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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 03/2016
Caràcter: ordinari
Data: 15 de març de 2016
Horari: de 20:00 a 23:55 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (CiU)

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
Ramon Arnabat i Mata (VeC)
Montse Arroyo i Ferrando (PSC)

- Anna Doblas i Ruiz (CiU)
Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)
Raimon Gusi i Amigó (CiU)
Mònica Hill i Giménez (ERC)

- Josep Maria Martí i Ràfols (CiU)
Marcel Martínez i Mané (CUP)
Miquel Medialdea i Guijo (PSC)

- Joan Manel Montfort i Guasch (CiU)
Meritxell Montserrat i Mestres (CiU), a partir del tercer punt de l'ordre del dia

- Toni Peñafiel i HervéÍs (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)

Dolors Rius i Marrugat (CiU)
Francisco Romera i Gamarra (PSC)

- Aureli Ruiz i Milà (CiU)
Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
Ramon 1. Zaballa i Serra (PSC)

S'ha excusat d'assistir-hi:

Laia Santís i Martí (CUP)

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

Desenvolupament de la sessió

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 23/02/2016,
la qual és aprovada per assentiment.
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ÀREA D'ALCALDIA

2. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS AL CONGIAC. Proposta
d'acord de nomenament de Representants en el Consorci per a la Gestió Integral
d'Aigües de Catalunya

Atès que en el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès celebrat el dia 30 de
juny de 2015 es va acordar entre altres el nomenament com a representants de
l'Ajuntament en el Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya als
regidors Sr. Aureli Ruiz i Milà i Sr. Josep M. Martí i Ràfols.

Atès que l'article 8 dels estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de
Catalunya L'article 8 estableix que cada municipi nomenarà un representant únic a la
Junta Rectora, i també un substitut que pugui actuar en cas d'absència del titular

Atès que en l'esmentat nomenament no s'establia qui ostentava la titularitat de la
representació i qui la suplència

Per tot això es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Nomenar com representant titular en el Consorci per a la Gestió Integral
d'Aigües de Catalunya el Sr. Aureli Ruiz i Milà i com a representat substitut el Sr.
Josep M. Martí i Ràfols.

Segon.- Notificar el present nomenament al Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües
de Catalunya.

No obstant, el Ple acordarà allò que consideri oportú

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova unanimitat

INTERVENCIONS:
Per l'equip de Govern, exposa el Sr. Aureli Ruiz (CiU) que la proposta obeeix a la
necessitat de nomenar vocal titular i suplent al CONGIAC que s'ha produït per la
modificació dels estatuts de l'ens. Abans no calia especificar qui era titular i qui
suplent, però ara cal adaptar-se a la modificació i cal dir expressament qui és vocal
titular i qui el suplent.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor perquè és congruent, ja que
el Sr. Aureli Ruiz és el representant d'Aigües de Vilafranca.
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ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I HISENDA

3. lIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015. Donar compte al Ple de la liquidació
del pressupost 2015, aprovada pel Decret d'Alcaldia de data 26 de febrer de 2016.

INFORMA:

AI ple Municipal, el resultat de la Liquidació dels Pressupostos de la Corporació
corresponents a l'exercici econòmic de 2015, aprovats mitjançant Decrets de data
26 de febrer de 2016, segons el que disposa l'article 191.3 de l'esmentat text legal,
amb el següent detall:

ENTITAT

I. LIQUIDACIÓ EXERCICICORRENT

3.- Resultat pressupostari:
. Drets reconeguts nets 46.115.545,31
. Obligacions reconegudes netes 43.645.826,92
. Resultat pressupostari.............................. 2.469.718,39
. Despeses finançades amb romanent de tresoreria 26.450.517,51
. Desviacions positives de finançament 26.749.256,71
. Ajustaments -298.739,20
. Resultat pressupostari ajustat.................... 2.170.979,19

11. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2015 .

. Saldo final Obligacions a 31/12/2015 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2015.
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2015 .

2.- Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2015
12.614.491,82
. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2015
6.531.066,80

III. ROMANENTSDE CRÈDIT

4.816.191,62
561.813,24

0,00
0,00

1.- Despeses 29.064.876,98
. Saldos compromesos AD 3.734.370,82
. Operacions de capita!. 24.114.614,81
. Funció efectiva recaptació drets afectats 1.215.891,35

2.- Ingressos . 29.064.876,98
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. Càrrec al romanent de tresoreria 26.749.256,71

. Recursos afectats 2.315.620,27

IV. ROMANENT DE TRESORERIA

1.- Fons líquids . 28.661.890,02

2.- Drets pendents de cobrament........................ 11.389.001,27
. Pressupost corrent 6.193.780,98
. Pressupostos tancats 6.531.066,80
. Operacions no pressupostàries................... 341.351,90
. Cobraments pendents d'aplicació -1.677.198,41

3.- Obligacions pendents de pagament................. 5.781.576,22
. Pressupost corrent 4.074.540,05
. Pressupostos tancats................................ 561.813,24
. Operacions no pressupostàries 1.146.622,93
. Pagaments pendents d'aplicació................. -1.400,00

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

1.154.995,88

34.269.315,07
6.365.062,48
26.749.256,71

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL PÚBLICA LOCAL

I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT

15.003,46
41.252,05

-26.248,59
8.504,48

0,00
8.504,48

-17.744,11

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 PRESSUPOSTOS TANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2015 .

. Saldo final Obligacions a 31/12/2015 .
4.837,32

0,00

2.- Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2015
15.000,00
. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2015 0,00

IV. ROMANENT DE TRESORERIA
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1.- Fons líquids .

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

0,00
0,00

3.177,10
0,00

49.738,01

3.177,10

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

5.042,44
0,00

1.058,90
0,00

6.101,34

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

46.813,77
0,00
0,00

46.813,77

INTERVENCIONS:
Per part de l'equip de Govern, el Sr. Aureli Ruiz manifesta que aquest és un punt en
que es dóna compte de la liquidació, no es sotmet a aprovació del Ple.

Pel que fa a les xifres, posa de relleu que el Consorci per a la gestió de la Televisió
digital pública local ha tingut uns resultats positiu, el romanent de tresoreria per
despeses generals suma un total de 46813€.

Pel que fa a l'Ajuntament, el resultat pressupostari, entès com la diferència entre
els drets reconeguts nets i les obligacions reconegudes netes, també ha estat
positiu. En quant a l'endeutament posar de manifest que està dintre dels
paràmetres legals.

El romanent de tresoreria per despeses generals també és positiu. El resultat ve
donat per la suma de diferents factors. Els ingressos corrents del 2015 no han
assolit les previsions pressupostàries, principalment perquè hem tingut moltes
anul.lacions. El pendent de cobrament a 31 de desembre era d'11.389.000€, cosa
que provoca haver de fer unes provisions per insolvències bastant elevades. Han
faltat uns 450.000€ per assolir els ingressos corrents pressupostats, cosa que
suposa una desviació de 1'1%. En quant a les despeses corrents hem estalviat
920.000€ respecte a les previsions. Aquests dos factors donen un resultat positiu a
favor d'uns 463.000€.

Pel que fa a l'apartat d'inversions, que moltes es nodreixen de subvencions, aquest
any ha passat un fet curiós, ja que just abans de finalitzar l'any es va rebre l'ingrés
corresponent a la llei de barris de 2011, cosa que ha contribuït a millorar el resultat
pressupostari. l pel que fa a la gestió de les inversions entre baixes en la licitació i
altres economies, l'Ajuntament ha estalviat 388.000€ respecte a les previsions
inicials.
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Gràcies a aquest resultat de signe positiu, complim amb un dels factors necessaris
per a poder pagar part de la paga extraordinària pendent del 2012.

El Sr. Josep Ramon (PP) felicita a la Intervenció per les explicacions donades i
manifesta que es un bon resultat tenint en compte la situació econòmica i a més, el
fet de que la Generalitat ens deu 1.400.000€ de l'exercici 2014. Hi ha una
disminució de 400.000€ respecte la despesa corrent pressupostada i li agradaria
saber quines són les partides concretes on s'han produït els estalvis.

Per altra banda hi ha un increment dels impagats de 110.000€ més que en anys
anteriors. Posa de relleu que la diferència entre ingressos ordinaris i despeses
ordinàries és de 3.000.000€, que s'ha pogut reduir l'endeutament en 300.000€,
que la càrrega financera és del 7% i que el deute viu s'ha reduït fins al 39,38%.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) felicita a l'interventor i a l'equip econòmic per la tasca de
seguiment i control de les fiances municipals realitzada. Manifesta que aquest no és
el seu pressupost. Els preocupa el creixement exponencial del romanent de
tresoreria fins als 1,2 milions. És una dinàmica que els preocupa, els preocupa a
nivell d'ingressos, els preocupa a nivell de despeses, els preocupa el tractament
dels imports deutors. Hi ha mesures preses que no han afavorit les liquidacions.

Els estalvis en les adjudicacions de les inversions, tenen dubtes que això s'hagi fet
cobrint uns estàndards ambientals i social que cal.

No comparteixen la línea dels ingressos. Es podria fer molt més. Si es van fent
plantejaments de rebaixar ingressos en segons quines taxes, desprès no assolirem
el finançament de la despesa necessària.

La Sra. Mònica Hill (ERC) volen felicitar l'equip tècnic i al de Govern per la gestió
econòmica realitzada. Així mateix demanen ser més agosarats en el pressupost i fer
més despesa social, que això, entenen que és una decisió política. La gestió
econòmica està ben feta, però no dóna resposta a la necessitat social. El resultat
seria magnífic si fóssim una empresa privada, però els falta despesa social. És una
política de baix risc econòmic.

