
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : OS/2016
Caràcter: ordinari
Data: 31 de maig de 2016
Horari: de 20: 11 a 00: 15 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (CiU)

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
- Ramon Arnabat i Mata (VeC)
- Montse Arroyo i Ferrando (PSC)
- Anna Doblas i Ruiz (CiU)
- Mònica Hil! 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)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Dolors Rius i Marrugat (CiU)
- Francisco Romero i Gamarra (PSC)
- Aureli Ruiz i Milà (CiU)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon I. Zaballa i Serra (PSC)

S'ha excusat d'assistir-hi:

- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)
- Raimon Gusi i Amigó (CiU)

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

Desenvolupament de la sessió

1. ACTA PLE.

Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 19/04/2016,
la qual és aprovada per assentiment.
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ÀREA D'ALCALDIA

2. SINDICATURA DE GREUGES. Informe al Ple de la Síndica de Greuges de
Vilafranca, sobre l'exercici de 2015.

D'acord amb l'article 107 del Reglament organlc municipal, la síndica de greuges
municipal, Sra. M. Glòria Valeri, presenta l'informe anual de 2015 i exposa al Plenari
el resum de les actuacions dutes a terme.

Fa una salutació a la Síndica de Greuges d'Igualada i fa una reflexió sobre la utilitat i
raó de ser de la institució, que tracta de llimar asprors que puguin sorgir en la relació
entre l'administració municipal i la ciutadania, una institució que davant d'un conflicte,
intenta anar una mica més enllà de l'estricta legalitat buscant aproximar posicions
cercant l'equitat, la proporcionalitat o l'oportunitat.

Pel que fa a les dades de 2015 respecte el 2014, crida l'atenció l'augment de les
consultes, que passen de 59 a 83. L'explicació pot estar en el fet de que la ciutadania
acudeix a la institució, però en molts casos acudeixen en primera instància, sense
haver tant sols presentat la seva queixa davant l'administració competent.

Els expedients tractats han passat de 80 el 2014 a 64 el 2015, cosa que cal llegir com
a una bona notícia, perquè es pot entendre que ha millorat la seva gestió dels
assumptes de ciutat.

En quant a la tipologia dels expedients, continuen destacant els que tenen com a
motiu la Policia, que tot i així han passat de 28 a 25, tot i que entre aquests, 13 s'han
resolt mitjançant mediació.

Han baixat significativament els expedients incoats pel procediment sancionador, que
han passat de 10 a 2.

En quant a l'actuació de la grua, no sempre es realitza o hi ha constància en
l'expedient de la fotografia que constati la infracció.

Els expedients de serveis Socials han passat de 9 a 6. Una reducció més que notable
si es té en compte que la crisi encara no ha acabat. No obstant, es detecta la
necessitat per implementar alguna eina per atendre alguns casos més greus.

També formula una queixa a la resposta a les seves recomanacions. L'any 2014 es va
fer una recomanació sobre la necessitat d'habilitar espais per tal que els gossos
puguin circular lliurement. Ara s'ha assabentat per la premsa, de la construcció de dos
d'aquests espais, però no se li ha fet saber. Caldria que aquestes coses fossin
comunicades.

Finalment agraeix al Ple municipal per la dedicació vers els vilafranquins, a la
ciutadania de Vilafranca per la confiança que ens fan quan venen a demanar-nos ajut
per resoldre els seus problemes, al personal de l'Ajuntament perquè en cap cas ha
detectat que la col'laboració sigui feta per força i finalment també, per l'aportació i el
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suport del Josep maria, que des de fa anys és una peça clau per al bon funcionament
de la institució.

Seguidament prenen la paraula els diferents portaveus:

El Sr. Josep Ramon (PP) agraeix la tasca, perquè hi ha moltes hores de dedicació a un
càrrec gratuït a favor dels ciutadans de Vilafranca i dels serveis de l'Ajuntament.
S'han constat una sèrie de disfuncions que sembla que haurien de tenir-se en compte.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta el seu agraïment a la síndica i al seu equip de
treball. Continua havent-hi unes 140 persones que acudeixen a la Sindicatura. Les
incidències de la Policia han baixat. Tot i així sembla ser que el motiu sol ser la poca
capacitat negociadora del membres d'aquest cos. Manifesta que és positiu que només
hi hagi 6 queixes en el funcionament dels Serveis Socials. Demana a l'equip de
Govern que contesti per escrit les recomanacions de la síndica.

La Sra. Mònica Hill (ERC) felicita a la síndica i al seu equip per la tasca. És una
persona que fa la feina amb dedicació i això es nota en l'informe. Sorprèn l'increment
de consultes que han acabat sense obrir expedient. Preocupa que la Policia sigui el
servei que rep més queixes dels ciutadans, perquè creuen en una policia conciliadora i
de proximitat i demana al Govern el seguiment de les recomanacions que fa i que
respongui per escrit a la Sindicatura.

La Sra. Laia Sentís (CUP) en primer lloc mostra el condol per la mort de Mohamed
Abdelaziz. Manifesta que la Sindicatura permet detectar allò que no es fa prou bé. Els
crida l'atenció que es fa palès que a la vila hi ha persones que tenen dificultats en
matèria d'habitatge o serveis socials. Si hi ha mancança de personal, el problema
s'hauria de pal-liar i cal fer un seguiment més acurat als casos més complexos. Cal
solucionar les desigualtats socials que hi ha a Vilafranca. El que es reflexa en aquest
informe, caldria fer un Ple extraordinari monotemàtic. Emplaça a l'equip de Govern a
respondre a la síndica.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC), manifesta que aquesta memòria constata dues
qüestions, que vostè es creu aquesta institució i l'altra és la feina que des d'aquesta
institució es fa. Hi ha hagut un increment de les consultes del 40% i una devallada
dels expedients tractats del 20%. Això constata una millor comprensió de la institució
i un millor funcionament de l'ajuntament. Pel que fa als Serveis Socials, es constata
que estem millorant. Els casos que s'exposen en l'informe, alguns són irresolubles
amb les competències municipals. Finalment felicita a la síndica i al seu col.laborador.

El Sr. Manel Monfort (CiU), aQraeix la feina de la Sindicatura. Constata un descens
dels casos de la policia Local. Es normal que sigui el servei amb més casos, perquè a
ningú li agrada que li posin multes. La policia posa 10.300 multes l'any. Si d'això en
surten 25 multes que van a la Sindicatura, creu que és un indicador d'una bona feina i
més si es té en compte que d'aquestes 25, 13 han acabat amb mediació i 12 han
donat la raó a l'ajuntament. Són unes dades excel.lents i tot i així, podem millorar
aquestes dades. A més cal tenir en compte que actualment es fa més difusió de la
institució. En quant al tema de les fotografies, cal recordar que aquesta no és un
requisit legal, i que tot i així, és bo que en molts casos hi siguin. És evident que la
policia ha de fer pedagogia, però també és evident que en alguns casos convé posar
multes.

3



La síndica Sra. Glòria Valeri manifesta que el regidor té tota la raó en el que ha dit,
però que cal dir que en algun cas, hi ha algun policia que fila molt prim.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que hi ha una valoració positiva de la tasca, hi
ha més gent que ha acudit a la Sindicatura, però s'han obert menys expedients. La
policia local ha de filar prim perquè ha de reprendre totes les conductes no conforme
a les lleis i desprès, en el procediment que s'instrueixi, ja s'aclarirà. Li dóna la raó en
la manca de resposta escrita a les seves recomanacions, però remarca que el que és
més important és que es fan les actuacions, se li fa cas, manca comunicar-ho per
escrit.

3. NOMENAMENT MEMBRE CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EMVASA Aprovació,
si s'escau, del nomenament del Sr. Marc Marrugat Coll com a membre del Consell
d'Administració de l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca a proposta del Grup
municipal de VeC, en substitució del Sr. Jordi Guilera i Rafecas.

L'Alcaldia proposa al Ple municipal, en tant que l'Ajuntament és soci únic de la
societat privada municipal "Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A..", i
exerceix les competències que corresponen a la junta d'accionistes, que adopti
l'acord següent:

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, exercint les atribucions de
la Junta General de l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA, en sessió
celebrada el dia 21 de juliol de 2015, va nomenar els consellers del Consell
d'Administració de l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA.

Atès que entre els nomenats, el Sr. Jordi Guilera i Rafecas ha formulat la seva
renúncia al càrrec de conseller, caldrà nomenar alguna persona en la seva substitució.

Per tot això, s'ACORDA:

1r. Acceptar la renúncia al carrer de conseller del Consell d'Administració de l'Empresa
Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA; formulada pel Sr. Jordi Guilera i Rafecas.

2. Nomenat nou conseller de la societat, al Sr. Marc Marrugat i Coll, amb el D.N.I.
núm. 38482041M. , present en la sessió, accepta el càrrec, designa com a domicili
el de la societat (plaça de Jaume l núm. 8 de Vilafranca del Penedès) i manifesta
que no incorre en cap de les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat establertes en
la legislació vigent. D'acord amb els estatuts socials, el mandat del Sr. Marc
Marrugat i Coll, s'acabarà en la mateixa data que el de la resta de consellers i
conselleres, és a dir, quan finalitzarà el mandat de l'actual corporació municipal.

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

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

5. Aprovar l'acta d'aquesta sessió de l'Ajuntament en tant que accionista únic de la
societat que exerceix les atribucions de la junta general, i en allò que es disposa en
els cinc apartats anteriors, als efectes legals adients.

