3osep Ramon. Aquest era un conflicte que fa anys que 
s'allargava. Els xirria que sigui un tema pressupostáriament sobrevingut i s'hagi 
hagut de recórrer al fons de contingéncia. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que en aquest tipus de temes acostumen a 
abstenir-se, peró aquest cop hi votaran a favor perqué cal retornar els diners als 
treballadors afectats per la senténcia i també demanen que es complementin les 
retribucions de la resta. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) anuncia que s'abstindran. Neix d'una situació de 
desigualtat que hi havia l'any 2001. S'hauria d'haver solucionat des del diáleg social 
no de manera judicial. 

3. 1/2019/RH_COM COMPATIBILITAT EMPLEAT. Aprovació, si escau, de la 
compatibilitat del Sr. Toni Lobató de la seva activitat d'empleat públic amb 
l'activitat privada. 

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

Atesa la petició efectuada pel Sr. Lobató d'una segona compatibilitat d'una activitat 
privada amb el seu lloc de treball, s'exposa el següent: 
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- Que el Sr. Toni Lobató ocupa un lloc de treball de gruista a l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedés. La seva jornada setmanal és de 35h corresponen 
anualment a 1680 hores. 

En data 22 d'abril del 2016 se li va atorgar l'autorització de la comptabilitat 
amb la realització d'una activitat privada de transport de mercaderies amb una 
dedicació de 2h/setmanals. 

Que en data 6 de setembre del 2018 el Sr. Lobató va sol•licitar una nova 
compatibilitat amb una activitat privada per realització d'installacions 
eléctriques generals amb una dedicació setmanal de 5 a 10h fora de la seva 
jornada laboral. 

- En data 26 d'octubre del 2018 el Sr. Lobató manifesta la seva disconformitat 
amb la comunicació rebuda respecte a haver de renunciar a la primera 
compatibilitat concedida per tal que se li reconegui la segona compatibilitat. 
Reitera la seva petició de data 6 de setembre, manifesta la intenció de mantenir 
la compatibilitat autoritzada i sol•licita que li sigui concedida la nova 
compatibilitat per tenir totes dues els requisits exigits. 

Cal tenir en compte que a la petició de compatibilitat efectuada li és d'aplicació la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats 
del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. 

Concretament en els articles 11 i 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
s'estableixen les limitacions a la compatibilitat amb activitats privades, i s'observa 
que no s'está en cap deis supósits descrits. 

La petició de compatibilitat que solícita el Sr. Lobató amb l'activitat privada 
d'instal•lacions eléctriques generals no entra en col•lisió amb la seva activitat de 
gruista que desenvolupa a la Corporació, doncs no es relaciona directament amb les 
tasques i els assumptes que desenvolupa al seu departament ni coincideix amb el 
seu horari laboral. 

I tenint en compte el que manifesta el Sr. Lobató, que la dedicació a l'activitat 
privada será de 5h a 10h/setmanals, juntament amb l'activitat que ja té autoritzada 
implicaria una dedicació a activitats privadas d'un total de 12 hores setmanals a 
banda de la seva jornada a l'Ajuntament. 

S'observa que es respecte el topall horari establert en l'article 12 de la Llei 
"(...)Ilocs de treball que requereixen la presencia efectiva de l'interessat durant un 
horari igual o superior a la meitat de la jornada laboral setmanal d'administracions 
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públiques només és podran autoritzar quan l'activitat pública va seguir una de les 
enunciades en aquesta Llei com de prestacions a temps parcial". 

Atés que s'ha emés informe jurídic del qual es desprén que el Pie pot, com disposa 
l'article 14 de la Llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions públiques, i de la Llei 21/1987, si ha estima adient en aquest cas, 
declarar la compatibilitat per tal que el senyor Toni Lobató pugui compatibilitzar la 
seva activitat a l'Ajuntament amb l'exercici de les activitats privades de transport 
de mercaderies i realització d'instal•lacions eléctriques generals, sempre que es 
compleixin unes determinades condicions. 

Per tot aixó, s'ACORDA: 

1. Declarar que el Sr. Lobató pot compatibilitzar el seu lloc de treball a l'Ajuntament 
de Vilafranca amb l'exercici de les activitats privades de transport de 
mercaderies i realització d'instal•lacions eléctriques generals, tenint presents els 
criteris i limitacions següents: 

En tot cas, desenvolupar una tasca en el sector públic és incompatible amb 
l'exercici de qualsevol cárrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui 
impedir o menyscabar l'estricte compliment deis deures, o comprometre la 
imparcialitat o independéncia (article 1.3 Llei 53/1984). 

Na es poden realitzar activitats en l'ámbit privat que es relacionin amb les 
desenvolupades en el sector públic (art. 11.1 Llei 53/1984 i art. 11 de la Llei 
21/1987). 

Si s'autoritza una activitat privada aquesta no pot ocupar un temps de 
preséncia o de feina igual o superior a la meitat de la jornada ordinária de 
treball a l'Administrado (art. 12.2 Llei 53/1984 i art. 12.2 de la Llei 21/1987). 