Així mateix demana que les 60 empreses que deuen més de 12.000€ cadascuna
que en el seu conjunt suma 3,5 milions d'euros.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) agraeix a l'interventor les explicacions donades i
manifesta la seva preocupació per l'existència de 60 expedients amb deutors a la
Hisenda municipal de més de 12.000€- Caldrà treballar i fer alguna mena de
seguiment. Critica l'increment en el romanent i també manifesta el desig de
conèixer el detall de les partides de despesa no executades en la seva totalitat.

Així mateix vol manifestar que l'Ajuntament de Sant Martí va aprovar unes
ordenances fiscals amb tarificació social i que a l'hora d'elaborar el pressupost, s'ha
pogut realitzar sense més problemes.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta la seva felicitació tant a l'equip tècnic com
al polític per el resultat pressupostari. Vol posar de relleu que és important que el

6



~ AJUNTAMENT
~Inl~ VILAFRANG,A

DEL PENEDES

romanent de tresoreria sigui positiu, perquè si és negatiu, la conseqüència és que
l'ajuntament deixa de ser autònom en la gestió dels seus interessos. Si el romanent
és negatiu cal elaborar un pla de sanejament i quedes vinculat al mateix.

El romanent obtingut està per sota del 10% del pressupost, cosa que troba
raonable i més si es té en compte que el romanent es destina a inversió. Això
suposa que la situació econòmica de l'Ajuntament és sostenible.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que el romanent és de 1.154.000(, que
representa un 2,5% del pressupost. L'Ajuntament ha d'intentar ser prudent per
tenir tresoreria suficient per pagar proveïdors. La millor solució anticrisi és que les
empreses cobrin al dia.

4. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19. Aprovació provisional, si
s'escau, de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 19, reguladora del preu públic
per a l'escolarització en llars municipals d'infants.

El RDL 2/2014, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l'aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Atès que l'ordenança fiscal núm. 19 reguladora del preu públic per a l'escolarització en
llars municipals d'infants, per a l'exercici 2016 i següents, va ser aprovada
inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2015
i definitivament el dia 15 de desembre de 2015.

Atès que, tant l'aprovació inicial com la definitiva de les ordenances fiscals, han
estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província en data 30 d'octubre de 2015 i
28 de desembre de 2015, respectivament.

Atès que s'ha detectat un error administratiu en l'article 4t, aparat c) de l'ordenança
fiscal núm. 19 reguladora del preu públic per a l'escolarització en llars municipals
d'infants.

es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER: Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal núm. 19 reguladora del preu
públic per a l'escolarització en llars municipals d'infants, per a l'exercici 2016 i
següents, que es detalla a continuació:

19.- Preu públic Escolarització en llars municipals d'infants

Modificar el redactat de l'article 4t, apartat c), segons el literal següent:
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c).- Per l'ús fix dels serveis complementaris:
Ampliació horària de 8 a 9 del matí .
Permanència de 13 a 15 h (usuaris menjador) .
Àpat diari .

26,00 €/mes
72,00 €/mes
4,20 €/dia

-

SEGON: Exposar al públic l'acord precedent al tauler d'edictes de la Corporació
durant trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, així com en un diari de gran difusió en la província. En aquest
període els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació,
els acords adoptats quedaran aprovats definitivament, publicant-se tot seguit en el
Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de les
modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de setembre de 2016 i,
regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova per unanimitat

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que un cop aprovades les ordenances fiscals es va
detectar un error que podia confondre. Per evitar la confusió, s'han modificat un
parell de paraules de l'ordenança actualment vigent

5. COMPATIBILITAT REGIDORS. Aprovació si s'escau, de la compatibilitat per
l'exercici d'activitats privades dels regidors Josep M Martí i Ràfols i Aureli Ruiz i Milà

Atès que el senyor Josep Maria Martí i Ràfols, regidor d'aquest Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, ocupa actualment, i entre altres, càrrecs com tinent
d'alcalde, regidor de Territori, Serveis Urbans i Medi Ambient i regidor d'Habitatge,
percebent retribució de conformitat amb l'acord del Ple de 30 de juny de 2015 i
decret d'alcaldia d'l de juliol de 2015.

Atès que el senyor Martí ha sol.licitat per escrit que l'Ajuntament declari que
l'activitat privada que realitza per compte propi com arquitecte superior sigui
compatible amb el seu càrrec de regidor amb dedicació.

Atès que la declaració de compatibilitat relativa als empleats públics, i a altres
persones com els càrrecs electius de l'Ajuntament amb dedicació i retribució, és
una competència del Ple municipal, el qual l'ha de resoldre d'acord amb la legislació
aplicable.

Atès que són aplicables la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i la
jurisprudència d'interpretació de les mateixes.
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Atès que s'ha emès informe jurídic general, relatiu a diferents sol. licituds
presentades, del qual es desprèn que el Ple pot, si ho estima adient en aquest cas,
declarar la compatibilitat per tal que el senyor Josep Maria Martí i Ràfols pugui
compatibilitzar la seva activitat a l'Ajuntament amb retribució amb l'exercici d'una
activitat privada per compte propi com arquitecte superior, en règim de dedicació
horària petita o residual, sempre que es compleixin unes determinades condicions.

Per tot això, s'ACORDA:

1.Declarar que el regidor amb dedicació i retribució d'aquest Ajuntament Josep
Maria Martí i Ràfols pot compatibilitzar la seva tasca representativa a l'Ajuntament
de Vilafranca amb l'exercici d'una activitat privada com arquitecte superior per
compte propi.

2.Caldrà observar els criteris i limitacions següents:

a) En tot cas, i en aquest en particular també, desenvolupar una tasca en el sector
públic és incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat,
públic o privat, que pugui impedir o menyscabar l'estricte compliment dels deures,
o comprometre la imparcialitat o independència (article 1.3 Llei 53/1984).

b) No es poden realitzar activitats en l'àmbit 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. En particular, en aquest cas:

L'arquitecte l'activitat privada del qual s'autoritza no pot intervenir en obres,
edificacions, instal.lacions o urbanitzacions ubicades al terme municipal de
Vilafranca del Penedès. La prohibició afecta a la redacció d'estudis,
valoracions, taxacions, certificats o informes per a cèdules d'habitabilitat,
certificats d'eficiència energètica o altres, avantprojectes, projectes bàsics i
executius i direccions i controls d'obra.

L'arquitecte no pot intervenir professionalment en la preparació, redacció o
gestió de documents que hagin de ser objecte de tramitació per part de
l'Ajuntament de Vilafranca (llicències o comunicacions o assabentats d'obres,
llicències de segregació o de divisió en propietat horitzontal, instruments de
planejament o de gestió urbanística, projectes d'obres o d'urbanització i
altres similars).

Aquestes prohibicions específiques afecten també a l'estudi professional del
qual l'arquitecte pugui formar part, i a altres arquitectes que comparteixin
estudi amb l'arquitecte autoritzat. En cas de contravenció l'arquitecte
empleat de l'Ajuntament perdrà la declaració de compatibilitat, sens perjudici
d'altres responsabilitats que corresponguin.

c) En prestar serveis a l'Ajuntament el senyor Martí a jornada completa i exclusiva,
l'activitat privada autoritzada no pot ocupar un temps de presència o de feina
ampli. La dedicació horària haurà de ser menor o residual, d'acord amb l'article 13
del RD 2568/1986 i la jurisprudència que l'interpreta.
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d) La declaració de compatibilitat prohibeix expressament que l'activitat privada es
relacioni amb la realitzada a l'Ajuntament, i també que l'activitat privada requereixi
o pugui requerir presència o feina en detriment dels deures com a regidor de
l'Ajuntament.

3.Notificar aquest acord a la persona interessada.

Atès que el senyor Aureli Ruiz i Milà, regidor d'aquest Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, ocupa actualment, i entre altres, càrrecs com tinent d'alcalde, coordinador
d'Àrea i portaveu del Govern, percebent retribució de conformitat amb l'acord del
Ple de 30 de juny de 2015 i decret d'alcaldia d'i de juliol de 2015.

Atès que el senyor Ruiz ha sol.licitat per escrit que l'Ajuntament declari que
l'activitat privada que presta com administrador d'empresa familiar sigui compatible
amb el seu càrrec de regidor amb dedicació.

Atès que la declaració de compatibilitat relativa als empleats públics, i a altres
persones com els càrrecs electius de l'Ajuntament amb dedicació i retribució, és
una competència del Ple municipal, el qual l'ha de resoldre d'acord amb la legislació
aplicable.

Atès que són aplicables la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i la
jurisprudència d'interpretació de les mateixes.

Atès que s'ha emès informe jurídic general, relatiu a diferents sol. licituds
presentades, del qual es desprèn que el Ple pot, si ho estima adient en aquest cas,
declarar la compatibilitat per tal que el senyor Aureli Ruiz i Milà pugui
compatibilitzar la seva activitat a l'Ajuntament amb retribució amb l'exercici d'una
activitat privada d'administració d'empresa familiar, en règim de dedicació horària
petita o residual, sempre que es compleixin unes determinades condicions.

Per tot això, s'ACORDA:

1.Declarar que el regidor amb dedicació i retribució d'aquest Ajuntament Aureli Ruiz
i Milà pot compatibilitzar la seva tasca representativa a l'Ajuntament de Vilafranca
amb l'exercici d'una activitat privada d'administració d'empresa o empreses
familiars.