VOTACIÓ: L'anterior punt s'aprova per unanimitat dels regidors presents.

INTERVENCIONS:
L'alcalde Pere Reguli dóna la benvinguda al Sr. Marc Marrugat.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) agraeix la dedicació desinteressada del Sr. Jordi Guilera,
que per motius laborals deixarà de tenir presència en el Consell i desitja el millor
dels encerts al Sr. Marc Marrugat.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I HISENDA

4. INVENTARI MUNICIPAL. Aprovació si s'escau, de l'expedient d'actualització de
l'inventari de béns municipal a 31 de desembre de 2015.

En compliment de l'article 222 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, del text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; de l'article 105 del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, de Reglament del patrimoni dels ens locals i de l'article
34 del reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, del reglament de béns de les entitats
locals,

S'ACORDA

Primer. Aprovar l'inventari d'aquesta entitat corresponent a l'exercici 2015, després
d'haver procedit a la rectificació i comprovació dels béns i drets que formen part del
mateix

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova per unanimitat dels regidors presents

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que darrerament s'han aprovat els comptes de
l'Ajuntament i de la resta d'organismes dependents i ara es sotmet a aprovació
l'inventari municipal, que és el reflex dels béns i drets del municipi, és la valoració
econòmica d'aquests.

Així mateix vol agrair als tècnics la tasca feta, perquè darrera de la formulació de
l'inventari anual hi ha una gran feina darrera i es poc agraïda.
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5. CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL. Aprovació si s'escau, de la ratificació
els acords adoptats en el Consell General del Consorci de comunicació Local sobre
l'aprovació de la dissolució així com la seva liquidació.

Atès que en data 26 de març de 2015 el Consell General del Consorci de
Comunicació Local va aprovar la dissolució i liquidació de l'esmentat Consorci del
qual n'és membre l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Atès que el Consorci de Comunicació Local (CCL),es va constituir en data 19 de
setembre de 1994 amb la finalitat de promoure les activitats de les emissores de
ràdio municipals, produint i fomentant les seves programacions i, en general,
promovent i col.laborant en totes les activitats que condueixen al desenvolupament
del món de la comunicació local i que les entitats que constitueixen el CCL són la
Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, 173 ajuntaments de tota Catalunya i el Consorci EMUN Terres de
Ponent. Les aportacions al Consorci provenen exclusivament de la Diputació de
Barcelona.

Atès que des de 1'1 de gener de 2013, i per tant durant tot l'exercici 2014, els
serveis del Consorci es presten a través de l'estructura de la Xarxa Audiovisual
Local, SL i que actualment es troben en la nova fase d'ampliació de capital de la
XAL mitjançant la incorporació de la resta de diputacions catalanes amb l'objectiu
de concentrar i vehicular tota la política pública de foment a la comunicació local
tant de ràdio com de televisió.

Atès que aquests factors, juntament amb la necessitat de reduir les estructures
administratives fruit de la racionalització del sector públic fan convenient adoptar la
decisió de dissoldre i liquidar el Consorci de Comunicació Local.

Vist el que disposen els articles 87 de la Llei 75/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, 269 a 272 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (DL2/2003, de 28 d'abril) i 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de es administracions públiques de
Catalunya.

Atès que d'acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, la dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de
govern i ratificada pels òrgans competents dels seus membres i que l'acord de
dissolució, ha de determinar la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació
dels béns del Consorci i la reversió de les obres i instal.lacions existents a les
administracions consorciades, i ha de ser sotmès al tràmit d'informació pública.

Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28 dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local
que disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren,
amb el quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per impossibilitat legal o
material de complir els seus objectius; l'acord de dissolució determinarà com
s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres
o de les instal.lacions existents. En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es
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distribuirà entre els seus membres en proporció a les respectives aportacions.
Igualment, respondran proporcionalment dels deutes contrets.

Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28 dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local
que disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren,
amb el quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per impossibilitat legal o
material de complir els seus objectius; l'acord de dissolució determinarà com
s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres
o de les instal.lacions existents. En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es
distribuirà entre els seus membres en proporció a les respectives aportacions.
Igualment, respondran proporcionalment dels deutes contrets.

Atès que en l'acord del Consell General del Consorci de Comunicació Local de 26 de
març de 2015 va acordar:

"Primer. APROVAR inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local així
com la seva liquidació en els següents termes:

1. LIQUIDACIÓ a 31 de març de 2015

INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT

Institució

Diputació de Barcelona

Totals

TRESORERIA

Compte

Catalunya Caíxa-0201977143

Banc de Sabadell-001389340

Caixa de mà

Totals

Import pendent

3.000,00

3.000,00

Import

78.110,99

32,48

1.429,55

79.573,02

NO HI HA DESPESESPENDENTSDEPAGAMENT
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2. APROVARque les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec

de la tresoreria del propi Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà

integra ment a la Diputació de Barcelona, ateses les seves aportacions al

finançament del Consorci al llarg de tots els anys de funcionament.

3. NOMENARLiquidador únic del Consorci al Sr. Joaquín de la Calzada Fernandez,
amb DNI 46 230 036-J, amb domicili a Barcelona, a la Rambla Catalunya 126; qui
fins ara a prestat els seus serveis com a tresorer del propi Consorci. El
nomenament es produeix per a tot el període de liquidació.

4. DENUNCIAR de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci

de Comunicació Local i, en particular,

Protocol de col.laboració entre la Delegació del Govern a Catalunya i el Consorci de
Comunicació Local en matèria de protecció civil de 20 d'octubre de 2009

Acord de col.laboració pel qual es formalitza l'encomanda de gestió entre la
Diputació de Barcelona i el Consorci de Comunicació Local en matèria de prevenció
de riscos laboral de 15 de desembre de 2010.

5. SOL.LICITAR la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel

Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

6. FIXAR la data d'efectes de la dissolució el 31 de març de 2015.

7. SOL.LICITAR la cancel'lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics
corresponents i, en particular, en el Registre dels ens locals de Catalunya.

8. SOL.LICITAR la baixa la "Base de datos general de entidades locales de la Oficina
para la coordinación financiera con las entidades locales del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas".

Segon. SOTMETRE els anteriors acords i l'expedient a informació pública,
mitjançant anuncis publicats als Butlletins Oficials de les Províncies de Barcelona
(BOPB), Girona (BOPG), Lleida (BOPL) i Tarragona (BOPT) i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d'anuncis del Consorci i de la
Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la
publicació al BOPB, als efectes de la presentació de reclamacions o al,legacions.

Tercer. ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al.legació en
el termini d'informació pública, l'aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà
definitiva sense ulterior tràmit.

Quart. DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la
ratificació dels acords adoptats.

Cinquè. ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i
ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB, BOPG, BOPL i BOPT
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i el de la referència d'aquesta publicació al DOGC, així com trametre a la Direcció
General de l'Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals per a la constància dels acords adoptats i de la dissolució del Consorci
en el Registre dels ens locals de Catalunya.

Sisè. FACULTAR el liquidador tan àmpliament com en dret sigui necessari per al
més eficaç desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per ala signatura de
tots els documents que calgui.

Setè. NOTIFICAR els presents acords a les entitats consorciades i a la Diputació de
Barcelona, encarregant-li el tràmit d'informació pública i determinar, en
conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col.lectiu i
substituiran els que haurien de publicar separadament cadascuna de les entitats
consorciades. "

Per tot això es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

Primer.- RATIFICAR els acords adoptats en el Consell General del Consorci de
comunicació Local sobre l'aprovació de la dissolució així com la seva liquidació.

Segon.- RATIFICAR que l'aprovació de les despeses que generi la liquidació del
Consorci seran a càrrec de la tresoreria del Consorci i el sobrant, un cop finalitzada
la liquidació revertirà íntegrament en la diputació de Barcelona, ateses les
aportacions al finançament del Consorci al llarg de tots els anys de funcionament.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen es aprovat per unanimitat dels regidors presents

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que l'ajuntament forma part d'aquest Consorci
format per un gran nombre d'iajuntaments de la província de Barcelona. Degut als
canvis en la manera de prestar serveis i als canvis legislatius, al final de l'anterior
legislatura va resoldre dissoldre's. I d'acord amb el mecanisme de dissolució, ara
toca a l'ajuntament aprovar-ho.

6. COMPATIBILITAT PERSONAL Aprovació, si s'escau, de la compatibilitat per
l'exercici d'activitats privades del empleats públics: Jaume Bricullé Grases, Albert
Lamo Cano i Antonio Lobato Vallés.

Atès que el senyor Jaume Bricullé Grases, personal laboral en actiu de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès, ocupa actualment un lloc de treball de Cap de Premsa.

Atès que el senyor Bricullé ha sol.licitat per escrit que l'Ajuntament declari que
l'activitat privada de músic d'arts escèniques per compte propi que presta sigui
compatible amb el seu lloc de treball.
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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 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 Jaume Bricullé Grases pugui
compatibilitzar la seva activitat a l'Ajuntament amb l'exercici d'una activitat privada
de músic d'arts escèniques per compte propi, sempre que es compleixin unes
determinades condicions.