L'exercici d'activitats professionals fora de les Administracions publiques 
requereix el previ reconeixement de compatibilitat per part del Pie municipal, i 
aquest reconeixement no pot modificar la jornada de treball ni l'horari de la 
persona interessada (art. 14 Llei 53/1984 i art. 21 i 22 de la Llei 21/1987). 

Na es pot reconéixer compatibilitat al personal que ocupa Ilocs de treball que 
comporten la percepció d'un complement específic pel factor d'incompatibilitat o 
per un altre concepte equiparable (art. 14 Llei 21/1987 i art. 331 Decret 
214/1990). 

L'incompliment deis condicionaments o limitacions anteriors pot donar lloc a 
l'exigéncia de responsabilitat disciplinária per falta molt greu. 

2. Notificar aquest acord a la persona interessada. 
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VOTACIÓ: El Dictamen va ser aprovat per 13 vots a favor (8 PDECat, 4 PSC, 1 PP) i 
8 abstencions (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que ha de ser el Pie qui resol aquestes 
situacions. Atesos els informes i amb les limitacions que proposa el Dictamen, 
proposa atorgar la compatibilitat. 

El Sr. Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot favorable, ja que les dues activitats són 
compatibles amb l'activitat de gruista, que és l'activitat que fa per l'ajuntament. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que s'abstindran. Normativament té dret a 
aquesta compatibilitat. Els sembla que de de l'administració pública, amb la joranda 
de treball que tenen és suficient. I en tot cas s'hauria d'anar cap a la reducció. 

Aprofita per recordar que avui fa 80 anys i un dia que les trapes franquistes van 
ocupar aquesta vila. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) anuncia que s'abstindran. 

La Sra. Laia Santís (CUP) exposa que més enllá de les circumstáncies personals del 
treballador en concret, que no entren a valorar, s'abstindran. Una jornada de treball 
ámplia permet poca conciliació familiar, unfet que entenen que s'ha de posar al 
centre de les vides. 

ALCALDIA 

4. 1/2019/SEC_MP MOCIÓ SOBRE BONES PRÁCTIQUES SERVEIS 
FUNERARIS. Moció presentada pel grup municipal d'ERC i finalment també 
encapcalada pels grups municipals de la CUP i de VeC, per la creació d'un 
protocol de bones práctiques en informació sobre serveis funeraris. 

Vilafranca té un problema amb els serveis funeraris. L'estat de monopoli que pateix 
la ciutat en aquest servei fa que els preus actuals siguin abusius i que es vulneri el 
dret de la ciutadania a accedir al preu mínim de servei, que per Ilei s'ha d'oferir per 
part de les empreses. 

Sobre l'abús deis preus de l'empresa monopolistica que opera a Vilafranca aquest 
pie municipal ha debatut diverses mocions al Ilarg d'aquest mandat, sense que aixó 
hagi significat grans passes endavant per resoldre aquesta situació d'abús cap a la 
ciutadania. 

Deixant de banda les accions que caldria dur a terme per donar compliment a les 
votacions del pie, cal enfortir una altra vessant. La transparéncia i la informació. 
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Moltes vegades les empreses s'aprofiten del desconeixement de les famílies per 
inflar preus, per amagar informació i en definitiva, per aprofitar-se del moment 
difícil per treure'n rendiment económic. Aquest fet cal combatre'l des de les 
institucions, garantint que tots els veins i veInes de Vilafranca rebin quins són els 
seus drets i qué poden fer i/o demanar en l'ámbit deis serveis funeraris. 

Al seu torn, s'han de remoure els obstacles perqué no es produeixin pels serveis 
funeraris práctiques restrictives de la competéncia en la recollida de difunts de 
¡'Hospital i del centre sociosanitari Ricard Fortuny o, si és el cas, en domicilis 
particulars de la localitat. En matéria de transport funerari, qualsevol empresa 
autoritzada per serveis funeraris pot prestar el de transport (eficácia nacional de les 
autoritzacions). 

Per aixó és necessari promoure un protocol de bones práctiques de serveis 
funeraris que faciliti a la ciutadania la informació sobre els seus drets a l'hora 
d'accedir a aquests serveis i que eviti práctiques que afavoreixin el monopoli 
funerari i els elevats preus del servei. 

Aquest protocol hauria de garantir la informació sobre totes les empreses que 
operen al territori amb independéncia d'on s'ha produit la defunció o on es vol fer 
l'enterrament o incineració. I també l'explicació de quins són els serveis considerats 
obligatoris en cas de defunció (féretre, tanatopráxia básica, gestió administrativa i 
trasllat fins al cementiri o lloc de cremació) i quins són els serveis complementaris o 
opcionals. O bé, la informació necessária per a explicar que en el cas de que es 
tingui una asseguranga, cal respectar el dret a no esgotar el capital assegurat, 
retornant el sobrant que s'hagi generat. 

Cal que la ciutadania conegui els seus drets, que els centres sanitaris actuin de 
forma correcte i que els poders públics batallin per aconseguir resoldre aquesta 
situació d'abús. I per fer-ho cal conéixer i saber. 

La transparéncia, la informació i garantir uns preus justos i accessibles per a 
tothom ha de ser una prioritat i está en mans d'aquest ajuntament fer-ho possible. 