2.Caldrà observar els criteris i limitacions següents:

a) En tot cas, i en aquest en particular també, desenvolupar una tasca en el sector
públic és incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat,
públic o privat, que pugui impedir o menyscabar l'estricte compliment dels deures,
o comprometre la imparcialitat o independència (article 1.3 Llei 53/1984).
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b) No es poden realitzar activitats en l'àmbit 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). La societat o societats familiars que administri Aureli Ruiz no poden
celebrar contractes amb l'Ajuntament de Vilafranca o ens dependents.

c) En prestar serveis a l'Ajuntament el senyor Ruiz a jornada completa i exclusiva,
l'activitat privada autoritzada no pot ocupar un temps de presència o de feina
ampli. La dedicació horària haurà de ser menor o residual, d'acord amb l'article 13
del RD 2568/1986 i la jurisprudència que l'interpreta.

d) La declaració de compatibilitat prohibeix expressament que l'activitat privada es
relacioni amb la realitzada a l'Ajuntament, i també que l'activitat privada requereixi
o pugui requerir presència o feina en detriment dels deures com a regidor de
l'Ajuntament.

3.Notificar aquest acord a la persona interessada.

VOTACIÓ: L'anterior punt de l'ordre del dia és aprovat amb 13 vots favorables (8

CiU, 4 PSC, 1 PP) i 7 de negatius (2 CUP, 3 ERC i 2 VeC)

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz manifesta que la seva intervenció val pel punt de l'ordre del dia
present i pel següent, ja que ambdós tracten d'incompatibilitats. El principi és que
qui treballa a l'administració pública no pot treballar en una altra activitat que pugui
interferir a l'activitat pública. l això val tant pels regidors que tenen dedicació
exclusiva com pels treballadors.

Dintre de les diferents casuístiques que es troben en el cas dels empleats públics és
el dels arquitectes, que en cap cas posen treballar en cap projecte que es realitzi o
estigui relacionat amb Vilafranca.

Com que es va avisar als treballadors la necessitat de sol.licitar la compatibilitat per
tal de regularitzar la seva situació, a partir d'ara, si algú no l'ha demanada, caldrà
que s'atingui a les conseqüències.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor en els tres dictàmens, ja que
s'adopten una sèrie de prevencions que li semblen suficient per evitar conflictes
d'interessos.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que pel que fa als treballadors, s'abstindran, ja
que els responsables laborals entenen que no es creen incompatibilitats. Pel que fa
a la compatibilitat dels dos regidors de l'equip de govern tenen més dubtes. Entre
els 12 regidors de l'equip de govern hi podria haver altres regidors amb dedicació.
Els regidors tenen dedicació plena i exclusiva. No veuen clar que el regidor
d'Urbanisme tingui despatx a Vilafranca i no veuen com se'n pot fer el seguiment

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que no sembla correcta la proposta, ja que quan
una persona forma part d'un equip de govern és perquè vol. Quan un regidor
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accepta tenir una dedicació del 100% és perquè vol. Cal ser conseqüent i per tant,
no es pot fer una tasca privada.

És socialment irresponsable no ser actiu en el repartiment del treball. La proposta
feta no és responsable. Pel que fa als regidors, la confiança en la política és la que
cal afrontar. Quan es facin activitats privades, com se sabrà si es fan feines
privades o de l'Ajuntament? Pe aquest motiu, votaran en contra.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que pel que fa a la compatibilitat dels
empleats, s'abstindran perquè no coneixen exactament els casos.

Votaran en contra de la compatibilitat del dos regidors. La normativa estableix que
l'activitat privada ha de ser residual o menor. Qui controlarà això? Si no han de
dedicar temps a l'activitat pública, caldria que rebaixessin el sou. L'equip de govern
ha assignat a dit quatre càrrecs de confiança i han establert les dedicacions que
han cregut oportunes, si cal facin dedicacions a temps parcial. Creuen que s'ha de
repartir el treball i la riquesa.

El Sr. Josep Ramon (PP) demana si poden ser presents en el debat i se li aclareix
que si que hi poden ser.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que respecte a la proposta de compatibilitat
d'alguns treballadors, s'abstindran.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que el que es demana és la compatibilitat per ser
administradors d'empreses. En el seu cas són tres socis, dos que són jubilats i el
tercer és ell. Com que l'administrador ha d'estar donat d'alta a la Seguretat Social,
només queda ell. Anuncia el vot a favor del seu grup.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que al parlament és molt freqüent les
compatibilitats i les ha vist de tots els colors polítics. La gent que té despatx
professional acostuma a demanar la compatibilitat perquè el dia que es deixi de
dedicar a la política haurà de reprendre la seva activitat privada i l'important és que
el despatx tingui un mínim funcionament. Sinó, la conseqüència és que només
serien un determinat tipus d'assalariat, amb un tipus de relació laboral estable els
que s'hi podrien dedicar.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que són conscients de la situació laboral dels
regidors. El que plantegen és que el Govern té unes dedicacions, dos caps d'àrea,
un altre càrrec a Urbanisme ... Si hi ha tot això, el regidor que no vol deixar la seva
ocupació privada, pot reduir la dedicació.

6. COMPATIBILITAT PERSONAL. Aprovació si s'escau, de la compatibilitat per
l'exercici d'activitats privades del empleats públics: Antoni Lluch i Tutusaus, Josep
Anton Orga i Clavero, Esther Olivella i Capellades, Esther Serret i Beltran, Roser
Cardús i Pardo, Victòria Claver i Borrega, Yuri Ferreira i Pascual, Salvador Ventura i
Ventura, Francisco Martos i Troyano, Antoni Armengol i Romagosa, Eugènia
Martínez i Mesa, Francesc Xavier Ballester i Gou, Roger Pla i Güell i Francesc Xavier
Senabre i Via
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Atès que diversos empleats públics en situació administrativa de servei actiu han
sol.licitat autorització per tal de poder compatibilitzar diverses activitats privades
amb el seu lloc de treball.

Atès que la declaració de compatibilitat relativa als empleats públics de
l'Ajuntament és una competència del Ple municipal, el qual l'ha de resoldre d'acord
amb la legislació aplicable.

Atès que són aplicables la Llei estatal 53/1984, d'incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, el Decret 598/1985, de 30 d'abril, que
desenvolupa la norma anterior, i la Llei catalana 21/1987, d'incompatibilitats del
personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la jurisprudència
d'interpretació de les mateixes.

Atès que s'ha emès informe jurídic general, relatiu a les diferents sol. licituds
presentades, del qual es desprèn que el Ple pot, si ho estima adient en aquests
casos, declarar la compatibilitat per tal que puguin compatibilitzar la seva activitat
a l'Ajuntament amb l'exercici d'una activitat privada, sempre que es compleixin
unes determinades condicions, per bé que l'opció de la desestimació de la petició
també té empara legal.

Per tot això, s'ACORDA:

l.Declarar que els empleats públics d'aquest Ajuntament poden compatibilitzar el
seu lloc de treball a l'Ajuntament de Vilafranca amb l'exercici de les següents
activitats privades:

Antoni Lluch Tutusaus: exercici activitat privada agrícola per compte propi.
Josep Anton Orga Clavero: exercici activitat privada agrícola per compte
propi.
Esther Olivella Capellades: exercici activitat privada com a psicòloga per
compte propi.
Esther Serret Beltran: exercici activitat privada com a psicòloga per compte
propi.
Roser Cardús Pardo: exercici activitat privada per compte aliè com
administrativa.
Victòria Claver Borrega: exercici activitat privada per compte propi
d'allotjament turístic.
Yuri Ferreira Pascual: exercici activitat privada per compte propi com a
músic.
Salvador Ventura Ventura: exercici activitat privada per compte aliè com a
Secretari d'empresa cooperativa.
Francisco Martos Troyano: exercici activitat privada per compte aliè en
empresa majorista de venda de begudes alcohòliques.
Antoni Armengol Romagosa: exercici activitat privada per compte propi com
arquitecte.
Eugènia Martínez Mesa: exercici activitat privada per compte propi com
arquitecte.
Francesc Xavier Ballester Gou: exercici activitat privada per compte propi
com arquitecte.
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Roger Pla Güell: exercici activitat privada per compte propi com arquitecte
tècnic.
Francesc Xavier Senabre Via: exercici activitat privada per compte propi de
realització de teràpies breus-mindfulness.

2.Caldrà observar els criteris i limitacions següents:

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

b) No es poden realitzar activitats en l'àmbit 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). Per tal d'aclarir aquest concepte determinat i establir unes pautes clares:

Els/Les arquitectes i arquitectes tècnics l'activitat privada del qual s'autoritza
no pot intervenir en obres, edificacions, instal.lacions o urbanitzacions
ubicades al terme municipal de Vilafranca del Penedès. La prohibició afecta a
la redacció d'estudis, valoracions, taxacions, certificats o informes per a
cèdules d'habitabilitat, certificats d'eficiència energètica o altres,
avantprojectes, projectes bàsics i executius i direccions i controls d'obra.

Els/Les arquitectes i arquitectes tècnics no poden intervenir
professionalment en la preparació, redacció o gestió de documents que hagin
de ser objecte de tramitació per part de l'Ajuntament de Vilafranca (llicències
o comunicacions o assabentats d'obres, llicències de segregació o de divisió
en propietat horitzontal, instruments de planejament o de gestió urbanística,
projectes d'obres o d'urbanització i altres similars).