Per tot això, s'ACORDA:

l.Declarar que el treballador d'aquest Ajuntament Jaume Bricullé Grases pot
compatibilitzar el seu lloc de treball a l'Ajuntament de Vilafranca amb l'exercici
d'una activitat privada de músic d'arts escèniques 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). Expressament s'estableix que el senyor Bricullé, quan realitzi l'activitat
privada autoritzada, no podrà invocar o fer referència a la seva condició d'empleat
públic.

c) En prestar serveis a l'Ajuntament el senyor Bricullé 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 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
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(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) 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.

Atès que el senyor Albert Lamo Cano, personal funcionari en actiu de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès, ocupa actualment un lloc de treball d'Agent de la Policia
Local.

Atès que el senyor Lamo ha sol.licitat per escrit que l'Ajuntament declari que
l'activitat privada de professor d'autoescola per compte aliè que presta sigui
compatible 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 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 Albert Lamo Cano pugui
compatibilitzar la seva activitat a l'Ajuntament amb l'exercici d'una activitat per
compte aliè com a professor d'autoescola, sempre que es compleixin unes
determinades condicions.

Per tot això, s'ACORDA:

l.Declarar que el funcionari d'aquest Ajuntament Albert Lamo Cano pot
compatibilitzar el seu lloc de treball a l'Ajuntament de Vilafranca amb l'exercici
d'una activitat per compte aliè com a professor d'autoescola.

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,
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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). Expressament s'estableix que el senyor Lamo, quan realitzi l'activitat
privada autoritzada, no podrà invocar o fer referència a la seva condició d'agent de
Policia.

c) En prestar serveis a l'Ajuntament el senyor Lamo 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 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) 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. En el cas del senyor Lamo
i amb raó de la seva condició d'Agent de Policia Local, es prohibeix amb caràcter
exprés que realitzi l'activitat autoritzada dins del terme municipal de Vilafranca.

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.

Atès que el senyor Antoni Lobato Vallés, personal laboral en actiu de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès, ocupa actualment un lloc de treball d'Oficial la Gruista.

Atès que el senyor Lobato ha sol.licitat per escrit que l'Ajuntament declari que
l'activitat privada de transport de mercaderies per compte aliè que presta sigui
compatible 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.
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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 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 Antoni Lobato Vallés pugui
compatibilitzar la seva activitat a l'Ajuntament amb l'exercici d'una activitat de
transportista, sempre que es compleixin unes determinades condicions.

Per tot això, s'ACORDA:

l.Declarar que el treballador d'aquest Ajuntament Antonio Lobato Vallés pot
compatibilitzar el seu lloc de treball a l'Ajuntament de Vilafranca amb l'exercici
d'una activitat per compte aliè com a transportista.

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). Expressament s'estableix que el senyor Lobato, quan realitzi l'activitat
privada autoritzada, no podrà invocar o fer referència a la seva condició d'empleat
municipal.

c) En prestar serveis a l'Ajuntament el senyor Lobato 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 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) 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
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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 dictamen s'aprova amb el vot favorable de 12 regidors (7 CiU,
4 PSC, 1 PP) i el 5 de abstencions (2 CUP, 3 ERC, 2 VeC)

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que entren dintre dels acords que van fent-se
darrerament per regularitzar les situacions de tenir una segona ocupació del
personal de l'ajuntament. Els treballadors que volen exercir una segona ocupació
ho han de comunicar a l'Ajuntament per tal que aquest ho autoritzi. Són tres casos,
resolts de la mateixa manera però que en el cas de el policia local, la Comissió
informativa va voler que quedés ben especificat que en cap cas podia exercir el
segon treball dintre del terme municipal de Vilafranca del Penedès.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que des de VeC s'abstindran. Entenen que les
compatibilitats no afecten al servei, però demanaríem una tasca pedagògica.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que s'abstindran, ja que aquest no és el seu
model laboral. El que s'ha de fer és compartir la feina.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que el seu grup s'abstindrà, ja que sempre han
estat partidaris del repartiment de la feina i de la riquesa.

ALCALDIA

7. MOCIÓ SOBRE LES TITULITZACIONS DE LES HIPOTEQUES. Moció que
presenta el Grup municipal de VeC i finalment també per ERC sobre les
titulitzacions de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs
executant hipoteques que van ser transferides a fons de titulització.

El procés de titulització es va iniciar a Espanya amb la Llei sobre Règim de Societats
i Fons de Titulització Hipotecària (Llei 19/1992 de 7 de juliol) i va aconseguir el seu
major auge l'any 2007, any en el qualles titulitzacions van sumar al voltant de
140.000 milions d'euros.

Com a conseqüència del procés de titulització que bancs i caixes han aplicat a tot
tipus de crèdits, especialment a les hipoteques, s'ha generat una greu confusió i per
tant absoluta indefensió per part dels hipotecats.
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Les titulitzacions són processos que suposen la sortida del patrimoni de l'entitat
bancària dels crèdits signats entre ells i els' seus clients. A través dels mecanismes
financers els bancs transfereixen aquests préstecs hipotecaris, però segueixen
actuant com a titulars dels mateixos, tant en la seva relació amb els clients com en
via judicial. Titulitzar és una forma de finançament que suposa la transmissió dels
drets de crèdit a tercers amb tots els riscos per als inversors, però són les entitats
financeres que van subscriure l'escriptura de préstec hipotecari les que inicien
execucions hipotecàries com si fossin la part creditora de la relació contractual,
mancant, no obstant, ..de legitimació activa per a això. Assumeixen una aparença
de legalitat, com és la inscripció registral, però hi ha una manca de validesa quan ja
s'ha transmès el crèdit. La funció dels bancs o caixes ha passat a ser la de mers
administradors dels cobraments que origina el préstec, tal com consta en els fullets
d'emissió: cobrar quotes mensuals i transferir-les al fons de titulització, obviant que
el nou creditor és el titular del bo.

Així mateix, la Llei permet que no hi hagi publicitat registral sobre la transferència
d'aquestes inscripcions en el registre de la propietat, en mancar els fons de
titulitzacions de personalitat jurídica, extrem que han utilitzat les entitats financeres
per ocultar aquesta dada, que malgrat ser absolutament real és difícil de demostrar
per l'opacitat de la tramitació d'aquest procediment, de manera que simulen
continuar sent els legítims creditors dels préstecs, així com inicien en el seu propi
nom els procediments d'execució hipotecària.

El mes de març de 2015 el Director del Departament de Conducta de Mercat i
Reclamacions del Banc d'Espanya, va manifestar "que la titulització és un procés
financer per mitjà del qual es transformen uns actius líquids (crèdits/préstecs) en
títols o valors negociables, mitjançant la seva cessió a un fons de titulització, qui al
seu torn emet uns bons de titulització per a la seva col'locació entre inversors
institucionals. D'aquesta manera, les entitats venen tot o part dels seus riscos per
obtenir un finançament amb les quals seguir desenvolupant el seu negoci sense
necessitat d'emprar altres vies, com a ampliacions de capital. De conformitat amb
la Llei 19/1992, sobre règim de societats i fons d'inversió immobiliària i sobre fons
de titulització hipotecària, la titulització d'un préstec suposa que l'entitat que va
concedir el mateix deixa de ser la creditora del préstec, encara que conservi per Llei
la titularitat registral i segueixi mantenint, excepte pacte en contrari, la seva
administració ... ".

També al març de 2015, el dia 6, el Jutjat de Primera Instància n.1 de Fuenlabrada
va acordar deixar sense efecte una execució hipotecària despatxada, considerant la
falta del legitimació de l'entitat financera executant que va alienar el crèdit a un
fons de titulització.

Així mateix, el Jutjat de Primera Instància número 6 de Còrdova, va suspendre a
l'octubre del 2015 un procediment d'execució fins a conèixer la titularitat del
préstec. Igual ocorre amb dos procediments més en el Jutjat d'Instància número 2
de Puente Genil.

S'ha obert doncs una nova via de defensa davant els procediments d'execució
hipotecària que segueixen amenaçant de desnonament a famílies que no poden fer
front a les quotes de la hipoteca; però aquestes famílies, per poder disposar
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d'aquesta defensa, necessiten conèixer si la seva hipoteca va ser titulitzada o no, i
necessiten que jutges, autoritats i la societat en general sàpiga el què passa en tot
aquest assumpte, tan lligat a la bombolla immobiliària d'ahir i a l'emergència
habitacional d'avui.

És per tot això aquí exposat que proposem al Ple Municipal l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que funcioni al més
aviat possible com un veritable registre públic, organitzant els fulls, escriptures i
annexos d'actius titulitzats a fi de poder oferir a les famílies afectades de forma
clara i accessible la informació i certificació de si la seva hipoteca ha estat
titulitzada i en quin fons.

SEGON. Sol.licitar a les entitats financeres que publiquin al seu web, al costat del
full i l'escriptura de constitució del fons, la relació d'actius que componen aquest
fons de titulització.

TERCER.Comunicar aquests acords als Jutjats de Vilafranca del Penedès per a què,
analitzat cada cas, puguin acordar la suspensió dels procediments d'execució fins
que cada. entitat financera remeti certificació de si el préstec a executar ha estat
titulitzat o no.

QUART. Enviar còpia d'aquesta moció a les oficines centrals de les entitats
financeres amb sucursals a la nostra vila, Parlament de Catalunya, formacions
polítiques, sindicats, associacions veïnals i plataformes contra els desnonaments i
per la defensa del dret a l'habitatge digne.