Així el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Vilafranca proposa al pie de 
Vilafranca adoptar els següents acords: 

Impulsar un protocol de bones práctiques en informació sobre serveis 
funeraris per garantir la 'Hure elecció, acabar amb els tractes preferencials, i 
assegurar un servei just. 

Garantir que tots els centres sanitaris de la vila posin en práctica aquest 
protocol. 

Garantir que les empreses que operen a Vilafranca en Vámbit deis serveis 
funeraris compleixen amb el preu mínim garantit (servei básic de preu 
tancat) creant mecanismes de fiscalització del serveis funeraris. 
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Elaborar una Carta de Drets sobre serveis funeraris adregada a tota la 
ciutadania perqué conegui quins són els seus drets, per tal d'evitar situacions 
d'abús per part de les empreses funeráries. 

Donar compliment a totes les anteriors mocions relatives a serveis funeraris 
aprovades per aquest ajuntament durant el present mandat. 

VOTACIÓ: La moció és aprovada per unanimitat 

INTERVENCIONS: 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que Vilafranca té un problema en la prestació 
de serveis funeraris Áltima monopoli que fan que la ciutadania hagi de patir uns 
costos que són totalment inacceptables. Molts cops no s'ofereix el servei básic de 
preu tancat als usuaris. Sobre l'abús deis preus de l'empresa s'ha debatut altres 
cops sense haver modificat l'empresa el seu comportament. Molts cops les 
empreses aprofiten el mal moment deis de les famílies amagant els drets o 
alternatives de serveis. Promouen l'existéncia duna carta de serveis que garantís la 
informació i totes les empreses que existeixen, els serveis que ofereixen i quins són 
els serveis obligatoris i quins són els opcionals; i quin els serveis básic a preu 
tancat. 

El protocol s'hauria de facilitar els veTns i les vernes abans de contractar el servei o 
al Ricard Fortuny o a l'Hospital. I hauria de ser fácilment accessible des de la página 
web. També es demana donar compliment a altres mocions sobre serveis funeraris 
aprovades pel Pie. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta está d'acord amb l'esperit de la moció i planteja 
que poden discrepar en el fet de crear una empresa pública. Donará suport a la 
moció. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que comparteixen el sentit de la moció i 
demanen encapgalar-la. Els serveis funeraris són básics. Fan una fundó social. La 
moció fa un plantejament de mínims i l'ajuntament té preséncia al Ricard Fortuny o 
a l'Hospital Comarcal. Per tant, fácilment pot implantar-la. S'ha d'anar en la línia de 
més transparéncia i donar acompanyament. L'equip de Govern, en el seu moment 
va plantejar una proposta de modificació urbanística perqué hi pogués haver un 
operador privat. Pel que sigui, no van no van endavant. VeC va proposar 
l'existéncia d'un operador públic tal com s'está estudiant a la comarca del Bages 
Entenen que s'ha fet algunes millores, peró hi ha molt camí per recórrer. 
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El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que en un sistema iliure mercat, la 
informació de l'usuari és básica. Des de l'ajuntament s'hauria de vetllar per 
informar als usuaris deis drets básics del servei. Hi ha diverses propostes sobre la 
taula. El punt cinqué de la moció, tracta de la realització d'un estudi fet per la 
Diputació de Barcelona sobre viabilitat d'un servei públic Comarcal. Demanen 
encapgalar la moció. 
El Sr. Aureli Ruiz (PDECat), que en aquest cas parla en representació de l'equip de 
Govern, manifesta que estan d'acord amb la moció, tot i que hi ha coses que se les 
prenen com a precs. Per exemple, donaran trasilat als centres sanitaris d'aquesta 
voluntat. El tema de la fiscalització. és complicat. Áltima disposa del preu mínim 
garantit, que presenta cada any i que l'Ajuntament en pren coneixement. 

Les cartes de servei s'elaboren quan els serveis municipals. Entenen que volen que 
s'elabori un document sobre com funcionen els serveis funeraris. 

La legislació no va a favor de la creació d'una empresa. La Ilei diu que els serveis 
funeraris no són un servei públic. Aixó vol dir que se li ha de prestar en régim de 
lliure mercat. Madrid va baixar els preus i van estar a punt de provocar el 
tancament de !'empresa. 

S'ha parlat amb Áltima perqué millori certs aspectes d'informació i que de fet ja han 
millorat. Pel fet de que és empresa privada, la incidéncia de l'ajuntament és 
relativa. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que estan encantats deis encapgalaments. Creu 
que no hi ha cap deis regidors que pugui afirmar que Áltima compleix. Han estat 
molts anys operant sense publicitat el servei básic de preu tancat. Usuaris del 
tanatori els informen que a ells no els han ofert el servei básic a preu tancat. 
També cal saber en qué consisteix el servei básic a preu tancat, que val de 2080 
euros i aquest preu no inclou a la sala de vetlla ni la cerimónia ni altres conceptes. 
Si s'inclou en aquests conceptes el preu que s'assoleix és de 3.000 euros i si 
sumem els serveis de cementiri, el cost final són 3.500. 