Aquestes prohibicions específiques afecten també a l'estudi professional del
qual l'arquitecte/a o arquitecte/a tècnic pugui formar part, i a altres
arquitectes que comparteixin estudi amb l'arquitecte autoritzat. En cas de
contravenció el professional empleat de l'Ajuntament perdrà la declaració de
compatibilitat, sens perjudici d'altres responsabilitats que corresponguin.

Els/Les psicòlegs no podran atendre sota cap circumstància a la seva
consulta professionals a usuaris/àries els quals siguin atesos pels serveis
municipals en àmbits de la seva especialitat, ja sigui del seu servei o d'altres.

En cap cas podran celebrar contractes administratius amb l'Ajuntament les
persones jurídiques, físiques o ens sense personalitat jurídica, on presten
serveis els empleats als quals s'autoritza aquesta compatibilitat.

c) Donat que tots els sol.licitants presten serveis a l'Ajuntament a jornada
completa, l'activitat privada autoritzada no pot ocupar un temps de presència o de
feina igualo superior a la meitat de la jornada ordinària de treball a l'Administració
(art. 12.2 Llei 53/1984 i art. 12.2 de la Llei 21/1987). També serà inaplicable de
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manera automàtica qualsevol adaptació de l'horari de treball per motiu de
conciliació de la vida familiar i personal amb la laboral.

d) L'exercici d'activitats fora de l'Ajuntament no modifica de cap manera 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).

e) El reconeixement de compatibilitat implica que la persona autoritzada no pot
ocupar a l'Ajuntament un lloc de treball que comporti la percepció d'un complement
específic que incorpori el factor d'incompatibilitat o un altre concepte equiparable
(art. 14 Llei 21/1987 i art. 331 Decret 214/1990). Tampoc pot en cap cas limitar la
disponibilitat horària que pugui tenir atribuït el lloc de la persona interessada.

f) Aquesta autorització en cap cas inclourà la possibilitat de realitzar tasques de
direcció d'obra, d'explotació o de qualsevol altra que pugui suposar coincidència
d'horari, tot i que sigui esporàdica, amb la seva activitat en el sector públic.

g) Segons l'article 330 del Decret 214/1990, la declaració de compatibilitat
prohibeix expressament que l'activitat privada es relacioni amb la realitzada en el
Servei d'adscripció a l'Ajuntament , i també que l'activitat privada requereixi o
pugui requerir presència o feina en coincidència amb l'horari de treball que la
persona empleada públic tingui atribuïda a l'entitat local.

L'incompliment dels condicionaments o limitacions anteriors pot donar lloc a
l'exigència de responsabilitat disciplinària per falta molt greu.

3.Notificar aquest acord a la persona interessada.

VOTACIÓ: L'anterior punt de l'ordre del dia és aprovat amb 13 vots favorables (8
CiU,4 PSC, 1 PP) i 7 abstencions (2 CUP, 3 ERC i 2 VeC)

INTERVENCIONS: Es van efectuar conjuntament amb el punt cinquè de l'ordre del
dia.

ALCALDIA

7. MOCIÓ SOBRE L'ACADÈMIA TASTAVINS. Moció de l'Alcaldia de felicitació pel
50è aniversari de l'Acadèmia Tastavins i suport a la concessió de la Creu de Sant
Jordi.

L'Acadèmia Tastavins és una associació que té entre els seus objectius la divulgació
de la cultura del vi, tant per a no iniciats en el món del vi per introduir-los en
aquesta cultura, com a iniciats per ajudar a ampliar els seus coneixements i
brindar-los noves oportunitats, fomentant l'aprenentatge del món del vi i la seva
cultura entre els joves.
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L'Acadèmia Tastavins prou els vins del Penedès i el seu territori, sent les línies
estratègiques de l'Acadèmia, l'organització d'actes de difusió al Penedès i fora del
Penedès dirigits a públic final i a professionals (restauradors, sommeliers, líders
d'opinió ... )

Atès que l'Acadèmia Tastavins celebra els seus 50 anys i ha mostrat la voluntat de
demanar la Creu de Sant Jordi com a màxim reconeixement del país a una entitat
que ha treballat i treballa a favor de la cultura del vi, amb una profunda estima al
nostre territori, les nostres tradicions i la nostra cultura.

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

L'activitat cultural desenvolupada a favor de la cultura del vi, els 50 anys de
trajectòria ininterrompuda, i el seu compromís amb el territori penedesenc i amb
Catalunya, fan que l'Acadèmia Tastavins sigui mereixedora de la Creu de Sant Jordi
que atorga la Generalitat de Catalunya.

Per aquest motiu, el Ple Municipal de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
acorda:

Primer.- Felicitar l'Acadèmia Tastavins pel seu 50è aniversari.

Segon .- Donar suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a l'Acadèmia
Tastavins.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya i
del Parlament de Catalunya, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, a la presidència del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i a l'Acadèmia
Tastavins.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat

INTERVENCIONS:
El Sr. Raimon Gusi (CiU) felicita l'acadèmia de Tastavins pel seu 50è aniversari I
manifesta que és un plaer donar suport a la candidatura a la creu de Sant Jordi.
Aquesta entitat s'ha caracteritzat per defensar els nostres productes i la nostra
realitat territorial arreu. Per tota la seva trajectòria, han anat oferint fins i tot
espectacles i activitats culturals com és el Vijaz.

El Sr. Josep Ramon (PP) felicita l'acadèmia de Tastavins pel seu 50è aniversari I
manifesta que aquest fet demostra que hi ha continuïtat. Felicita també l'acadèmia
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per l'organització del Vijaz. És una entitat amb una certa estructura i hi ha moltes
persones que col.laboren altruísticament.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que tracten les dues mocions de manera
conjunta, ja que són entitats que treballen en benefici de Vilafranca i del territori i
en el cas de la Coral infantil l'Espinguet, treballa també amb els infants i la seva
educació.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) felicita l'acadèmia de Tastavins pel seu 50è aniversari i
manifesta que és una entitat que divulga la cultura del vi i la promoció dels nostres
vins al Penedès i arreu.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que l'entitat ha evolucionat a més, obrint-se a
noves activitats. Que en l'organització del Vijaz, si no hagués estat per l'Acadèmia,
ja veuríem on estaríem. També cal conèixer i reconèixer la tasca que es realitza a
l'espai Penedès a Barcelona.

8. MOCIÓ SOBRE LA CORAL L'ESPINGUET. Moció de l'Alcaldia de felicitació pel
50è aniversari de la Coral infantil l'Espinguet i suport a la concessió de la Creu de
Sant Jordi.

La Coral infantil l'Espinguet és una coral que va néixer l'any 1965 a Vilafranca del
Penedès perquè els nens i nenes es poguessin iniciar en el cant, la música i la
convivència. Moltes generacions de vilafranquins i vilafranquines i també,
penedesencs, han estat protagonistes de la història de l'Espinguet i actualment, molts
fills d'aquests primers són els cantaires de la coral infantil del segle XXI.

L'Espinguet porta el nom de Vilafranca més enllà de la nostra vila, amb els intercanvis
amb altres corals d'arreu del món.

També ha aconseguit cohesió entre l'equip de responsables, l'equip de pares i mares i
els cantaires, com a clar exemple de l'associacionisme cultural que és l'essència de la
nostra vila i que, amb totes les activitats que organitza, la revitalitza.

Amb aquests cinquanta anys de funcionament, més de 700 cantaires han passat per la
coral, essent possible gràcies als 62 directors que han posat moltes hores de dedicació
i il.lusió.

L'Espinguet ofereix una activitat col.lectiva de treball conjunt dels infants per aconseguir
la creació comuna d'una obra d'art. La responsabilitat compartida dels diferents
integrants és clau en el resultat final de l'obra que només podrà ser una realitat a partir
de la participació atenta i compromesa de la totalitat dels qui formen la coral.

L'Espinguet ha permès a molts vilafranquins i penedesencs de diferents nivells socials
compartir aquesta experiència tan enriquidora i creadora de relacions humanes com és
el fet de participar a la coral. I també ha estat una entitat molt important en la formació
dels cantaires.
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La Coral Infantil l'Espinguet és un referent dins del món coral infantil català, perquè és
una de les primeres corals infantils i defensora del cant coral infantil.

Atès que la Coral Infantil l'Espinguet celebra durant aquest curs els seus 50 anys, i ha
mostrat la voluntat de demanar la Creu de Sant Jordi com a màxim reconeixement del
país a una entitat que sempre ha treballat pels infants i joves, transmetent els valors de
la feina ben feta, amb una profunda estima a les nostres tradicions i cultura.

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

L'activitat cultural desenvolupada a favor de la cultura catalana, en el marc de les corals
infantils, els 50 anys de trajectòria cultural ininterrompuda, i el seu compromís amb el
territori i amb Catalunya, fan que la Coral Infantil l'Espinguet sigui mereixedora de la
Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya.

Per aquest motiu, el Ple Municipal de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès acorda:

Primer.- Felicitar la coral infantil l'Espinguet pel seu 50è aniversari.

