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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Núm. : 01/2018
Caràcter: ordinari
Data: 23 de gener de 2018
Horari: de 20:03 a 23:40 hores
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (PDECat)

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 (PDECat)
- Raimon Gusi i Amigó (PDECat)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (PDECat)
- Marcel Martínez i Mañé (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC)
- Joan Manel Montfort i Guasch (PDECat)
- Meritxell Montserrat i Mestres (PDECat)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Marta Raventós i Cuscó (CUP) a partir del segon punt
- Dolors Rius i Marrugat (PDECat)
- Francisco Romero i Gamarra (PSC)
- Aureli Ruiz i Milà (PDECat)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon I. Zaballa i Serra (PSC)

Excusa la seva absència:

- Cap

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

Desenvolupament de la sessió

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
12/12/2017.
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Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de
12/12/2017, la qual és aprovada per assentiment.

ALCALDIA

2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA.
MARTA RAVENTÓS i CUSCÓ. Jurament o promesa del càrrec de regidora
de l'ajuntament de Vilafranca del Penedès de la Sra. Marta Raventós i
Cuscó. (pendent de l'arribada de la credencial).

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) formula la següent pregunta: Prometeu o jureu
per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb lleialtat al rei i
respectar la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

La Sra. Marta Raventós (CUP) respon que ho promet per imperatiu legal,
totalment obligada i coaccionada per la Junta Electoral Central i1.legítima. Avui
li toca prometre una constitució que no representa més que el continuisme
d'un dictadura franquista sota el nom de democràcia i d'altra banda promet
també treballar activament per la justícia social, la igualtat entre les persones
en uns països catalans lliures i sobirans.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) dóna la benvinguda a la nova regidora i li lliura
una medalla de regidora i un pin de l'ajuntament

3. NOMENAMENT ADMINISTRADORS DE LA FESTA MAJOR. Es dóna
compte de l'acord de la Junta de Govern de data sobre el nomenament
d'administradors de la Festa Major de Vilafranca del Penedès de 2018.

Es dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local que literalment diu:
"Nomenar Administradors i administradores de la Festa Major d'aquesta vila,
que s'ha de celebrar l'any 2018, a les persones següents:

• XAVIER ARANDA MALDONADO, amb DNI 07731S172M
• LÍDIA BLASCO CASANELLAS, amb DNI 07712099SV
• FOIX ORTIZ MARTÍ, amb DNI 077116714Z
• ESTHER RIBAS IVERN, amb DNI 077309937Z
• DANIEL SAUMELL OLIVÉ, amb DNI 046780402N

De conformitat amb la normativa reguladora aprovada pel Ple Müiilcipal él dia
11 de febrer de 1980, i amb l'apartat 3.1.2 del vigent Prototoi de ía Festa
Major de Vilafranca, es donarà compte d'aquest acord al Ple MUnicipal en la
propera sessió que se celebri."
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L'alcalde Pere Reguli (PDECat) dóna la benvinguda als administradors de la
propera festa major i els comunica que els vilafranquins estan molt
esperançats amb ells. Li consta que estan treballant amb moltes ganes. Posa
de relleu que són persones de diferents edats i diferents colles i que totes van
acceptar de manera immediata l'encàrrec que se'ls oferia de realitzar.

El Sr. Josep Ramon (PP) els dóna les gràcies de manera anticipada per la feina
de preparar la propera festa major i espera que tinguin sort amb la
climatologia.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) els desitja sort i encerts, que aprofitin i gaudeixih de
l'experiència i els manifesta que estan oberts a ajudar en allò que faci falta.

La Sra. Mònica Hill (ERC) felicita als administradors pel nomenament i els
agraeix que acceptin el repte, que no és fàcil. Els dóna gràcies per dedicar un
any de la seva vida per organitzar la festa major que esperen gaudir-la tots.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que agraeixen que hagin acceptat
l'encàrrec i fer-ho de manera altruista i els comunica que es posen al seu
servei.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) mostra l'agraïment als administradors. Els
comunica que se'ls gira feina i que és molt engrescadora. A partir de fer
aquesta tasca, tindran un gran coneixement de la realitat social de Vilafranca.
Els comunica que no estan sols. AI seu costat està tot l'ajuntament de
Vilafranca i els seu propi grup municipal.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) felicita als administradors. Saben que ja fa dies que
estan treballant. Els desitja sort i encerts i es posa a disposició per donar un
cop de ma pel que faci falta.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) finalment els dóna les gràcies i els desitja molt
d'encerts i sort i que la pluja no sigui present durant la festa major.

4. NOMENAMENT DE PATRONS DE LA FUNDACIÓ VINSEUM. Proposta
d'acord de nomenament de patrons de la Fundació VINSEUM, museu de les
cultures del vi de Catalunya.