L'estudi de viabilitat el que ha de fer és estudiar la viabilitat del servei públic. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que els és difícil fiscalitzar si ofereixen aquest 
servei básica preu tancat, perqué cal tenir coneixement deis usuaris. 

5. 2/ 2019/SEC_MP 	MOCIÓ DE SUPORT ALS PRESOS I PRESES 
POLÍTIQUES Moció presentada pel grup municipal d'ERC i finalment també 
encapgalada per PDECat, de suport als presos i preses polítiques davant l'inici 
del judici contra la democrácia. 

Aquests propers mesos es viurá el que sens dubte és un judici a la democrácia. A 
Madrid tindrá lioc el judici contra 9 persones acusades de posar les urnes per tal 
que la ciutadania d'aquest país pogués decidir democráticament el futur de 
Catalunya. 
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Un referéndum que es va celebrar el primer d'octubre del 2017 i que a Vilafranca 
va comptar amb la participació del 53,83% del cens, i on l'opció a favor de la 
República va guanyar amb el 93% del suport de la ciutadania. 

La causa general contra la democrácia que va impulsar el govern del partit més 
corrupte d'Europa, el Partit Popular, está plegada d'irregularitats, tal com han 
denunciat les defenses deis presos i preses polítiques. Les constants vulneracions 
de drets, no fan més que deixar clara la voluntat de venjanca deis poders del Regne 
d'Espanya contra la voluntat del poble de Catalunya d'exercir el seu legítim dret a 
l'autodeterminació. 

Vilafranca, com a vila compromesa amb els valors de la democrácia, els drets 
humans i les Ilibertats ciutadanes, no pot restar impassible davant d'aquesta 
situació, perqué en aquest judici no només es jutja a nou persones, es jutja a tot 
un poble. No a aquells que es declaren independentistes, sinó a tot un poble que 
vol poder decidir, sigui quina sigui la seva posició sobre el futur polític del nostre 
país. I ho vol fer en pau i Ilibertat. 

La deriva autoritária que ha emprés l'Estat espanyol requereix un front de tots els 
demócrates per tal d'assegurar les regles básiques de la convivéncia. La repressió 
mai será una resposta. La violéncia mal será una resposta. L'agressivitat mal será 
una resposta. Les urnes i la democrácia són la resposta. 

Per fer front a aquesta deriva autoritária cal que es deixi clara la posició de les 
institucions democrátiques. Vilafranca sempre será al costat de la democrácia i 
contra les injustícies. Per tant, cal donar suport al Jordi Cuixart, a l'Oriol Junqueras, 
a la Carme Forcadell, al Quim Forn, al Raül Romeva, al Jordi Turull, a la Dolors 
Bassa, al Jordi Sánchez i al Josep Rull davant el judici a que l'Estat espanyol els 
sotmetrá per la simple raó de posar les urnes durant el 1 d'octubre del 2017. 

És per aquests motius que el Grup Municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament 
de Vilafranca proposa els següents acords: 

Instar al Govern del Regne d'Espanya a acceptar una taula de negociació 
amb les institucions de Catalunya per trobar una solució democrática al 
conflicte polític sobre el futur del nostre país. 

Donar suport a les mobilitzacions cíviques i populars en defensa deis presos i 
preses polítiques i de les persones exiliades. 

Enviar com a Ajuntament, una carta de suport als presos i preses polítiques 
davant de l'imminent inici del judici contra la democrácia, mostrant-los el 
suport d'aquest Pie. 

Donar suport a totes les accions que s'acordin al Parlament de Catalunya en 
defensa de la democrácia, els drets civils i polítics i les Ilibertats ciutadanes. 

Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de 
Drets Civils, al Govern de la Generalitat, a la Delegació del Govern al 
Penedés i al Consell Comarcal de l'Alt Penedés. 
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6. Mostrar la conformitat amb el Comunicat en ocasió del judici en la causa 
especial 20907/2017 del Síndic de Greuges de Catalunya i que va tenir el 
recolzament de tots els expresidents de la Generalitat. 

VOTACIÓ: Sotmesa a votació punt per punt de la part dispositiva el resultat va 
ser el següent: 

Punt primer: 17 a favor (8 PDECat, 4 PSC, 3 ERC, 2 VeC), 3 abstencions (3 CUP) 
i 1 en contra ( PP). 

Punt segon: 16 a favor (8 PDECat, 3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i 1 en contra (1 PP). 

Punt tercer: 16 a favor (8 PDECat, 3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i 1 en contra (1 PP). 

Punt quart: 20 a favor (8 PDECat, 4 PSC, 3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i 1 en contra (1 
PP). 

Punt cinqué: 20 a favor (8 PDECat, 4 PSC, 3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i 1 en contra 
(1 PP). 

Punt sisé: 20 a favor (8 PDECat, 4 PSC, 3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i 1 en contra (1 
PP). 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que en pocs dies s'iniciará a Madrid el judici 
més important de les darreres décades al nostre país. Al banc deis acusats, amb 
demandes de presó demanades per l'extrema dreta de Vox i per la fiscalia del 
Govern espanyol, hi seran nou persones acusades de posar les urnes. 