Segon.- Donar suport a la concessió de la Creu de Sant Jordi a la coral infantil
l'Espinguet.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya i del
Parlament de Catalunya, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la presidència del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i a la coral infantil
l'Espinguet.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat

INTERVENCIONS:
El Sr. Raimon Gusi (CiU) manifesta que també cal felicitar la coral infantil en el seu
50è aniversari i es sumen a la seva candidatura a la Creu de sant Jordi. La seva
creació va ser un pas decidit en defensa de la llengua catalana en el cant coral. És
una entitat on han passat molts infants vilafranquins i de la resta de la comarca.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor i felicita a l'entitat pels 50
anys complerts. És una demostració de la riquesa del teixit associatiu de Vilafranca.
Són activitat que tot i rebre suport de l'Ajuntament, cal molta dedicació per tirar-les
endavant.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) felicita l'Espinguet pels seus 50 anys alhora que posa
de relleu dos elements. Quan neix l'entitat, la tasca al voltant del català era molt
complexa. L'entitat s'ha mantingut viu i al dia. És un exemple clar de moviment
associatiu de caràcter cultural molt potent.
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El Sr. Pere Sàbat (ERC) felicita per l'aniversari i manifesta que tot just fa un parell
de setmanes es va celebrar el sopar dels 50 anys. Esperen que continuïn fent
aquesta tasca de caràcter cultural durant molt de temps.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que es sumen a totes les lloances a l'entitat
í esperen que continuïn durant molts anys realitzant aquesta tasca.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) dóna ple suport a l'Espinguet, felicitar-la per l'aniversari i
desitja que per molts anys puguin gaudir-la.

9. MOCIÓ CREACIÓ DE LA COMISSIÓ SOCIAL. Moció que presenta el Grup
municipal de VeC i encapçalada finalment també per CiU per a la creació de la
Comissió Social municipal i de l'Observatori de la transparència social a Vilafranca.

Antecedents

Actualment la informació de què es disposa sobre les necessitats socials a
Vilafranca del Penedès és la derivada de l'atenció realitzada des dels Serveis Socials
de l'Ajuntament, aquesta informació no té en compte la totalitat de les necessitats i
per tant considerem que és insuficient per a planificar correctament els serveis
socials municipals.

Pensem que és imprescindible revisar i ampliar amb noves dades qualitatives i
quantitatives els indicadors socials, afegint també els indicadors que mesurin el
nivell de resposta i d'actuació municipal en tots els àmbits (pressupostari, financer,
d'actuació social, educativa, formativa, ocupacional i d'activació econòmica).

Atès que a Vilafranca del Penedès no s'ha realitzat durant els darrers anys una
Auditoria Social que forneixi d'informació sobre la situació real de les necessitats
socials de la ciutadania, la realització d'una Auditoria Social externa proporcionaria
una informació valuosíssima sobre la situació social de Vilafranca del Penedès i les
necessitats de la ciutadania i permetria reorientar, si cal, les polítiques socials
desplegades des de l'Ajuntament a través dels Serveis Socials, altres serveis
relacionats i entitats col.laboradores, per fer-les més eficaces i globals.

Els indicadors socials que s'obtindrien de l'Auditoria social externa i dels Serveis
Socials de l'Ajuntament, son claus per a definir elements de diagnosi i valoració de
la realitat social el més actualitzada possible, de manera que l'acció social municipal
pugui millorar i plantejar un Pla de Xoc contra l'emergència social.

Des del Grup Municipal de Vilafranca en Comú pensem que el primer pas per a
canviar o transformar la realitat ha de partir d'un bon, i el més exhaustiu possible,
coneixement quantitatiu i qualitatiu d'aquesta.

Considerem que aquest coneixement ha de ser intern i extern, públic i d'accés a
tothom com a garantia transparència i dret a la informació, elements claus en
l'objectiu d'implicar i guanyar sobirania ciutadana en la construcció comunitària de
l'actuació municipal.
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Entenem que una de les bases prioritàries per a definir i aplicar mesures, accions,
programes i projectes de lluita contra l'emergència social i per la millora social de
Vilafranca del Penedès és partir i compartir públicament la diagnosi de la situació
social, econòmica i de gestió municipal.

Pensem que la vila ha de dotar-se d'un instrument àgil que ens faciliti una
audiència pública constant de les dades que defineixen el què passa i vivim
col.lectivament i de les respostes municipals que s'hi adrecen.

Per aquests motius el Grup Municipal de Vilafranca en Comú proposa al Ple
municipal l'adopció dels següents acords:

1. Crear, en el termini d'un mes, una Comissió Social amb representació de tots
els Grups Municipals representats al consistori i els tècnics municipals
pertinents, obert a la participació d'experts d'altres institucions, d'agents
socioeconòmics, d'entitats o col.lectius de la ciutat.

2. Definir en el marc de la Comissió Social i en el termini de tres mesos les
característiques d'una Auditoria Social externa de Vilafranca del Penedès,
amb supervisió univer-sitària i seguiment dels tècnics municipals, i encarregar
la seva execució.

3. Establir un termini de tres mesos per recollir la informació necessària per a la
creació d'un Observatori de la Transparència Social que reculli, actualitzi,
mantingui, avaluï i difongui els indicadors socials, econòmics i de gestió
municipal de Vilafranca del Penedès.

4. Crear la pàgina web de l'Observatori de la Transparència Social on es
publicaran, actualitzant-los oportunament, tots els indicadors socials,
econòmics i de gestió municipal, amb un format àgil i de fàcil comprensió per
a tothom.

5. Garantir l'accessibilitat a tota la ciutadania a l'Observatori de la
Transparència Social, creant els mecanismes de difusió i explicació oportuns
amb en especial cura i atenció a facilitar a les persones amb dificultats
telemàtiques o socioeducatives o culturals el seu accés.

6. Elaborar un Pla de Xoc Social a partir de l'Auditoria Social externa Definir
amb temps suficient perquè pugui incorporar-se als Pressupostos del 2017.

7. Condicionar l'executivitat de la moció als acords que s'assoleixin en la Junta
de Portaveus, on s'explicarà el que s'està fent

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat

INTERVENCIONS:
El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que en els antecedents es justifica la
proposta. La informació és fonamental per actuar. L'Ajuntament disposa de molta
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informació, però aquesta és insuficient. Hi ha una part de la població que no es
reflecteix en els indicadors perquè tot i tenir una necessitat de caràcter social, pel
motiu que sigui, no es relaciona amb l'ajuntament.

L'auditoria és una eina important. Ha de ser externa ~er tal de tenir una mirada
amb una altres ulls de la realitat que vivim dia a dia. Es una eina per millorar els
Serveis Socials de Vilafranca. A partir de la llei de transparència és important que la
informació sigui pública. L'auditoria ens permetria afrontar els pressupostos de
2017 i ens permetrà posar-nos d'acord.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que està d'acord amb l'esperit de la moció.
Potser cal aprofitar la Comissió de Serveis a les persones, que pot reunir-se a
instància del president de la comissió. Es pot convidar a les entitats socials i que
s'afegeixin. O també es pot mirar si en el Consell de Serveis Socials es pot
complementar amb altres membres que no en formen part.

El fet de publicar les dades a través de la web em sembla bé. La creació d'un
Observatori suposa un increment de despesa que potser és necessari que es
dediqui a serveis Socials.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que la inversió social i les polítiques de cohesió
són fonamentals per a ERC. El que s'aporta en inversió social té retorn sobre les
persones. Si tenim la diagnosi de les necessitats de la vila, sabrem quina és la
realitat social de Vilafranca.

Votaran a favor de la moció, el mecanisme pot ser el que proposa la moció o un
altre. Crear una nova comissió paral.lela no sembla una bona proposta. Proposem
que si de cas es creï un grup de treball que surti del Consell municipal de serveis
Socials.

No es tracta de fiscalitzar la feina dels darrers anys, sinó que es vol conèixer l'estat
actual. Tampoc es veu clar que s'hagi de fer amb suport universitari, potser les
persones que hi ha de treballar puguin enfocar la forma de treball. Per l'elaboració
d'un pla de xoc social, el temps és molt curt d'aquí a la tardor. Per preparar els
pressupostos, el grup de treball potser haurà de fer una proposta sense les
conclusions definitives.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) manifesta que la manca de compliment del
compromís de treballar en una taula de temes socials és la causa de la moció.
Estan d'acord amb la presentació de la moció pel seu previsible efecte de creació
d'un espai de treball en l'àmbit de l'atenció social.

Amb els treballs ens portaria a elaborar pla de xoc o un pla de mesures o polítiques
socials a curt i a llarg termini.

Potser crear una nova taula no seria el més encertat, en alguna comissió
informativa s'hi podria encabir. La proposta de creació d'un observatori també els
genera dubtes. L'important és que les dades estiguin a l'abast i siguin fàcilment
localitzables.
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El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que abans d'acabar l'any 2015 hi va haver
una Junta de portaveus per parlar dels Ajuts Socials. En aquella Junta es va aportar
informació sobre els diferents ajuts i intervencions socials que recull el pressupost
2016 i es van comprometre a aprofundir en aquest tema. En el mes de desembre
es va plantejar als responsables tècnics l'estudi de la metodologia per aconseguir
totes les dades necessàries per fer aquesta diagnosi.

És en aquest context que sorgeix la referència al "Llibre blanc" com instrument de
recollida d'informació, ja que és la millor eina per ajudar a prendre decisions en el
camp polític, elaborat amb la participació de l'equip tècnic municipal i supervisat
per assessors de la Diputació Provincial de Barcelona. L'objectiu és elaborar uns
pressupostos municipals equilibrats, justos i equitatius, que garanteixin l'atenció
social a Vilafranca.