CINQUÈ. Incloure a la pàgina web municipal un apartat amb informació sobre el
problema de les titulitzacions, orientacions perquè el consumidor pugui saber si el
seu préstec hipotecari ha estat titulitzat o no per la seva entitat financera i les
mesures d'actuació i protecció, així com promoure des de l'Oficina Local d'Habitatge
sessions informatives i d'orientació gratuïtes.

SISÈ. Que la regidoria d'habitatge, dins del protocol de suport a les famílies amb
problemes hipotecaris, gestionarà la sol. licitud de la certificació de la cessió (es pot
demanar a la Comisión Nacional de Valores (CNMV) per obtenir el valor pel qual es
pugui fer servir el dret de tanteig i retracte.

SETÈ. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès insti a la Diputació de Barcelona,
en les seves competències en matèria de consum, així com la Generalitat de
Catalunya, a través del servei específic d'OFIDEUTE, perquè atenguin les sol.licituds
que no s'estan atenent dels ciutadans que es trobin en una situació de llançament
hipotecari.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova per unanimitat dels regidors presents

INTERVENCIONS:
16



A sol. licitud del grup proponent de la moció, i a l'empara de l'article 24.b)del
Reglament orgànica municipal, l'alcalde autoritza la intervenció explicant el sentit
de la moció al Sr. José Manuel Novoa.

El Sr. Novoa manifesta que no hauria de ser-hi, que l'ajuntament de Vilafranca té
altres ocupacions alienes a la qüestió que el porta a presentar la moció. Tothom és
conscient del que s'ha construït en aquest país. Per fer tota aquesta construcció, els
bancs no en tenien prou amb els diners dipositats pels seus dipositants i per
finançar tot plegat, el que han fet els bancs és buscar diners prestats. Feien
hipoteques i després cedien el crèdit a altres entitats.

Els bancs, col.locaven els crèdits en els mercats financers a fons de pensions o a
fons financers. Quan el mercat es va tòrcer, va començar la crisi. Els bancs van
vendre els crèdits i les Corts Generals van autoritzar a que no s'hagués d'anotar
registralment aquestes cessions de crèdit. Com que ningú sap si realment s'han
produït aquestes vendes, el banc continua com a cobrador dels préstecs. Quan el
deutor no pot pagar, el Banc acudeix a la via judicial per executar una garantia que
no es seva. Actualment hi ha unes 600.000 execucions hipotecàries seguint aquest
esquema. De moment hi ha 9 sentències que han donat la raó al deutor, perquè el
Jutge ha detectat que el banc no és el creditor. Demana que es preguin cartes en
aquest assumpte, no sols aprovant la moció, sinó fent-ne difusió a través de
l'oficina d'habitatge.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que és una moció que val la pena donar
suport i féssim les gestions per ajudar les famílies que es troben en aquesta
situació.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor de la moció i de l'esmena
presentada per la CUP, que millora la moció. Es parla de l'exercici del dret de
tampteig que estableix el Codi Civil, mitjançant el qual, en cas de que hi hagi
transmissió del deute pel 50% del valor, el deutor podria exercir aquest dret de
tampteig i igualant l'import de la venda del crèdit, alliberar-se del deute.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) felicita a la gent de l'associació per la feina que fan.
Votaran a favor de la moció i de l'esmena i demanen encapçalar la moció
manifesta que vetllaran pel compliment dels compromisos que s'adquereixen.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que aquesta és una moció de caràcter
genèric que s'ha anat presentant arreu. Volien debatre i volien donar un contingut
més profund, conjuntament amb els moviments socials però els companys de VeC
no han volgut debatre i els sap molt de greu.

Qui a aturat els desnonaments no són els politics, sinó és la gent que s'ha enfrontat
als bancs, és la gent qui ha aturat els desnonaments. És una llàstima que al 2016
encara estiguem parlant de que s'ha d'informar als titulars d'hipoteques de que s'ha
titulitzat el crèdit i s'ha venut. Donaran suport a la moció i agraeixen que s'incorpori
l'esmena.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) agraeix al ponent l'exposició didàctica que ha fet. Els
bancs són una part important de la bombolla immobiliària i han d'entomar les seves
responsabilitats. El seu grup està d'acord amb la moció.
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Serveis Socials sempre ha estat i continuarà estant al costat del ciutadà. Aquest
municipi té 90 habitatges públics i a finals del proper any en tindrem 23 més. Fem
una política inequívoca a favor del dret de l'habitatge i no ens costarà res vetllar
per tal que els acords es portin a terme.

La Sra. Meritxell Montserrat (CiU) manifesta que agraeix l'exposició feta. La manera
més senzilla per saber si la seva hipoteca ha estat titulitzada és anar a l'entitat
bancària, preguntar-ho a l'atenció al client. Saben que hi ha situacions molt
complexes, però cal fer una crida a no alertar a la ciutadania.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) exposa que li ha agradat l'exposició. Per portar endavant
un procés judicial hi ha d'haver legitimació activa i legitimació passiva, per tant, si
en una reclamació sobre un deute, si el banc no pot acreditar la titularitat, perd el
judici. El que no entén és que els mitjans de comunicació no en facin més ressò.
Votaran a favor de la moció i si això és una escletxa, s'haurà de seguir.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que accepten l'encapçalament d'esquerra i
que els ha dolgut la intervenció de la CUP perquè hi ha grups que volen tenir el
monopoli de la intermediació social.

8. MOCIÓ TRASPÀS LÍNIES FERROVIÀRIES INTERIORS. Moció de l'Alcaldia
per demanar a l'Estat espanyol el traspàs íntegre a la Generalitat de Catalunya de
les línies ferroviàries interiors de Catalunya a proposta de l'AMTU.

Atès que l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà - AMTU- té
com a finalitat principal contribuir a la millora constant del transport col.lectiu de
viatgers dels municipis membres, així com de la mobilitat en general, a partir de
l'optimització dels recursos disponibles, l'assessoria tècnica als associats,
l'acompanyament en la gestió, i la representació i defensa dels seus interessos
davant de les administracions i organismes que intervenen i col.laboren en la
matèria.

Atès que entre les seves funcions, hi consta l'elaborar propostes dirigides a la
millora en la gestió de les infraestructures, el transport i la mobilitat, així com
proporcionar suport en la planificació i gestió de les infraestructures, els transports i
la mobilitat en general.

Atès que el dèficit històric d'inversions en infraestructures de l'Estat Espanyol a
Catalunya és un impediment per a la seva economia i de millorament de la seva
competitivitat, i que la participació de les institucions públiques i de la societat civil
de Catalunya en la gestió de tots els serveis inherents a la millora de la mobilitat
són una prioritat per tenir un potencial logístic adient per activar l'economia del
país, i atès el greu incompliment, per part del Ministeri de Foment, del Pla de
Rodalies.

Atès que les infraestructures del transport són un dels elements clau que sostenen i
impulsen el desenvolupament d'un país, i en determinen el seu nivell de
competitivitat, eficiència econòmica i sostenibilitat.
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Atès que les infraestructures són bàsiques per a qualsevol projecte de país i,
conseqüentment, exigeixen una atenció especial i específica, requereixen d'una
visió i tractament global del territori on transcorren, per tal de poder avaluar-ne les
perspectives de futur i delimitar el marc d'una política territorial integrada.

Atès l'estat de la conjuntura econòmica actual i donat que la xarxa ferroviària és
una infraestructura fonamental per tal de tenir un funcionament idoni per al
desenvolupament del país, es considera necessari accelerar el traspàs íntegre de les
línies ferroviàries interiors de Catalunya a la Generalitat de Catalunya, per tal
d'aconseguir una mobilitat adequada a les necessitats reals, i el qual ha d'incloure
les funcions de planificació, finançament i execució d'obres.

Atès que per tal de realitzar les funcions de planificació, manteniment i execuclo
d'obres, es requereix el finançament pertinent, per la qual cosa es necessari que,
de forma simultània, al traspàs de les línies referenciades, es transfereixin les
partides pressupostàries corresponents.

Atès que la gestió per part de la Generalitat de Catalunya, suposaria una millora del
servei considerable, que suposaria una major competitivitat en la seva prestació i
funcionament, i en conseqüència una qualitat superior front l'usuari.

Atès que la millora, en tots els sentits, d'una gestió per part de la Generalitat de
Catalunya de serveis similars ja fa anys que es demostra, a través de les línies i
infraestructures que gestiona l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.

Per tot això, el Ple Municipal de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès acorda:

Primer.- Demanar a l'Estat Espanyol, a través del Ministeri de Foment, el traspàs de
la titularitat de les infraestructures de les línies ferroviàries interiors de Catalunya a
la Generalitat de Catalunya.

Segon.- Demanar a l'Estat Espanyol que, amb caràcter simultani a aquest traspàs,
lliuri a la Generalitat de Catalunya, les consignacions pressupostàries dels
Pressupostos Generals de l'Estat destinades al Pla de Rodalies i al manteniment de
la xarxa, per tal d'executar, entre d'altres, les funcions de planificació,
manteniment de les línies i execució d'obres.

Tercer.- Donar suport a l'AMTU com entitat municipalista i el seu compromís amb la
millora de les infraestructures i la mobilitat dels nostres ciutadans.