Durant més d'un any els presos i preses polítiques han estat tancats en presó 
preventiva, una situació del tot insostenible. La presó preventiva és tan sois un 
deis escándols, com quan el fiscal afirmava que la declaració d'independéncia va 
ser publicada al DOGC, cosa que no va ser. O els vídeos per acusar als 
presidents de les entitats civils amb imatges que res tenen a veure amb la seva 
actuació durant la protesta contra l'ocupació del departament d'economia el 20 
de setembre. 

Tota aquesta causa és una causa general contra el moviment republicá. Una 
causa inventada per venjar-se, per humillar, per escarmentar la dissidéncia de 
l'status quo del Regne. 

Davant d'aquesta vergonya de judici contra la democrácia només hi ha una 
manera de fer-hi front. Acusant a l'Estat de les seves vulneracions deis drets 
humans, civils i polítics; d'exercir la violencia contra un moviment popular cívic i 
democrátic. Acusant a l'Estat de la seva convivéncia amb l'extrema dreta, de la 
seva incapacitat d'entendre que en democrácia els conflictes es resolen amb 
urnes i no amb porres. 
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Per aixó hem de mostrar la nostra solidaritat i el suport als presos i preses 
polítiques i esperonar-los a defensar la democrácia i les llibertats. 

Vilafranca, com a vila compromesa amb els valors de la democrácia, els drets 
humans i les llibertats ciutadanes, no pot restar impassible davant d'aquesta 
situació, perqué en aquest judici no només es jutja a nou persones, es jutja a 
tot un poble. 

La deriva autoritária que ha emprés l'Estat espanyol requereix un front de tots 
els demócrates per tal d'assegurar les regles básiques de la convivéncia. La 
repressió mai será una resposta. La violencia mal será una resposta. Les urnes i 
la democrácia són la resposta. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votaran contra. La visió que és dona és 
la visió d'esquerra no la realitat. L'acusació és duna acció secessionista. En els 
escrits de defensa es parla d'una declaració simbólica en canvi semblava que el 
que es volia fer era tirar endavant. Les regles de la convivéncia és complir amb 
la legalitat. Per sort Els mossos es van plantar i van evitar que s'acabes a trets. 
Una part important de la població és declara independentista i ha una altra part 
important que no la vol. 

Es parla de violencia de l'Estat i sols hi va haver dues persones ingressades. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que la judicialització de la política no és 
un bon camí. Donaran suport a la moció per la part dispositiva. Pensa que tots 
els 21 regidors consideren la presó preventiva de més d'un any té poc fonament 
legal. La immensa majoria de la població catalana, independentment de que 
sigui partidária de la independéncia o no, el que vol és tenir dret a decidir el seu 
futur. Aquí estem parlant de presos i Vilafranca en Comú dóna un suport total 
als presos. 

La Sra. Laia Santís (CUP) demana a ERC que es retiri de la moció el punt que 
parla de negociació, perqué ha quedat demostrat que a la democrácia de l'Estat 
espanyol no es pot parlar de tot. Les batalles es guanyen als carrers i no a les 
institucions i per aixó cal instar a la mobilització i no a la negociació. Cal 
convertir aquests judicis orals en una gran mobilització contra l'estat espanyol. 
S'ha de seguir enfocant amb la mobilització que ha de servir, no per acumular 
forces per a un procés negociador, sinó tot el contrari per assolir totes les 
barreres que ens separen de poder assolir els nostres drets, les nostres 
sobiranies i la nostra autodeterminació. 

Donaran suport a la moció i insten a la mobilització popular perqué la normalitat 
no pot ser possible en aquest pais. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que la part de la moció que parla de 
trobar una solució democrática, la traben bé. El plantejament general també. 
Recolzar el posicionament del parlament també ho troben bé. Respecte la 
situació deis presos polítics, estan d'acord amb el comunicat del Síndic de 
Greuges que va rebre el suport de tots els ex president de la Generalitat vius i 
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de crítica a la presó preventiva. Planteja modificar el punt tres de la moció 
substituint-lo pel recolzament al comunicat del Síndic abans esmentat. 

El Sr. Raimon Gusi (PDECat) manifesta que estan d'acord amb la moció i 
demanen encapcalar-la. Exposa qué li fa mal els ulls aquesta obsessió en dir-li al 
PP partit més corrupte d'Europa. Són partidaris d'intentar una negociació política 
per solucionar el confiicte. La salvatjada les presons preventives fa molt difícil 
arribar a acords. Recorda que molts alcaldes han signat manifestos de suport i 
solidaritat amb els presos. Vilafranca a hauria de dir no aquests judicis polítics. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que no es senten gens cómodes retirant un 
punt que insta a la mobilització pacífica. Pel que fa al punt 3, la contraproposta 
d'ERC seria incorporar el punt que proposen sense eliminar cap punt de la 
moció. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) agraeix la inclusió del punt proposat per ells i 
demanen la votació per separat deis diferents punts de la moció. 