Des d'aquells moment s'han fet diferents actuacions en aquest sentit i creuen
disposaran de dades abans de les vacances d'estiu. Unes dades que ens han de
donar pautes per ajustar els apartats d'ajuts i altres intervencions socials en el
pressupost de 2017. Les dades seran la base del treball de reflexió per redactar el
"Llibre blanc" que ens ha de menar a aplicar les propostes l'any 2018.
Quant a l'organització de treball:

Entenen que el Consell Municipal de Serveis Socials té, entre d'altres, la funció
d'elaborar estudis que ajudin a prendre decisions i que un grup de treball en el
marc d'aquest Consell és el millor espai per canalitzar les dades i les informacions

Entenen que no és pertinent votar la moció i demana que els facin confiança. No
entenen el perquè de la via de la Moció quan les vies del diàleg han estat i
continuen estan obertes a la seva participació.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que aquelles societats que no tenen
capacitat d'autocrítica estan condemnades. La moció està feta en sentit positiu. La
manera que hauria de fer-se la Comissió d'estudi dels afers socials, en això no són
fonamentalistes.

La diagnosi no va destinada a avaluar el que estem fent, sinó a valorar allò que
passa a Vilafranca, la situació real. L'estudi ha de ser extern perquè la mirada
externa ens reconeixerà que la feina que estem fent compleix amb els seus
objectius. Sap que el Govern treballa amb molt d'interès i aplicació i això ho
reconeix, però veuen massa perills allà on no n'hi ha. La diagnosi servirà per
millorar el llibre blanc, per començar el 2017 amb polítiques socials millorades.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que la intervenció del Sr. Zaballa els ha
semblat dura. La proposta de la moció és positiva. S'ha fet molta feina, segur, però
no sembla correcte fer un tancament de portes a la proposta.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) manifesta que comparteixen la rèplica del Sr.
Arnabat, la diagnosi és necessària. No costaria res que a les Comissions
informatives s'aportessin els resultats dels treballs que van fent. Caldria plantejar-
se la incorporació de propostes en els pressupostos de 2017.
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El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que lamenta si el to ha esta pujat per sobre
de l'habitual. La diagnosi no tanca la porta. Ara s'estan recopilant les dades . la
diagnosi la faran els assessors encarregats de la seva elaboració. Aquesta moció és
instar al Govern a fer allò que està fent.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que amb diferents paraules tots han acabat
dient el mateix. La proposta li sembla correcta, però com diu el Sr. Zaballa, això ja
s'està fent. En quant a l'auditoria externa, cal tenir clar que el 90% de les dades
necessàries per fer l'auditoria externa, les aportarà el propi Ajuntament.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que pel que fa a l'auditoria, una persona
externa, a vegades aporta una visió que permet millorar l'organització i els recursos
esmerçats.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que seria bo aprovar la moció i fer una Junta
de Portaveus per veure el què fem, com ho fem i acordar-ho. Tenint en compte que
la majoria dels grups han valorat que qui ha de fer el treball sigui el Consell Social.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que ara no ens facin desfer la feina feta.
Enriquir sí, però sense qüestionar el que s'ha fet fins ara.

Finalment es proposa la modificació de la proposta afegint un punt que estableixi
que: Condicionar l'executivitat de la moció als acords que s'assoleixin en la Junta
de Portaveus, on s'explicarà el que s'està fent. Introduïda aquesta modificació (que
recull l'acord transcrit més amunt), l'alcalde manifesta el seu desig d'encapçalar
també al Moició

10. MOCIÓ DE SUPORT AL SR. MARCEL SURIÀ, EXALCALDE DE SANTA FE
DEL PENEDÈS. Moció que presenten el Grup municipal d'ERC i de CiU de suport al
Sr. Marcel Surià, exalcalde de Santa Fe del Penedès.

El dia 29 de febrer va ingressar a la presó el Sr. Marcel Surià, exalcalde de Santa
Fe del Penedès, per complir la incomprensible condemna de dos anys i tres mesos
imposada pel Tribunal Suprem. Una sentència que va arribar després que Fiscalia
presentés recurs a una primera sentència de dos anys i una multa econòmica de
l'Audiència de Barcelona, en la qual l'exalcalde evitava el seu ingrés a presó.

La signatura d'informes irregulars de residència per a immigrants del seu municipi li
ha comportat a aquest exalcalde una condemna final de més de dos anys de presó
que el va obligar ahir a entrar al centre penitenciari.

AI llarg periple judicial, amb reconeixement de delicte i col.laboració amb els cossos
policials per evitar l'entrada a presó, s'hi afegeix la denegació per part del Govern
del Partit Popular de l'indult sol.licitat per l'exalcalde. Per aquest indult es va
al.legar vulnerabilitat de les persones a qui anaven destinats els informes signats i
la demostració que en cap cas hi va haver benefici econòmic.

Davant d'aquesta negativa del govern espanyol, cal expressar disconformitat per
aquesta decisió. Una decisió que, d'acord amb la normativa que regula l'indult, no
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cal justificar ni raonar, donant a l'executiu espanyol un poder incomprensible, i que
en aquest cas ha portat a la presó a una persona les actuacions del qual no han
generat cap perjudici per ningú.

Ens posem al costat del Sr. Surià, perquè considerem que, un cop més, es
descarrega sobre determinades autoritats públiques les culpes d'uns problemes que
no només els sobrepassen en mitjans personals, materials i econòmics, sinó que
desborden de lluny les seves competències.

El Sr. Surià només va ser conscient d'un problema humanitari al seu municIpI que
afectava a les persones, i la seva resposta va ser ajudar i buscar solucions. La feina
que fan dia a dia tots i cadascun dels alcaldes i alcaldesses del nostre país.

Per tot això, el grup municipal d'ERC i CIU proposa al Ple de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès l'adopció dels següents

1. Mostrar la solidaritat del Ple de l'Ajuntament amb l'exalcalde de Santa Fe del
Penedès Marcel Surià per la condemna que l'obliga a entrar a presó per la
signatura d'informes de residència per a immigrants.

2. Demanar des l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès al Consell de Ministres
del Regne d'Espanya que concedeixi l'indult a l'exalcalde Marcel Surià.

3. Donar trasllat de l'aprovació d'aquesta moció a la Conselleria de Governació
de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Justícia del Regne d'Espanya i
al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:
El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que el Sr. Marcel Surià, exalcalde de Santa Fe
del Penedès. El Sr. Marcel potser va cometre alguna ¡1.legalitat però no una
injustícia. No va participar de cap gestió fraudulenta, no s'ha lucrat no ha robat a
ningú, no és corrupte. Ha entrat a la presó per saltar-se una llei. Les lleis poden ser
legals, però algunes poden ser injustes. És legal fer fora d'una vivenda a una
família que no pot pagar una hipoteca, però és injust. En Marcel va ajudar a gent
que patia. El Marcel no va crear un problema, el problema ja existia. Presenten la
moció perquè és de justícia. Rebutgen un procediment cruel i una condemna
desproporcionada, injusta i innecessària. Reclamen l'indult. La justícia espanyola és
dura amb els febles i dèbil amb els poderosos.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que la llei serà injusta o no, però és la que és.
Si hi ha la figura de l'indult, és per a casos com aquest, que ha fet una cosa per
humanitat, sense ànim de lucre, que és una persona sempre molt implicada amb la
societat. És un delicte que en cap cas havia creat alarma social, ni res. Si a això hi
afegim que amb la fiscalia es va negociar una pena, de dos anys per tal de no
haver d'entrar a la presó i una vegada acceptada la culpa, es canvia la pena per
una de dos anys i tres mesos, que l'obliga a ingressar a la presó, es manifesta una
gran injustícia
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El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que el seu vot serà favorable.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que votaran a favor, és una injustícia i que
molta altra gent hauria d'estar engarjolada i no pas en Marcel.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que votaran a favor. Hi ha lleis injustes. Les
lleis no deixen de ser un reflex de la classe dominant. En Marcel ha estat víctima
d'una llei que creava ciutadans de primera i ciutadans de segona. Actuava des de la
bona fe. Critiquen l'aplicació de la llei d'indults, del segle XIX, que s'aplica en casos
que tots coneixem i es deixa d'aplicar en un cas tant clamorós com aquest.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que votaran a favor, No comprenen la
situació. Sobretot si es veuen casos de gran impacte social, com són els de
corrupció, que tenen sovint un desenllaç diferent.

11. MOCIÓ PER LA TRANSPARÈNCIA, EL DEBAT I LA PARTICIPACIÓ. Moció
que presenta el Grup municipal d'ERC per la transparència, el debat i la
participació, accés a la informació pública i al bon govern.

Des de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, les administracions públiques estan obligades a desenvolupar
tot d'accions per tal d'apropar a la ciutadania el seu dia a dia.

Ens trobem en una situació on la política té una gran crisi de legitimació envers la
ciutadania. Els constants casos de corrupció, malbaratament de recursos públics i
enriquiments personals han catapultat el comportament d'una minoria indigne a la
generalització envers tots els representants polítics.

Aquest fet ha de comportar que el sistema es repensi i canviï maneres, models i
accions que s'han imposat durant aquestes últimes dècades, segurament pel fet de
no haver trencat amb el règim dictatorial perpetuant les seves praxis i mètodes.

És d'una urgència evident que el sistema democràtic purgui aquells elements que
en perverteixen el seu funcionament i cronifiquen comportaments totalment
contraris a l'ideal democràtic que es basa en buscar el bé comú i al servei del poble.

Aquesta llei marca un mínim necessari davant les evidències de què en moltes
administracions es produïen situacions irregulars que s'escapen del que hauria de
ser el servei públic i avança en posar a disposició de la ciutadania la informació, de
forma clara, que genera l'ajuntament.

Cal destacar la ràpida posada en marxa dels procediments per part de l'Ajuntament
de Vilafranca, per complir amb els preceptes de la Llei 19/2014, però l'afany de
transparència no pot quedar aquí.