Quart.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al Conseller de Territori i
Sostenibilitat, al president del Govern Espanyol, a la Ministra de Foment, a la Mesa
del Parlament de Catalunya i a la Mesa del "Congreso de los Diputados"

VOTACIÓ: L'anterior moció s'aprova amb el vot favorable de 18 regidors (7 CiU, 4
PSC, 2 CUP, 3 ERC i 2 VeC) i un vot en contra (1 PP)
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INTERVENCIONS:
El Sr. Josep Maria Martí (CiU) manifesta que l'AMTU és una associació integrada per
84 municipis i 2 Consells Comarcals. Es proposa demanar el traspàs íntegre de les
línies interiors i de les seves consignacions pressupostàries. Cal el traspàs
d'aquestes línies perquè sols s'ha complert el 10% d'allò estipulat en el Pla de
rodalies i amb el traspàs s'aconseguiria una millora considerable del servei.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra. Les quatre capitals de
província de Catalunya estan connectades amb AVE. La gestió de Ferrocarrils de la
Generalitat és de poques línies i per això és més fàcil de mantenir la puntualitat. El
problema serà tenir la competència i després tenir el finançament.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que votaran a favor i recorda que tenen una
moció sobre Rodalies que ja es va aprovar i que està pendent de convocar el
Consell sobre Transport públic.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que amb la nova república segur que ho farem
bé. Les línies gestionades per la Generalitat de Catalunya funcionen millor que les
línies gestionades per l'Estat. És necessari un traspàs de les línies i del seu
finançament i insten a l'ajuntament a ser més insistents per aconseguir una parada
de trens regionals a Vilafranca.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que votaran a favor perquè volen treballar a
favor dels habitants del nostre poble, que fa molts anys que pateixen d'una estació
precària i una cobertura incompleta.

El Sr. Miquel Meidaldea (PSC) manifesta que votaran a favor perquè sempre s'han
definit com una força municipalista i per tant, creuen en els serveis de proximitat.

9. MOCIÓ SOBRE DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS Moció de
l'Alcaldia d'adhesió a la Declaració universal sobre els arxius.

L'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC), per tal de
promoure el bon exercici de la professió d'arxiver i preservar i difondre el patrimoni
documental, tan públic com privat, ha participat activament en la redacció i
aprovació de la Declaració Universal sobre els Arxius (DUA).

Aquesta declaració va ser elaborada pel Consell Internacional d'Arxius (ICA), que
representa a la comunitat professional que es dedica a la gestió documental i els
arxius en el món, i en l'Assemblea general celebrada a Oslo al Setembre del 2010
va ser aprovada per unanimitat dels delegats de l'ICA com a expressió de les
exigències fonamentals de la professió amb independència de les cultures i amb la
finalitat de reconèixer el paper clau dels arxius tant en la transparència
administrativa i en la rendició de comptes democràtica com en la preservació de la
memòria social col.lectiva i en la investigació històrica.

L'ICA va ser creat per la UNESCO el 9 de juny del 1948, i des de llavors les dues
organitzacions han col. laborat de forma intensa en la promoció dels arxius i des de
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l'any 2008, en commemoració del 60è aniversari de l'ICA, el 9 de juny es celebra el
Dia Internacional dels Arxius. Amb motiu d'aquesta col'laboració, la UNESCO en la
seva 36a Conferència General tinguda a Paris el 10 de novembre de 2011 va
adoptar una resolució en que felicitava l'ICA per la seva tasca en l'elaboració de la
OUA, feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en
compte els principis que aquesta formula i a aplicar estratègies i programes en el
futur en llur respectiu àmbit nacional.

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

Primer. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada
i aprovada pel Consell Internacional d'Arxius i reconeguda com a pròpia per la
UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació:

Declaració Universal sobre els Arxius

"Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i
insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són
gestionats als arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el
significat. Són fonts fiables d'informació que garanteixen la seguretat i la
transparència de les actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius
juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la
constitució i salvaguarda de la memòria individual i col.lectiva. L'accés lliure als
arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia,
protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida.

Per això, nosaltres reconeixem:
• el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats

administratives, culturals i intel.lectuals, i com a reflex de l'evolució de les
societats;

• el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable
i transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria
individual i col. lectiva, comprendre el passat, documentar el present i
preparar el futur;

• la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d'activitats de la
humanitat;

• la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els
documents, ja sigui el paper, el digital, l'audiovisual i d'altres de qualsevol
naturalesa;

• el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb
formació inicial i continuada, serveixen a la societat en la mesura que
garanteixen el procés de producció dels documents, els seleccionen i els
preserven per al seu ús;

• la responsabilitat de tots -ciutadans, gestors i responsables públics,
propietaris i custodis d'arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals
del camp de la informació- en la gestió dels arxius;

Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que:
• S'adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d'arxius;
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• la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els
organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en
el transcurs de les seves activitats;

• es dotin els arxius amb els recursos adequats que n'assegurin la correcta
administració, amb previsió de contractació de professionals degudament
qualificats;

• els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la
seva autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;

• els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i
els drets de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;

• els arxius siguin utilitzats per a la promoció d'una ciutadania responsable. "

Segon. Tenir en compte els principis que s'hi enuncien, i a aplicar estratègies i
programes per tal d'assolir els objectius que s'hi descriuen, d'acord amb els
objectius bàsics de promoció de les bones pràctiques en l'exercici de les funcions
d'arxiu i gestió de documents i la preservació i difusió del patrimoni documental,
tant en l'àmbit públic com privat.

Tercer. Comunicar el present acord a l' AAC.

VOTACIÓ: L'anterior moció s'aprova per unanimitat dels regidors presents.

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) agraeix als arxivers la feina que realitzen. L'arxiu és la
memòria individual i col.lectiva. La documentació fa que puguem entendre molt
millor el perquè les coses són com són. Reflex de la importància que per a l'equip
de Govern té l'arxiu, és la creació, aquesta legislatura, d'un servei que es reflexa en
l'organigrama de l'ajuntament, perquè és un servei important per desenvolupar la
resta de tasques de l'ajuntament.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor, perquè per desenvolupar la
tasca de les institucions, l'arxiu és fonamental i espera que en el futur es pugui
assolir la digitalització de l'arxiu.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donaran suport perquè l'arxiu comarcal i
municipal estan fent una gran tasca, tant en la modernització de les instal.lacions
com millora del servei i espera que el reconeixement vagi acompanyat dels
recursos necessaris.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que donaran suport, ja que amb la seva feina,
els arxivers vetllen per la memòria històrica. Preserven uns drets a la informació de
la ciutadania. l insten a l'ajuntament a fer una aposta decidida cap a la
digitalització de l'arxiu.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que votaran favorablement la moció. La
funció dels arxius ha estat exemplar. Tenen un paper molt actiu pel que fa a la
recuperació de la memòria històrica i difusió del seu fons. Són cabdals en el
desenvolupament de la llei de transparència, ja que hi ha un conjunt de documents
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administratius que s'han de posar a l'abast dels ciutadans. L'associació d'arxivers
de Catalunya vetlla pels interessos d'aquest col.lectiu.

El Sr. Francisco Romera (PSC) vol recordar un programa impartit pel Sr. Josep
maria Masachs a l'institut explicant el funcionament dels arxius. Aquests programes
de dinamització dels arxius exposats als joves, són molt interessants.

L'alcalde Pere Reguli vol fer un reconeixement i un agraïment a la feina dels
arxivers, presents avui a la sessió plenària.

10. MOCI INSTANT A LA DESOBEDIÈNCIA. Moció que presenten conjuntament
el grup municipal de la CUP i el d'ERC instant la desobediència.

El redactat transcrit en la present acta és la proposta definitivament aprovada amb les esmenes
introduïdes a proposta del Grup municipal de CiU:

MOCIÓ DE SUPORT ALS CÀRRECS PÚBLICS QUE HAGIN DONA T SUPORT A LES
RESOLUCIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA FORMULADA PELS GRUPS
MUNICIPALS ERC I CUP

Atès que el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI
sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27
de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores d'ara,
ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus plens. Una
manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder
expressar-se amb llibertat.

Atès que arran d'aquests acords, l'Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus regidors i
regidores. A més, l'Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar l'Associació
de Municipis per la Independència, l'Associació Catalana de Municipis i l'Assemblea Nacional
Catalana.

Atès que L'obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir
vies per atemorir, a través de l'amenaça d'un procés judicial, als regidors i regidores dels
nostres Ajuntaments s'ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central
d'Instrucció 2 de Madrid amb l'excusa de les resolucions aprovades en suport a la Resolució
del 9N del Parlament de Catalunya.

Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la
Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu dels
delictes de sedició o rebel'lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per part dels
regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia denunciat als
parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas
dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments
de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable
d'una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat per tal que es dirigeixin als
Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin tota mena
d'informació.
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Cal doncs que el poble i les institucions catalanes deixem de supeditar-nos a les decisions de
les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal Constitucional, carent ja
de legitimitat democràtica. Cal exercir la desobediència: per fer una truita, caldrà trencar els
ous.

En consonància al que s'exposa al punt vuitè de la citada Declaració i davant de tot aquest
escenari de persecució indigna, els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i de
la CUP proposen al ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- L'ajuntament de Vilafranca donarà suport a tots els càrrecs electes perseguits per la
justícia en relació al seu suport a les resolucions del parlament de Catalunya, com la resolució
del 9 de novembre.

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional.