6. 3/2019/SEC_MP MOCIÓ PER DECLARAR VILAFRANCA ZONA LLIURE DE 
PARADISOS FISCALS. Moció presentada pel grup municipal de VeC i finalment 
també encapcalada pels grups municipals de la CUP i d'ERC, per declarar 
Vilafranca zona Iliure de paradisos fiscals. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Els paradisos fiscals, provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local. Amb 
impostos mínims, l'elusió fiscal de les grans empreses a través deis paradisos 
fiscals suposa una discriminació económica per a petites i mitjanes empreses 
que no poden i/o no volen fer-ne ús. L'elusió fiscal a través deis paradisos 
fiscals també fa minvar la recaptació pública, pel que és més difícil financar la 
despesa de serveis socials. Degut a la seva opacitat, els paradisos fiscals 
faciliten el blanqueig de capitals, la corrupció, el finangament del crim 
organitzat, de máfies i de grups terroristes, l'encobriment de tráfic d'armes i 
altres activitats contráries als drets humans i al bé comú. 

Les greus conseqüéncies que comporten els paradisos fiscals ha fet que 
diferents actors internacionals (G7, G20, OCDE, UE) estiguin prenent mesures 
per a obligar a un major control sobre la utilització deis paradisos fiscals per 
part de grans empreses per eludir o evadir impostos. En aquest sentit, el 
Parlament Europeu va votar el passat juliol de 2015 a favor de que totes les 
empreses multinacionals hagin de fer públic un Ilistat de totes les filials que 
tenen a cada país en el que operen, amb les dades de l'activitat económica i el 
pagament d'impostos en cadascun d'ells (Country-by-country report). En 
aquesta mateixa línia, el govern espanyol s'ha compromés a que les empreses 
hagin de facilitat aquesta informació abans del 2016, encara que amb la greu 
limitació que només estaran obligades aquelles empreses que facturin més de 
750 milions d'euros a l'any i aquesta informació no será d'accés públic. 
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En l'ámbit catalá, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 223/X, sobre 
les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions deis serveis públics 
el 19 de juny de 2015, instant al govern a que no contracti serveis d'empreses 
que tenen seus a paradisos fiscals. 

Els ajuntaments poden reduir l'impacte global deis paradisos fiscals i tractar de 
modular el comportament de les empreses cap a un model de més 
responsabilitat fiscal a través d'una majar control deis concursos públics locals, 
per tal que aquests es donin en condicions de 'Hure competéncia, i no de 
dumping fiscal. 

Per aquests motius, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés es compromet a: 

1. Declarar el municipi zona 'Dure de paradisos fiscals, comprometent-se a fer 
els passos necessaris per a assegurar que els concursos públics afavoreixin a 
les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les 
empreses que utilitzen els paradisos fiscals per a fer frau, sempre dins alió que 
la vigent Ilei de contractació pública determini. 

2. Activar els mecanismes que siguin possibles dins la legislació de contractació 
pública vigent per a discriminar la contractació d'empreses privades per a 
prestar serveis públics que operin de manera fraudulenta en paradisos fiscal o 
societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en paradisos 
fiscals, d'acord amb la resolució del Parlament de Catalunya del 19 de juny de 
2014. 

Alhora l'Ajuntament es compromet a recolzar totes aquelles iniciatives que 
mirin d'abordar modificacions a l'actual Ilei de contractació pública per establir 
com a criteri de valoració la responsabilitat fiscal empresarial. 

3. Comprometre's a prendre les mesures de transparéncia següents: 

Fer públic el compromís d'aquesta moció a la ciutadania del municipi, a 
Oxfam Intermón (i a la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i 
Solidária) com a impulsor d'aquesta iniciativa, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i a la Comissió d'Economia del Parlament de 
Catalunya, al Ministeri d'Hisenda espanyol i als governs de la Generalitat i 
d'Espanya. 

Compartir amb altres municipis i amb la ciutadania en general la 
informació relativa a les decisions sobre les empreses que han participat en 
concursos públics, en funció de la seva responsabilitat fiscal. 

4. Aquests compromisos s'han de traduir en la tramitació en el pie municipal de 
les disposicions legals necessáries per a iniciar la seva articulació en el termini 
máxim d'un anys des de l'aprovació de la present moció. 

5. Col•laborar amb la resta de municipis que hagin estat declarats lliures de 
paradisos fiscals, així com amb la Plataforma per una fiscalitat justa i Oxfam 
Intermón, de cara a establir bones práctiques d'actuació i millares en les 
concrecions jurídiques i legals derivades d'aquests compromisos. 
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VOTACIÓ: La moció va ser aprovada per 20 a favor (8 PDECat, 4 PSC, 3 CUP, 3 
ERC, 2 VeC) i 1 abstenció (1 PP). 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que és una moció que han pres diversos 
municipis. Aquest moviment va comengar a Europa fa 10 anys. L'elusió fiscal 
perjudica la ciutadania, perqué els impostos que eludeixen perjudiquen els 
ciutadans. Moltes empreses utilitzen aquests mecanismes d'elusió fiscal. Caldria 
elaborar un reglament per penalitzar en la contractació les empreses que fan elusió 
fiscal. Es tracta de continuar una práctica que l'Ajuntament desenvolupa en altres 
camps. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que s'abstindrá perqué hi ha manca de 
concreció en la moció. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) anuncia que votaran a favor i demanen encapgalar-la. 
Les institucions públiques no haurien he treballat mai amb aquest tipus d'empreses. 