En ple segle XXI s'obren unes oportunitats fins fa pocs anys inimaginables per
aprofundir en la transparència i en l'obertura de portes de l'ajuntament, que cal
aprofitar per fer més estret el vincle entre la ciutadania i l'administració local.
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Elements com les audiències públiques per retre comptes de l'acció del govern,
establir un debat sobre l'estat de la vila o promoure una major participació
ciutadana i política en els òrgans de l'Ajuntament també s'encamina a dotar de
major transparència l'acció de l'Ajuntament.

La transparència i la participació són cares de la mateixa moneda.

Representen l'empoderament de la ciutadania, situar la gent al centre de la política,
entendre que és la ciutadania qui regeix el sistema democràtic i per tant és vital
que s'ofereixi la informació i s'obrin les portes a la participació directa. Les
administracions, i les locals amb més força i interès per la proximitat, han de deixar
d'entendre la ciutadania com a receptora de serveis per passar a relacionar-s'hi de
forma col.laborativa.

La participació no és només un apèndix sinó que ha de constituir-se com a element
bàsic en la política local, per exemple impulsant els pressupostos participatius.

En aquest sentit cal tornar al consens entre tots els partits polítics de Vilafranca que
al 2008 vam aprovar una moció a favor d'aquesta eina de participació, però que al
2011 va deixar d'aplicar-se, i si cal, repensar i millorar el funcionament del Grup de
Participació Ciutadana per fer-lo més participatiu i representatiu del teixit social de
la vila.

Per tot l'exposat, proposem al Ple de l'Ajuntament de Vilafranca que prengui els
següents acords:

1. Desenvolupar una aplicació per a mòbil i tablets on es pugui consultar el
pressupost de l'ajuntament, l'estat d'execució, les retribucions polítiques, els
cost de les principals obres ... per aprofundir en la transparència de la gestió
municipal.

2. Establir un compromís de temps de resposta a totes les peticions escrits
dels ciutadans, en un termini màxim d'un mes.

3. Promoure la creació de mecanismes de supervisió i d'atenció de queixes.

4. Visualitzar al portal de transparència els criteris d'atorgament de qualsevol
aportació econòmica i publicació d'un llistat més clar de les entitats
subvencionades i de l'import corresponent.

5. Impulsar un cop a l'any un debat general per debatre sobre l'estat de la vila
amb la participació d'entitats, de ciutadans i ciutadanes i dels diferents
partits amb representació al Ple Municipal. Aquest debat s'haurà de dur a
terme a l'inici del curs polític.

6. Introduir en la proposta de pressupostos per al 2017 una partida destinada a
pressupostos participatius, amb l'objectiu de que la ciutadania i la societat
civil participin en la decisió d'on invertir-los, reprenent la tasca del Grup de
Participació Ciutadana aprovat el 2008.
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VOTACIÓ: L'anterior moció obté 7 vots a favor (2 CUP, 3 ERC, 2 VeC), 12 en contra

(8 CiU, 4 PSC) i una abstenció (1 PP), per la qual cosa no s'aprova.

INTERVENCIONS:
El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que la transparència i la participació ciutadana
ha de ser una prioritat. Cal felicitar a l'equip tècnic que ha aplicat la llei de
transparència, però creuen que es pot fer més. La llei de transparència marca un
marc de mínims, es pot fer més, ser més agosarats, cal anar més enllà. La majoria
de les propostes que es formulen en la moció (audiències públiques per explicar el
que s'ha fet i quins són els projectes que es duran a terme, debat anual sobre
l'estat de la vila obert a entitats i a la gent en general, recuperar i millorar els
pressupostos participatius), són perfectament realitzables ja, només cal que el
govern en faci una prioritat política.

Creuen que és una proposta en positiu amb l'objectiu d'apropar els pressupostos a
la gent. I pot ser positiu celebrar un debat cada any sobre l'estat de la vila. Són
mesures de sentit comú.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que està d'acord amb l'esperit de la moció. Hi
ha mecanismes de supervisió de les queixes, que és la Sindicatura municipal de
Greuges.

El debat de l'estat de la vila, històricament ja s'havia fet. La participació d'entitats
ciutadanes, es veu poc viable per la limitació de temps. Potser seria millor els
debats sectorials, fer plens especials per temes.

En quant als pressupostos participatius, la idea que es va dur a terme l'any 2008,
va ser una idea fallida. L'experiència és que finalment van participar 6 o 8
persones.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que veuen la moció positivament. Més enllà
de complir les obligacions en matèria de transparència, cal cercar la màxima
transparència possible en un ens públic com és l'ajuntament. Compartim plenament
el sentit de la moció. Donar coneixement de les subvencions del seu import i la
justificació d'aquest, és positiu. Volen donar suport als pressupostos participatius.
Una part referida a inversions podria tractar-se participadament.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que votaran favorablement.

Es poden damunt la taula tres temes diferents. La llei de transparència parla que la
informació ha d'estar en formats treballables. Les dades estan en format PDF.

En matèria de participació, l'equip de govern és regressiu. Abans teníem uns
patronats on la gent hi podia participar i han estat suprimits. Hi havia pressupostos
participatius i ara no els tenim. És cert que durant dos anys una part dels
pressupostos es feia de manera participativa i que no va ser un projecte massa
reeixit, però el que és clar és que la participació ciutadana és un objectiu en si
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mateix, canvi en la cultura política, deixar de pensar en que la participació política
és anar a votar un cop cada quatre anys per integrar-ho en el dia a dia de la gent.

En quant a les subvencions, hi ha una moció aprovada de la CUP, de l'any 2009 o
2010, aprovada, que deia que les subvencions a entitats passessin pel Ple, que no
s'ha complert mai.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que la part expositiva, menys el final que és
discutible, l'assumeixen. A Vilafranca sempre hi ha hagut bastant transparència. La
web municipal té molta informació però ha quedat obsoleta. Per tant, una aplicació
mòbil pot ser que es pugui integrar dintre del nou disseny de la web que es vol
acometre. Si haguessin parlat abans de presentar la moció amb l'equip de govern,
els hauríem explicat que estem fent.

Estem creant mecanismes de resolució de queixes. Ja havíem detectat la
problemàtica i ara ho centralitzem tot en un sol lloc.

En quant a la participació, creuen que el mecanisme de participació han de ser els
Consells de participació, on hi participen un total de més de 200 persones i és allí
on s'ha de garantir la participació.

Pel que fa als pressupostos participatius, l'any 2008 teníem un pressupost de
58.000.000 i un romanent de més 5.000.000, que es podia destinar al que es
volgués, no com ara que una llei del 2012 ens diu que hem de fer. La situació era
molt diferent, hi havia molt de marge i per això es podia destinar una part del
pressupost a pressupostos participatius. El que és important és que hi hagi diners
sobre la taula per destinar-los a pressupostos participatius.

Pels dos darrers punts, si no es modifiquen, votaríem en contra

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que sempre que presenten propostes diuen que
ja ho estan fent. En quant a l'aplicació web, no es posen ni amb els terminis ni amb
la manera. En quant als pressupostos participatius ERC no diu com s'han de fer. És
un tema de voluntat política.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que sobre el tema de la Llei 19/2014,
estan treballant de la ma de l'Administració Oberta de Catalunya. Dels 120 ítems
que planteja l'AOC de complir, l'Ajuntament està per sobre dels 100. AI final serà la
Sindicatura de Greuges qui farà l'avaluació del compliment.

La pàgina web la millorarem. Ara s'ha de posar en marxa la part de bon govern.
S'ha de buscar aquells temes de caràcter global i aplicar-los a l'àmbit municipal.
Ara s'han de donar elements al ciutadà per tal que pugui trobar les solucions que li
interessen de manera autònoma.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que la moció posa sobre la taula una serie de
mesures pe avançar en la qualitat democràtica d'aquest ajuntament. Creuen que
són mesures de sentit comú, que l'equip de govern comparteix en gran part i que
no hauria de costar gaire aprovar aquesta moció.
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L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que els companys ja han dit on hi ha
dificultats per aprovar aquesta moció, que és l'apartat dels debats sobre punts de
vista i els pressupostos participatius. Els quatre primers punts els aprovaríem, els
dos darrers no. Si els retiren, votarem a favor.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que ells creuen en la participació ciutadana i per
això no retiraran el punt.

12. Inclusió d'un punt via urgència. Moció presentada per Alcaldia de
l'ajuntament de Vilafranca del Penedès per demanar que la Minurso (Missió de les
Nacions Unides pel referèndum al Sàhara occidental) assumeixi competències en
drets humans

Pren la paraula l'alcalde Pere Reguli (CiU) que manifesta que li han fet arribar una
moció per part de l'associació ACAPS Wilaya, en que sembla que al mes d'abril hi
haurà un debat a l'ONU sobre la continuïtat de la MINURSO. Aquesta és la part
urgent de la moció presentada. La moció és més amplia, però la resta no té
aquesta urgència. No s'ha pogut preparar en forma, per això es proposa de manera
urgent la seva inclusió en l'ordre del dia.

Per assentiment unànime, s'aprova la urgència.

El proper mes d'abril està previst el debat a les Nacions Unides sobre la continuïtat
de la MINURSO i les seves funcions. Aquest any 2014, els Estats Units demanaren
que aquesta missió tingués competències en l'observança i aplicació dels Drets
humans en els territoris ocupats del Sàhara occidental, tot i que el veto de França
ho impedí. Aquesta Missió es desplegà al territori mitjançant la resolució 690 del
Consell de Seguretat de les nacions unides del 29 d'abril del 1991.