Tercer.- Comunicar l'adopció d'aquests acords a les entitats municipalistes (AMI, ACM i FMC),
al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la
Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d'Aragó, i als governs de
l'estat espanyol i francès.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb el vot favorable de 14 regidors (7 CiU,
2 CUP, 3 ERC, 2 VeC), 4 abstencions (4 PSC) i un en contra (1 PP)

INTERVENCIONS:
El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que accepten l'esmena a contracor, però cal
cercar el màxim consens. Entenen que la desobediència és l'única via per garantir
els drets dels nostres ciutadans. És la via per accelerar el procés i per trencar amb
unes institucions que no ens representen com a poble. Les lleis injustes han estat
posades per unes institucions no legitimades.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que com a càrrec electe tenen el deure de
seguir el mandat de les urnes sorgit de les eleccions.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que accepten les esmenes amb voluntat de
consens. Donen suport a la moció que es posiciona en contra de l'estat que anul.la
lleis que el que volen és el benestar de la gent. L'Estat busca, mitjançant la bronca
política, destruir el procés. Malgrat que ens voldrien enfrontats, la gent respon amb
convivència. La derrota dels que sempre han guanyat amb la força de les armes,
ara ho fan amb les eines del S XXI, mitjançant els instruments del sistema. Per
canviar l'Estat ara el que cal és canvia d'Estat. No es pot permetre l'atac contant a
les lleis, com la de pobresa energètica i als nostres representants. S'ha acabat el
temps.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra de la moció, es parla de
descàrrecs, d'electes perseguits, això denotaria una certa prevaricació del jutge. El
que han exposat els membres de la CUP i ERC,és una visió totalment contraposada
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a la que té el PP. Es pot entendre al coherència de la CUP, però en canvi, ERC
interposa recursos davant el Tribunal Constitucional que volen no reconèixer.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que tal i com ha quedat la moció, votaran a
favor, per sentit democràtic. És un dret democràtic donar suport a la manifestació
que van fer els ajuntaments al 9-N.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que no els agrada aquest to com si
estiguessin en un míting. Torba injustes les generalitzacions. Si que està d'acord en
que s'ha judicialitzat la política, però això és culpa de l'actual govern de Madrid.
Nosaltres estem al costat del que decideixi el Parlament de Catalunya. Estan en
contra de la judicialització i a favor de la política.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que és una bona moció. Hi ha més consens
del que hi ha al Parlament de Catalunya. L'esmena s'ha formulat perquè ha de
quedar clar el que aprovem. La sobirania del poble català està representada en el
Parlament de Catalunya. El poble s'ha manifestat de forma totalment pacífica i
ordenada.

Cal anar al Tribunal Constitucional perquè de moment estem on estem. S'ha de
defensar qualsevol càrrec electe que doni suport a aquestes manifestacions i que
per això se'l jutgi.

11. MOCIÓ EN DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT. Moció que
presenta el Grup municipal d'ERC per la defensa de la sobirania del Parlament de
Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes.

Aquesta moció ha estat modificada en el seu redactat inicial, incorporant les
esmenes formulades per VeC i el redactat definitiu de la qual és el següent:

Catalunya es troba davant d'una nova ofensiva del govern espanyol en funcions
de judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes
que afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania
del Parlament de Catalunya. Des de principis d'any, hem assistit a la suspensió de
diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions
davant un tribunal mancant de legitimitat (MOCiÓ 9N).

Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l'accés l'habitatge, les professions
esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un
fort impacte social. Els embats judicials també s'han dirigit a les institucions
catalanes com la suspensió de la Conselleria d'Afers Exteriors. Altres resolucions
com la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la pràctica del fracking o la
suspensió de l'impost sobre la producció nuclear atempten directament els principis
de sobirania de la cambra legislativa catalana i de subsidiarietat de l'administració
pública.
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Els recursos de l'Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten
directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi
econòmica i que es troben en situació d'emergència social. En aquest sentit, la
ràpida resposta per a la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la
Generalitat i el Parlament que pretén mitigar l'impacte del recurs contra la llei
24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica és essencial per a la cohesió social del nostre país. El món local
juga un paper clau en la resposta a les persones que es troben en situació
d'emergència residencial i de pobresa energètica així com també és essencial la
responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a col.laborar amb els
poders públics.

Atès que davant d'aquest context, els ens locals, infradotats de recursos, són els
que reben en primera instància l'impacte social d'aquesta problemàtica i els que
han hagut d'abordar-la incrementant els pressupostos dels serveis socials, els ajuts
a les famílies per a fer front a lloguers o subministraments, adquirint parc públic
d'habitatge o sancionat entitats financeres per incompliment de la funció social de
l'habitatge. La manca de recursos dels governs locals contrasta amb els milers de
pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les immobiliàries al territori i
els guanys dels operadors energètics (les tres grans companyes elèctriques
(Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) han guanyat 56.000 milions d'euros
durant la crisi).

Atès que la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, fruit de la ILP
impulsada per la PAH, l'APE i l'Observatori OESC,aprovada el juliol de 2015 per
unanimitat al Parlament de Catalunya s'ha mostrat com un eina útil i eficient per
garantir el dret a l'habitatge digne per a les famílies en risc d'exclusió residencial.

Atès que davant els constants recursos i sentències del Tribunal Constitucional, la
present moció té com objectiu garantir que cap persona que es trobi en situació
d'exclusió residencial o de vulnerabilitat energètica vegi els seus drets vulnerats o
es vegi privada dels subministraments bàsics. Aquest important repte demanda de
les Administracions Públiques actuar amb una veritable determinació per a revertir
l'emergència habitacional. Això requereix que els diferents nivells de
l'administració -Generalitat, ens supralocals i ajuntaments- treballin
coordinadament i d'acord amb els principis de subsidiarietat, responsabilitat,
eficiència i racionalitat.

Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat
inconstitucionals lleis que afecten directament els drets de la ciutadania de
Catalunya, l'actuació les seves institucions i del model territorial fent que aquestes
quedin en suspens.

Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la
potestat legislativa i és la seu on s'expressa el pluralisme i es fa públic el debat
polític.

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre
Resolució l/XI sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels
resultats electorals del 27 de setembre de 2015 que estableix que "el Parlament
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de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica
de l'Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat
espanyol".

Per tots aquest motius, els grups municipals d'Esquerra Republicana i Vilafranca
en Comú a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès proposen l'adopció dels
següents acords:

Primer.- Rebutjar enèrgicament l'actitud del govern de l'estat espanyol en allò que
fa referència a recórrer al Tribunal Constitucional qualsevol iniciativa legislativa que
la Generalitat de Catalunya impulsa per pal'liar la pobresa energètica i l'accés a
l'habitatge.

Segon.- Exigir el Govern de l'Estat la immediata retirada del recurs presentat
contra la Llei 24/2015,del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Tercer.- Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que
refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials.

Quart.- Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu
reglamentari al que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials.

Cinquè.- Donar suport als acords presos a la Cimera sobre la Llei 24/2015, del 29
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i
la pobresa energètica del passat dimarts, 3 de maig de 2016, entre el govern de la
Generalitat, els ens locals i els grups promotors deia ILP i especialment els
següents compromisos:

1. Tramitar i aprovar una nova Llei urgent que garanteixi la cobertura que
donaven els articles 2, 3, 4, 5 i 7 impugnats pel govern central amb
participació dels ens locals i les entitats impulsores de la ILP en la seva
redacció.

2. Crear una comissió de treball formada per la Generalitat, els Ajuntaments i
el Grup promotor amb l'objectiu d'activar de forma immediata les mesures
d'urgència que han de cobrir el buit dels articles impugnats mentre no es
creen els instruments per a substituir-los

3. Signar de manera immediata el conveni entre la Generalitat de Catalunya i
les companyies distribuïdores de gas i electricitat per a l'aplicació de la Llei
24/2015 de mesures urgents per fer front la pobresa energètica que inclogui
la creació d'ajuts a fons perdut destinat a les persones i unitats familiar en
situació de risc d'exclusió residencial i a càrrec del benefici que aquestes
empreses obtenen amb la prestació de serveis.

Sisè.- Instar el govern de la Generalitat a mobilitzar els immobles en mal estat de
conservació aplicant l'article 32 i 40de la Llei 18/2007 i l'article 4 del Decret 1/2015
que permeten l'expropiació o ús temporal per fer complir el deure de conservació i
rehabilitació. Ampliar la relació de municipis que es consideren àrees de demanda
residencial forta i acreditada.
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Setè.- Instar el govern deia Generalitat a aprovar una partida extraordinària
destinada a ajuts al pagament del lloguer per evitar desnonaments de lloguer.

Vuitè.- Instar el govern de la Generalitat que s'exigeixi a les entitats financeres i als
grans tenidors d'habitatge que segueixin aplicant els mecanismes i criteris que
estableix la Llei 24/2015

Novè.- Impulsar des de l'Ajuntament les iniciatives que permet la llei 24/2015,
seguint l'exemple de l'Ajuntament de Sabadell, que manté el compromís de
continuar impulsant accions per evitar desnonaments per impagament d'hipoteca o
de lloguer, així com buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel.lar
deutes contrets per habitatge habitual.

Desè.- Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l'Ajuntament de
continuar treballant per les persones que més ho necessiten.

Onzè.- Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió
de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.