El Sr. Francesc Oliva (CUP) manifesta que votaran a favor i demanen encapgalar-la. 
Els paradisos fiscals són els forats negres fiscals. Els grans beneficiaris són les 
grans fortunes i amb aquest sistema fan la competencia a les petites i mitjanes 
empreses. El govern de la Generalitat promourá l'exigéncia duna cláusula ética a 
les empreses que liciten amb ells. Tenim a les mans posar límits. Cal cuidar el teixit 
comercial 

El Sr. Miguel Medialdea (PSC) manifesta que donaran suport a la moció. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que donaran suport a la moció. Des de la 
contractació pública estem molt regulats. Des de fa anys l'ajuntament ha impulsat 
molts temes de contractació socialment responsable i en aixó som un municipi 
referent. Posar cláusules fiscals, no hi haurá manera de controlar-ho La gran 
majoria de proveidors són empreses petites que quasi segur que no hi ha cap 
empresa que estigui en aquest supósit. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) vol agrair els posicionaments i demana al Sr. Josep 
Ramon si vol repensar el seu posicionament, car la seva observació és menor i seria 
important la unanimitat. 

7. Moció d'urgéncia. 

L'alcalde Pere Regull (PDeCAT) demana la procedéncia de la urgéncia de la moció. 
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El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que la Proposta de Resolució del Parlament 
de Catalunya, está pendent d'una Comissió del Parlament que tractará el tema el 
dia 13 de febrer, abans del proper Ple de l'ajuntament. Seria bo comptar amb el 
suport de l'Ajuntament de Vilafranca. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que s'abstindran sobre la urgéncia, perqué 
aquesta no justifica que seis doni la moció dos minuts abans del comenament del 
Pie. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que VeC i suposa que a ERC Ii va succeir el 
mateix, van ser les assemblees d'ahir que van votar sobre la presentació de la 
moció. 

Exposada la urgéncia, aquesta és acceptada, per tots els grups municipals menys 
el de la CUP, que s'absté; per la qual cosa es procedeix a debatre la moció, que té 
el contingut següent: 

MOCIÓ D'URGENCIA DEIS GRUPS MUNICIPALS D'ESQUERRA REPUBLICANA I 
VILAFRANCA EN COMÚ PER UN MODEL TERRITORIAL EQUILIBRAT I DE REBUIG AL 
QUART CINTURÓ 

En un moment en que tot indica que el Govern de Catalunya está fent passes per 
tirar endavant el projecte del Quart Cinturó que afecta l'Ámbit del Penedés, volem 
deixar ciar, tal com han fet diverses institucions, partits i entitats de la nostra 
comarca, el posicionament contrari de l'Ajuntament de Vilafranca a aquesta 
insfraestructura per les següents raons: 

Entenem que el debat sobre les infraestructures no ha de ser una discussió 
sobre si aquestes afecten més o menys una zona propera del nostre territori, 
sinó que han d'encaixar amb un model de desenvolupament que, davant de 
les noves perspectives globals, requereix d'una reflexió sobre el sistema de 
tránsit que ha quedat obsolet. 

En el cas del Penedés s'ha anat consolidant al Ilarg d'aquests darrers anys la 
voluntat de ser un territori amb una producció alimentária sostenible i 
saludable, en un marc paisatgístic, de mar i muntanya, que convida a visitar-
lo, al costat d'un sector industrial i de serveis potent i ben posicionat 
respecte a les dues aglomeracions urbanes de l'área Metropolitana de 
Barcelona i el Camp de Tarragona. I cap aquí volem anar. 

Entenem que no cal que l'autovia que está a mig construir des del Vallés, 
anomenada "Quart Cinturó", segueixi més al sud, sinó que ha de ser una 
Ronda del Vallés que enllaa amb l'autopista AP-7 a la rótula de Martorell. 

Per al desenvolupament d'una economia sostenible cal una bona xarxa que 
millori la capil•laritat interior viária i ferroviária que ens connecti amb 
l'exterior amb una accessibilitat fácil, i de manera global. 
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5. En canvi, entenem que no pot ser que tota la circulació de mercaderies de la 
península es connecti amb Europa passant pel corredor ferroviari de 
Tarragona a Castellbisbal, ja que col•lapsaria la circulació ferroviária 
d'aquesta línia que dona servei a Vilafranca i a la gent de la nostra comarca. 
Cal una variant ferroviaria des del sud que passi pel nord de la Vegueria 
arribi a Castellbisbal, per tenir un país modern en transports. 

Per tot plegat s'acorda: 

Instar al govern de l'Estat a desprogramar l'eix viari de la B-40 pel que fa al 
tram Abrera — Sant Sadurní. Mentre no es produeixi aquesta desprogramació, 
retirar del projecte de Pla Director d'Infraestructuras del node Martorell — 
Abrera la proposta d'ampliació de l'eix viari B-40 (Quart Cinturó) pel que fa al 
tram Abrera — Sant Sadurní d'Anoia, procedint el Departament de Territori i 
Sostenibilitat a estudiar altres opcions que permetin canalitzar la mobilitat dins 
altres infraestructures al pas pel Penedés. Aixó no treu la millora de les 
carreteres existents per dotar de bona accessibilitat a la zona de Masquefa - 
Sant Lloreng d'Hortons, com proposem per tota la Vegueria. 
Traslladar aquest acord al Consell Comarcal de l'Alt Penedés; als grups i 
subgrups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a les entitats 
ambientalistes i de defensa del territori del Penedés i al departament de 
Territori i Sostenibilitat. 