És inadmissible que una Missió internacional de les Nacions Unides desplegada en el
territori per cercar una solució pacifica a un conflicte pugui restar impassible davant
de les violacions reiterades dels drets Humans.

Atès la presència i desplegament de la MINURSO en nom de les Nacions Unides i de
la Comunitat Internacional en el territori del Sàhara occidental i amb la missió
específica d'interposar-se entre les parts en conflicte per celebrar un referèndum i
trobar una solució pacifica al mateix.

Atès el debat sobre el desplegament de la MINURSO i les seves competències que
les Nacions Unides han de celebrar el proper mes d'abril.

Atès que són els membres de la Comissió Permanent els que han de decidir sobre
aquest tema.

Per tot això, l'alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès que
acordi,
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1. Que mentre no es produeixi el referèndum i la resolució pacífica del conflicte,
dotar la missió de l'ONU (MINURSO) de les competències en observança i
garantia de no vulneració dels drets humans. Aquesta necessària i urgent
intervenció internacional és imprescindible per tal de resoldre un conflicte
enquistat i amb un poder molt desigual per les dues parts en conflicte.

2. Demanar als membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que
acordin la dotació clara de competències a la MINURSO en material de Drets
Humans, d'acord amb les cartes fundacionals i declaracions de la mateixa
institució i que cap membre permanent del mateix exerceixi el dret a veto en
aquesta material. Veto, a totes llums incomprensible.

3. Enviar la present moció a les Ambaixades dels membres permanents del
Consell de seguretat de les Nacions Unides a Madrid, ministeri d'Afers
exteriors espanyol, Missions permanents davant del Consell de Seguretat de
les Nacions Unides a Nova York, Federació ACAPS, Ceas, Grups Parlamentaris
de Congrés i del Parlament de Catalunya, Delegació del FPolisario a
Catalunya i a l'estat espanyol i entitats de la població.

VOTACIO: L'anterior moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:
El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que donen suport a la moció a la causa del
poble saharauí.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que un cop se'ls va denegar el debatre una
moció perquè no van aportar el text de la moció. Estan d'acord amb el fons de la
moClo

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que el que està fent és extreure una moció
d'una altra més extensa que l'entitat que volia sotmetre-la a consideració del Ple va
presentar fora de termini

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que la conformitat amb les mocions que
presenta l'entitat ACAPS Wilaya.

13. Precs i preguntes

El Sr. Josep Ramon (PP) demana el detall de les partides de despesa de l'exercici
2015 que no van executar-se en la seva totalitat.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) exposa que està pendent de resposta la pregunta sobre
les incidències que van exposar en el Ple de gener sobre la manca d'atenció al
públic que en ocasions es produïa a la seu de la Policia Local. També preguntar per
la convocatòria del Consell de convivència i policia local comunitària que se'ls va dir
que es convocaria i fins a la data no els consta la convocatòria.
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El Sr. Manel Monfort (CiU) manifesta que ell la donava per resposta, vam explicar
els possibles motius que havien pogut produir els retards i pel que fa al Consell de
convivència, encara tenim pendent concretar la data.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) exposa que el va estranyar que no hi hagués invitació
oficial a les Jornades de Vinyes per calor o una nota o un correu electrònic fent-nos
saber de les jornades.

Formula dos precs: Li agradaria saber com es decideix i quins criteris tenen per
l'expansió de la zona blava i també traslladar la inquietud de diverses entitats
esportives per la no convocatòria de subvencions per esports base.

La Sra. Anna Doblas (CiU) manifesta que fa poca estona ha acabat una reunió amb
totes les entitats se les ha convocat per explicar les noves bases a les entitats
esportives.

La Sra. Mònica Hill (ERC) formula un prec, ja que alguns treballadors del Polígon
industrial Domenys II demanen si es poden pintar de nou els passos de vianants,
perquè no es visualitzen.

Pregunta sobre el Consell municipal de la convivència. Ara que sembla que el
Govern amb la Policia local, vol tirar endavant una campanya contra l'incivisme,
potser el Consell municipal de la convivència seria un bon lloc per participar en
aquestes qüestions.

Formula també una pregunta sobre com està el tema de l'acollida de refugiats.

La Sra. Montse Arroyo (PSC) parlant amb les companyes del Fons de cooperació,
contesta que tema que els preocupa el tancament de les fronteres de la Unió i els
fons que per a aquest tema destini la Unió europea.

El Sr. Raimon Gusi (CiU) manifesta que el dia 30 venen els directors generals de la
Generalitat al Consell d'alcaldes de l'Alt Penedès a explicar què s'ha de fer.

En Marcel Martínez, (CUP) manifesta que tenien una sèrie de preguntes formulades
per escrit, les quals són llegides pel secretari:

Número de sancions durant els anys 2014 i 2015, a empreses per ús inadequat de
les cartelleres reservades per a entitats sense afany de lucre.

Número de sancions a entitats de Vilafranca per encartellar fora dels llocs reservats
per encartellar.

El número de cartelleres actuals a Vilafranca separat entre les que poden utilitzar
les empreses i les que només poden utilitzar les entitats.

Les mides de cada una de les cartelleres.

La ubicació de cada una d'aquestes cartelleres.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) respon a aquestes primeres qüestions manifestant que el
número d'empreses sancionades per encartellar for de lloc va ser de 21 l'any 2014
i 1 el 2015. l que el 2016 ja es porten 8. Pel que fa al nombre de sancions a
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entitats de Vilafranca, al 2014 van ser 3, al 2015 van ser 2 i al 2016 ja en portem
3

El nombre de cartelleres reservades a entitats són 23 i les que poden fer servir les
empreses són 22.

En quant a les mides i ubicacions, aquests són de diversos tipus. Aquesta
informació se'ls farà arribar via correu electrònic

Dintre de les preguntes escrites formulades pel grup municipal de la CUP: Quines
són les instruccions que ha donat alcaldia que han portat a excloure del Saló de
Plens els actes institucionals següents: Dia internacional de les persones amb
discapacitat, Dia internacional de la dona treballadora i Dia internacional contra la
violència de gènere.

L'alcalde Pere Reguli manifesta que moltes de les vegades que es cedia la Sala j

després no hi havia ningú, ni tant sols els regidors. Per això al final es va prendre el
criteri de reservar la Sala per als tres pregons: Fira del gall, Fires de maig i
Setmana de la gent gran, que són les que realment hi assistia molta gent i les dues
conferències institucionals de la Diada Nacional i del patró de Catalunya. A la Sala
de Plens es fan aquestes activitats i també visites institucionals, es fan casaments,
alguna visita escolar. La resta es distribueix en diferents espais.

Les següents preguntes escrites són: En quin punt es troba el treball per articular
la col.laboració amb Som Energia? Se'n té ja una proposta?
El govern té ja la proposta de conveni sobre pobresa energètica amb Som Energia?
Si és així, quan es preveu signar-lo i aplicar-lo?

El Sr. Aureli Ruiz manifesta que el conveni l'anaven a aprovar ahir, però volien
parlar-lo amb els Serveis Socials per tal de no entrar en contradicció amb el
protocol d'actuacions dels propis Serveis Socials. La col.laboració amb Som Energia
és àmplia.

Es va fer un conveni similar amb Aigües de Vilafranca. Aigües de Vilafranca
assumeix el cost.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que aquest acord ve d'una moció presentada
pels grups de l'oposició. l que tot apunta a que treballaran sovint amb ells. Agraeix
la moció presentada en el seu moment.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que en aquests temes sempre els trobaran i
els interessa participar-hi de forma activa.
Un grup d'entitats pretenia presentar una carta de disconformitat amb la distribució
d'espais de La Gamba i sembla que no hi va haver un diàleg massa fluït amb la
representant de l'entitat.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que el debat amb la regidora va anar bé i que
ell mateix va citar aquestes entitats per explicar-los, junt amb la regidora dues
coses, que pel que fa a les grans inversions, aquestes es faran quan es podrà i pel
que fa a les petites coses que faciliten el dia a dia els vam demanar la màxima
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confiança i que ens facin saber quan hi ha coses. Mirat el que l'Ajuntament es gasta
en manteniment de les instal.lacions esportives, és més d'un milió d'euros anual.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) demana si existeix un protocol d'atenció a persones
sense sostre en cas de temperatura extrema i si en poden tenir còpia.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que no creu que hi sigui per escrit, però que
en tot cas els respondran per escrit

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) demana si les jubilacions i baixes de la Brigada seran
cobertes, perquè a la pàgina web no han esbrinat res.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que existeix una borsa de treball que fem servir
per fer les substitucions de les persones, Tenim el problema de que, per les
limitacions legals, no es poden dotar de personal de nou ingrés que rejoveneixi la
plantilla de la brigada. La voluntat en tot cas és de reposar-ho quan legalment sigui
possible.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) demana si la Comissió de transport públic que es va
dir en l'anterior Ple que es convocaria, hi ha prevista data?

El Sr. Josep M Martí (CiU) manifesta que ho faran ven aviat, que està previst
convocar-la.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) demana si l'explicació que ha de fer la directora de
l'Escola d'enoturisme sobre el Projecte d'escola, es faràs aviat?

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que suposa que si, que ja els avisaran.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) demana si existeix algun material sobre el Simposi
de Vinyes per calor.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que suposa que deuen estar preparant algun
tipus de material. Quan el tinguin, els el faran arribar

\

L'alcalde' aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aqu
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