Dotzè.- Traslladar els presents acords al govern deia Generalitat de Catalunya, al
Govern de l'Estat espanyol, als Grups polítics del Parlament de Catalunya i del
Congrés dels Diputats, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació
Catalana de Municipis, a les empreses subministradores de serveis del municipi, a
les AAVV del municipi, entitats municipalistes, Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca, la Aliança contra la Pobresa Energètica, i l'Observatori DESe.

VOTACIÓ: L'anterior moció s'aprova amb el vot favorable de 18 regidors (7 CiU, 4
PSC, 2 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i un en contra (1 PP)

INTERVENCIONS:
La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que el seu grup va presentar una moció contra
l'atac a les lleis catalanes i amb posterioritat VeC ha presentat una esmenta per tal
d'incloure l'emergència habitacional. El motiu de la moció és que estem immersos
en una ofensiva judicialitzadora de les lleis del Parlament, amb un Tribunal
Constitucional que actua com instrument del Govern espanyol. Creuen que
resoldran conflictes polítics a cop de sentència.

És important que la gent conegui que el Tribunal Constitucional ha suspès la Llei
14/2015, d'emergència habitacional i energètica, que servia per evitar
desnonaments i talls de subministrament.

La pèrdua d'ingressos de la Generalitat de Catalunya per les suspensions aprovades
pel TC puja 856 milions d'euros anuals que havien de venir de l'impost sobre els
dipòsits en entitats de crèdit, l'impost sobre la generació d'energia elèctrica d'origen
nuclear i de la taxa d'expedició de recepta electrònica ... i que han deixat de
repercutir sobre la societat amb beneficis socials. Per tant, nosaltres seguim
caminant cap a la república catalana.
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El sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que des de VeC van presentar una moció sobre
la suspensió de la Llei 24/2015. Estan indignats perquè no s'és capaç d'atendre
aquesta gent que no pot garantir el pagament de l'energia o de l'aigua o del seu
habitatge. Els preocupa que sovint es digui que aquestes lleis creïn desigualtats i no
es digui que creen desigualtats unes taxes universitàries el triple de cares que en
altres indrets.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra. Els grups es pensen que
el Parlament pot legislar sobre tot. L'Estat quan interposa recursos ho fa perquè
s'envaeixen competències de l'Estat. S'aprofita per fer demagògia.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que comparteixen el sentit de la moció. És el
Govern o el Parlament qui ha d'estar al costat dels ajuntaments i no a l'inrevés,
perquè en aplicació d'aquesta llei s'ha de començar a treballar des dels
ajuntaments, són els ajuntaments els que l'han d'aplicar.

La Llei 24/2015, a Vilafranca encara no s'ha aplicat perquè encara no s'ha sancionat
per cap pis buit. Els pressupostos que en aquests moments està elaborant la
Generalitat, des del seu punt de vista, el que fan és acatar els pronunciaments del
Tribunal Constitucional. Cal treballar d'acord amb la declaració del 9 de novembre.
La llei es pot aplicar si hi ha voluntat política. Cal deslegitimar el Tribunal
Constitucional posant davant de les seves sentències els drets fonamentals de la
ciutadnia.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que demanaria que si han de fer fusions de
mocions, ho fessin amb més temps, perquè no ha tingut temps de parlar amb la
resta dels seus companys de grup. En quant a la part expositiva de la moció,
evidencia una sèrie de punts amb els quals estan d'acord. Diuen sí a donar suport
al Parlament en les accions de suport als serveis socials, sí a continuar aplicant la
Llei 24/2015. Volen participar en les actuacions de suport a les lleis catalanes
d'emergència social.

El Sr. Manel Monfort (CiU) manifesta que votaran a favor. De vegades criminalitzem
el Tribunal Constitucional, però és el Govern espanyol que impugna la llei i
automàticament queda suspesa.

12. MOCIÓ CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC. Moció que
presenta el Grup municipal de VeC per a la creació del Consell assessor urbanístic
de participació ciutadana.

El següent redacta és el redactat final de la moció resultat d'introduir les esmenes
proposades per ERCa la proposta de moció:

El Grup Municipal de Vilafranca en Comú, juntament amb d'altres grups municipals,
ha vingut exposant en el Ple d'aquest Ajuntament de forma reiterada i constant la
necessitat d'obrir a la participació ciutadana, i en especial a les entitats ciutadanes
de la nostra Ciutat, els temes relacionats amb l'urbanisme i l'ordenació de la ciutat.
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Quant parlem de participació ciutadana no ens referim únicament a la participació
política clàssica dels sistemes representatius en els quals votem i elegim els nostres
representants cada x anys; sinó, també, a la participació ciutadana permanent.
D'acord amb la transparència i la participació pública en l'Ajuntament que, en les
darreres eleccions municipals, vam manifestar la majoria de grups.

Vilafranca en Comú considera la participació ciutadana com un requisit essencial
per aprofundir i regenerar la democràcia. Apropar als Vilafranquins i Vilafranquines
les activitats polítiques i administratives de l'Ajuntament és, sens dubte, la millor
eina de seguiment i avaluació social de l'acció municipal.

És per aquesta necessitat de recuperar la confiança en les administracions
públiques que les noves legislacions en matèria de transparència i bon govern, han
incorporat com un dels seus elements essencials la promoció de la participació de la
ciutadania en els afers públics i, en especial, en l'avaluació i participació, des del
mateix moment inicial de la concepció, dels diferents projectes i plans que
afectaran a les nostres ciutats.

Per aquest motiu volem citar l'article 77, f) del Reglament Orgànic Municipal, en el
qual s'estableix com és un dret de tots els ciutadans i ciutadanes, l'exercici de
participar i fer propostes de temes d'interès ciutadà als òrgans de govern municipal
a través dels canals que expressament es preveuen en aquest Reglament.

En aquest sentit, l'article 99 d'aquest mateix Reglament estableix el dret que tenen
les entitats ciutadanes a participar en els òrgans específics que es creïn per aquesta
finalitat, en la forma i en les condicions que per a cada supòsit concret es
determini. I per tant s'estableix que les entitats ciutadanes han de poder participar
en els consells sectorials o territorials de participació.

Aquest dret, però no és només una voluntat i un requeriment derivat del Reglament
Orgànic Municipal i del Govern Municipal, sinó que es un DRET que ve determinat
pel decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual es va aprovar el Text refós de la
Llei d'Urbanisme.

Així l'article 8 d'aquest Decret legislatiu 1/2010, regula la publicitat i participació en
els processos de planejament i de gestió urbanístics, establint en el seu apartat
primer que es garanteixen i s'han de fomentar els drets d'iniciativa, d'informació i
de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de
gestió.

I en el seu apartat segon s'estableix que els ajuntaments poden constituir
voluntàriament consells assessors urbanístics, com a òrgans locals de caràcter
informatiu i deliberatiu, als efectes establerts per l'apartat primer.
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L'article 24 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, referent als Consells assessors
urbanístics, determina que els ajuntaments poden constituir, d'acord amb l'article
8.2 de la Llei d'urbanisme, consells assessors urbanístics, amb les facultats
informatives i deliberatives que en cada cas els reconeguin, com poden ser:

a) Proposar mesures i actuacions per incloure-les en el Programa de participació
ciutadana i fer el seguiment de la seva posada en pràctica.
b) Formular i plantejar criteris i alternatives d'ordenació.

c) Considerar les propostes del planejament per garantir els objectius del
desenvolupament urbanístic sostenible.

d) Opinar sobre les al.legacions presentades.

e) Estudiar, proposar i seguir les mesures i les actuacions a emprendre per
fomentar la participació ciutadana en la tramitació de les figures de planejament
derivat i d'instruments de gestió quan considerin que la seva transcendència ho
justifiqui.

De conformitat amb aquest mateix article aquests consells estaran integrats pels
membres que designin els ajuntaments, com ara representants d'altres
administracions públiques, corporacions, associacions i altres institucions de la
societat civil, així com experts en urbanisme, habitatge, medi ambient i altres
matèries relacionades amb l'urbanisme.

Aquest DRET d'iniciativa i participació, es concreta en el Capítol III del Reglament
de la Llei d'Urbanisme, quan regula el dret a la participació ciutadana. En concret
es regulen en el seu article 22 els "Programes de participació ciutadana en el
procés de planejament" i específicament es regula la necessitat de participació en
la fase prèvia de preparació i estudi de la proposta de planejament, determinant:

"22.1 Per facilitar la participació en el procés de formulació dels instruments
de planejament urbanístic, l'administració competent pot aprovar el
corresponent programa de participació ciutadana, d'acord amb el que
estableix l'article 105 d'aquest Reglament.
22.2 El programa de participació ciutadana expressa les mesures i
actuacions previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels
objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la formulació d'al.
legacions, suggeriments o
propostes alternatives en el marc del tràmit d'informació pública, i pot
referir-se a les fases i continguts següents:

a) Contingut en relació amb la fase prèvia al període d'informació pública:

Ir. Accions d'informació i comunicació, que difonguin l'acord d'iniciar el
planejament i facilitin les dades necessàries per donar coneixement suficient
del seu abast i característiques. Aquestes accions poden comprendre la
publicació i exposició al públic d'un avanç de l'instrument de planejament i la
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realització d'actes informatius, conferències, presentació d'estudis previs
altres instruments similars.