El redactat de la moció definitivament aprovada pel Pie incorpora la modificació 
introduida en el debat de la mateixa. El text recollit en la present acta és el sotmés 
a aprovació del Pie. 

VOTACIÓ: La moció va ser aprovada per 20 a favor (8 PDECat, 4 PSC, 3 CUP, 3 
ERC, 2 VeC) i 1 en contra (1 PP). 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que és un tema que s'arrossega fa temps. Al 
Vallés, el quart cinturó no ha fet el servei que es suposava que havia de fer. Ni 
económicament ni ecológicament. La proposta no té cap sentit i més si es té en 
compte que properament s'alliberará el peatge de Martorell i que també es preveu 
l'ampliació de la infraestructura ferroviária. 

Quan s'está debatent quines han de ser les infraestructures del Penedés en el debat 
del Pla Territorial, sembla que per la porta del darrera se'ns estigui intentant 
imposar el 4t cinturó. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) demana als grups proponents si la proposta de 
Resolució del Parlament també parla del que era el segon punt de la moció. En no 
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ser aquest segon punt objecte de debat al parlament, la Sra. Mónica Hill (ERC) 
dóna la conformitat amb la retirada. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que la possible arribada del quart cinturó 
provocará afectacions paisatgístiques, económiques i socials. Cal seguir avanant 
en un nou model de mobilitat, no volen una visió del Penedés metropolitana. El 
quart cinturó malbarataria una comarca que té com a valors la sostenibilitat i el seu 
paisatge. La infraestructura és innecessária. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votará en contra, perqué és compatible el 
quart cinturó amb la conservació del Penedés. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que estan en contra del 4t cinturó. La 
planificació territorial ha provocat que el Penedés sigui una zona de pas 
d'infraestructures i la zona de logística entre dos grans ports. El projecte de 4t 
cinturó s'acaba traient quant Ii interessa al Govern de torn, peró la defensa del 
territori passa davant del tacticisme polític. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que des de la Fundació Propenedés es van 
formular al•legacions que deien que a la vista de que s'estava redactant el Pla 
Territorial de l'Alt Penedés, caldria que les seves conclusions fossin respectades. El 
Penedés és un corredor de pas d'infraestructures pel bo i pel dolent. Es important 
defensar que les infraestructures no trinxin el territori. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que el tema té recorregut. 
Conceptualment han de defensar la inversió en transport ferroviari, en transport 
públic. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que cal plantejar si cal el 4t cinturó o no per al 
Penedés. Suggereix que potser caldria convocar la Comissió del Pla Territorial del 
Penedés. 

8. Precs i preguntes. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) pregunta si per part del Govern municipal s'ha fet 
alguna actuació contra la massa sovintejada coldocació d'enganxines en panys. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) respon que hi havia alguna actuació ¡ja contestaran 
si han trobat la manera. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que tenen preguntes pendents de resposta en 
matéria d'empadronament i l'accés a serveis de persones que no tenen la 
possibilitat d'accedir a un empadronament en un habitatge amb cédula 

La Sra. Mónica Hill (ERC) demana que en el passat Pie van fer un prec demanat si a 
la carretera d'Igualada amb el carrer La Granada es podia posar alguna mesura per 
reduir la velocitat davant d'un supermercat que hi ha en aquest carrer, Ii agradaria 
saber si hi ha previst fer alguna actuació. 
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JUNTAMENT 
RANQA 

EDES 
Sec tetada 

Vist i pla 
l'alcalde, 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 

/ DEL PENEDÉS 
/ Abada 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que no recorda haver Ilegit cap informe. 
Ja ho demanaran a la Policia. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que van veure per Penedés TV que les obres de 
la Casa de la Festa Major es reemprenien al mes de febrer, demana saber com está 
el tema. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que ja Ii ho comunicarem tant aviat es 
desencalli el tema. Una de les dues empreses de la UTE va entrar en concurs de 
creditors i l'altra está mirant d'assumir la resta de l'obra. Miraran de donar-ti una 
resposta el més aviat possible. 

La Sra. Laia Sentís (CUP) manifesta que han vist que s'ha iniciat una campanya 
informativa en els contenidors sobre la recollida de mobles. Demana saber si será 
puntual o tindrá continuitat. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que és una campanya molt necessária 
perqué darrerament hi havia una deixadesa important i entenen que haurá de ser 
continuada. 

La Sra. Laia Sentís (CUP) exposa que per cap d'any es veu que hi va haver una 
festa privada en un equipament públic i que els organitzadors van fer una 
encadenada en Ilocs prohibits. Demana saber si s'ha tramitat alguna actuació. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta els inspectors de l'ajuntament van veure 
aquests fets, van recollir dades i s'estan tramitant els expedients. 

Sepuidament l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretan, estenc aquesta 
acta. 

El secretad, 
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