2n. Canals de participació, on es defineixin els diferents instruments que es
posaran a disposició de la ciutadania i les institucions per recollir les seves
opinions, així com per facilitar el debat i la presentació de propostes. Es
poden incloure enquestes, entrevistes, debats en grup, tallers de propostes i
similars. En tot cas, els canals previstos han de buscar la intervenció dels
sectors de població significatius en el territori i no limitar-se a una crida
genèrica a la participació. Aquestes actuacions poden ser complementades
amb mitjans telemàtics.

3r. Sistema de recollida i anàlisi de les aportacions realitzades la
presentació de l'informe de resultats d'aquest procés. "

Aquest DRET de participació i d'iniciativa es concreta finalment en l'article 105
d'aquest Reglament que regula el "Programa de participació ciutadana en el procés
de planejament" establint que les administracions competents per a la formulació
del pla urbanístic poden acordar, en qualsevol moment anterior a l'acord
d'aprovació inicial, l'aprovació i publicació del programa de participació ciutadana,
de conformitat amb el que estableix l'article 22 d'aquest Reglament.

En l'apartat segon d'aquest article 105 es determina que l'aprovació i publicació del
programa de participació ciutadana és obligatòria en el cas de formulació o revisió
del pla d'ordenació urbanística municipal, i es pot acordar prèviament o
simultàniament a la publicació de l'avanç del pla. En la resta dels plans i projectes
aquest programa tot i que no sigui obligatori si que és imprescindible per tal de
garantir els principis generals que s'exposen en aquesta legislació en matèria de
participació ciutadana.

Aquesta legislació i especialment els compromís expressat reiteradament per els
diferents grups municipals a favor de la participació i la transparència, ens porta a
proposar la creació d'un CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC com a canal de
participació adequat al DRET del ciutadans i ciutadanes a intervenir des dels
moments inicials de la seva concepció fins al moment de la tramitació efectiva del
plans i projectes urbanístics de la ciutat, garantint i fomentant els drets d'iniciativa,
d'informació i de participació de la ciutadania en la configuració de la nostre Vila.

Pels motius exposats el GRUPMUNICIPAL DE VILAFRANCA EN COMÚ proposa al Ple
de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès l'adopció del següent acord:

Primer. La creació d'un Consell assessor urbanístic, com a òrgan municipal de
caràcter informatiu, consultiu i deliberatiu, emparat en els articles 8.2 del text refós
de la Llei d'urbanisme, art. 24 del Reglament de la Llei d'urbanisme, i art. 48.2.d)
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que garanteixi els drets
d'iniciativa, d'informació i de participació de les entitats.
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Segon. Que les facultats bàsiques d'aquest Consell assessor urbanístic són les
previstes a l'article 24 del Reglament de la Llei d'urbanisme, les quals tenen
caràcter enunciatiu i no limitatiu dins les matèries d'urbanisme, territori,
desenvolupament, gestió, infraestructures, protecció ambiental i de patrimoni
cultural. I entre les finalitats d'aquest Consell, de conformitat amb la legislació
urbanística, hi ha la de facilitar la informació i participació en el procés de
formulació dels avantprojectes dels instruments i dels projectes de planejament i
gestió urbanística i facilitar el debat i la participació i presentació de suggeriments i
alternatives des dels moments inicials, durant la seva tramitació i fins a la seva
posterior avaluació, per la qual cosa podrà entre d'altres:

a) Proposar mesures i actuacions per incloure-les en el Programa de participació
ciutadana i fer el seguiment de la seva posada en pràctica.
b) Formular i plantejar criteris i alternatives d'ordenació.
c) Considerar les propostes del planejament per garantir els objectius del
desenvolupament urbanístic sostenible.
d) Opinar sobre les al. legacions presentades.
e) Estudiar, proposar i seguir les mesures i les actuacions a emprendre per
fomentar la participació ciutadana en la tramitació de les figures de planejament
derivat i d'instruments de gestió quan considerin que la seva transcendència ho
justifiqui.

Tercer. L'activitat del Consell assessor urbanístic inclourà tot tipus de sòl, el seu
planejament i ordenació, la formulació del pla d'ordenació urbanística municipal, les
seves revisions i modificacions puntuals, els plans urbanístics derivats, els
programes d'actuació urbanística municipal, l'actualització i revisió de l'agenda del
POUM, els plans d'usos i d'equipaments, les obres públiques i infraestructures que
vertebren la ciutat, el seguiment dels anteriors instruments i projectes, etc. Per
tant, els àmbits de l'activitat urbanística municipal sobre els quals aquest Consell
tindria atribucions consultives són els següents:

1. la cura del paisatge i el territori rural i agrícola (no urbanitzable)
2. l'ordenació urbanística del teixit urbà (sòl urbà)
3. l'ordenació i configuració de l'espai públic
4. la protecció del patrimoni arquitectònic
5. l'avaluació de noves actuacions urbanístiques (reforma i reconversió del sòl urbà,
sòl urbanitzable).

Quart. Crear un grup de treball per a la redacció del Reglament del Consell
assessor urbanístic de Vilafranca del Penedès. Aquest grup de treball haurà d'estar
constituït en el termini d'un mes des de l'adopció del present acord de creació. Una
vegada redactat el Reglament, se li donarà la tramitació que correspon en règim
local i s'hi establirà un termini per a la constitució i funcionament del Consell
assessor urbanístic.

Cinquè: Amb la vocació que expressi la transversalitat de la ciutat, el suport físic on
es desenvolupa tota la vida dels ciutadans i ciutadanes, la composició d'aquest
Consell seguirà els criteris de l'article 24.2 del Reglament de la Llei d'urbanisme,
d'entre els quals, i a títol exemplificatiu, s'indiquen els següents: a) Associacions
de veïns, b) Associacions d'empresaris i comerciants, c) Representació docent,
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social i d'entitats, d) Representació d'agricultura, e) Experts en les matèries que
conformen l'urbanisme, l'habitatge, el medi ambient i el patrimoni cultural, com
ara: arquitectes, enginyers, advocats, ambientòlegs, geògrafs, tècnics en béns
culturals, etc. Caldrà que aquesta composició quedi reflectida al Reglament.

Sisè. El termini de constitució d'aquesta comissió serà de tres mesos des de
l'aprovació d'aquesta moció.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen no s'aprova amb el vot favorable de 8 regidors (2
CUP, 3 ERC, 2 VeC, 1 PP) i 11 vots en contra (7 CiU, 4 PSC)

INTERVENCIONS:
El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que aquesta és una moció que porten
treballant-hi fa temps. Una bona part de les decisions que es prenen en aquest
ajuntament afecten a l'urbanisme. La participació ciutadana l'únic que pot fer és
millorar l'urbanisme. Agraeixen les esmenes fetes per ERC. És una proposta
fonamentada. Altres ciutats de mida similar, tenen una Consell Assessor
d'urbanisme, com per exemple Sant Cugat del Vallès, Rubí, ...

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que la proposta inicial també l'haguessin
aprovat. Pot ser una bona eina per formular Vilafranca amb més consens.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favorablement. Podria ser bo aquest
Consell consultiu on poder fer la reflexió sobre aquesta matèria.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que votaran a favor, perquè millorar la
participació és positiu en qualsevol àmbit.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que es bo poder comptar amb diferents
visions. Hi ha una participació vinculada a l'aprovació del Pla general, que aquest
ajuntament, en el seu dia va realitzar, on hi va participar molta gent. És important
trobar quins punts poden ser objecte de debat. En el tema d'equipaments, hi haurà
participació. Perquè participar en un organisme acotat, pot ser una participació més
oberta. La participació potser ha de ser en el debat dels serveis, en la millora del
dia a dia.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que complementat el que deia el Sr. Romero, el
Consell Urbanístic normalment el que fa és assessorar l'equip de Govern.
Normalment els aproven els ajuntaments quan hi ha actuacions importants, com
per exemple la revisió del pla. La proposta va més enllà del que estrictament
disposa la llei d'urbanisme, sense entrar en el funcionament de l'activitat
administrativa. Aquesta legislatura no està previst revisar el planejament general,
quan s'hagi de fer, es podrà crear.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) exposa que això no treu que en un tema important com
pot ser el carrer Comerç, abans d'aprovar res, posem la proposta sobre la taula per
treballar-la amb tots els grups municipals i els veïns.
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La Sra. Mònica Hill manifesta que ara tenen molt clar perquè no aproven el Consell
assessor urbanístic. On s'han creat consells urbanístics, és el Govern qui vol obrir el
tema a la ciutadania.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que es poden donar les voltes que es
vulguin, però l'equip de Govern no vol la participació en matèria urbanística. El que
ens està dient el Govern és que volen tenir les mans lliures per fer el que volen. És
cert que hi ha molts consells de participació, però no n'hi ha cap d'urbanístic.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que no pretenen donar lliçons a ningú,
però tampoc n'accepten. El cobriment de la via va tenir un procés participatiu que
després l'equip redactor el va fer servir per fer el projecte. Que hi hagi altres ciutats
que facin participació en matèria urbanística li sembla molt bé, però nosaltres
també fem altres formes de particpació.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que aquesta moció fa dos mesos que la van
presentar i no n'han volgut parlar.

13. Precs i preguntes.

El Sr. Marcel Martínez (CUO) demana per la pregunta feta a la regidora d'Esports,
Sra. Anna Doblas, en l'anterior Ple i de la qual encara no n'han rebut resposta.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) respon que es pensava que ja la tenien.

L'alcal
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