Atès que el 7 d'abril de 2005 van' ser aprovats els estatuts de la "Fundació
Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya", estatuts que han
experimentat modificacions posteriors aprovades el 2 de febrer de 2008, el 4 e
desembre de 2008, el 19 d'octubre de 2009 i el 9 de juliol de 2012.

Atès que els estatuts, en el seu art. 7, estableixen que el Patronat de la
fundació el componen disset persones. Entre elles hi ha l'alcalde de Vilafranca
(que el presideix), i vuit patrons designats per l'Ajuntament de Vilafranca,
aquests darrers nomenats per un període de quatre anys.
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Atès que amb independència de l'alcalde, que és membre i president nat de la
fundació i del seu Patronat, a la vista de la finalització del seu mandat, es
considera convenient fer el nou nomenament dels vuit patrons i patrones que
corresponen a l'Ajuntament de Vilafranca,

Per això, S'ACORDA:

1. Nomenar patrons i patrones del Patronat de la "Fundació Vinseum, Museu
de les Cultures del Vi de Catalunya", en representació de l'Ajuntament de
Vilafranca i per un període de quatre anys, a:

a) Miquel Cartró i Boada.
b) Josep Maria Feliu i Roca.
e) Raimon Gusi i Amigó.
d) Miquel Medialdea i Guijo.
e) Josep Ramon i Sogas.
f) Jordi Romeu i Rovira.
g) Francesc Xavier Rubires i Ferrer.
h) Maria Torra i Badia.

2. Facultar l'alcalde per atorgar els documents necessaris tendents a la
formalització d'aquest acord.

3. Notificar aquest acord a les persones designades al Patronat de la
Fundació.

VOTACIÓ: L'anterior proposta d'acord és aprovada per assentiment de tots .els
regidors.

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que el càrrec de patrons de la Fundació
Vinseum, no coincideix amb el mandat municipal. Fa dos mesos que s'havia de
fer. Agraeix la tasca feta dels que cessen i sort i encerts als que es nomenen.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que els hagués agradat que les dues
persones que no representen els partits, els haguessin comunicat abans.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que són de perfil molt tècnic
accepta el suggeriment.

,.---
SERVEIS CENTRALS I HISENDA j:: :

5. MODIFICACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 22, 23, 2:5, 34
i 40. Dictamen sobre l'aprovació provisional, si escau, de la modificació de
les ordenances fiscals n.22, 23, 25, 34 i 40.
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La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Ple municipal
el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau:

El RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l'aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i preus
públics locals.

En el cas d'imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals s'han d'aprovar
simultàniament amb l'adopció dels respectius acords d'imposició. L'article 16.1
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d'ingrés,
així com les dates d'aprovació i d'inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les ordenances fiscals, d'acord amb la llei, els acords
adoptats han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l'article 85 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquests textos
actualitzats han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals, i alhora, de comunicació informativa amb
els ciutadans, garantint la seguretat jurídica i l'aplicació del principi de
transparència.

Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l'article 12 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
preveuen la possibilitat que les entitats locals adaptin l'aplicació de la normativa
tributària general al règim d'organització i funcionament propi de cada entitat,
previsió aquesta que justifica la proposta d'aprovar i mantenir actualitzada, amb
les modificacions que s'escaiguin, una ordenança General, redactada a l'empara
de l'article 106.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.

Vistos els informes tècnics i economies a què es refereix l'article 25 del Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, en els quals es posa de manifest
al valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o la
realització d'activitats administratives de competència local, que s'imposen o es
modifiquen, l'import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del
cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu
l'article 24.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
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Vista la memòria de l'Alcaldia, els informe jurídics i econòmics emesos i el de la
Comissió Informativa d'Hisenda, es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER: Aprovar les modificacions de les ordenances fiscals i de preus públics
per a l'exercici 2018 i següents, que es detallen a continuació:

22 .- Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin
en el teatre municipal Cal Bolet o que estiguin realitzades per la regidoria de
cultura o l'Ajuntament de Vilafranca.

Afegir a l'article 4t, l'apartat f) segons el literal següent:

f) Un cop valorada la informació proporcionada per la persona o empresa
contractant se li informarà, si s'escau, de la necessitat d'abonar una fiança de,
com a màxim, el 40% de l'import del cost del lloguer.

23 .- Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin
a l'Auditori Municipal.

Afegir a l'article 4t, l'apartat f) segons el literal següent:

f) Un cop valorada la informació proporcionada per la persona o empresa
contractant se li informarà, si s'escau, de la necessitat d'abonar una fiança de,
com a màxim, el 40% de l'import del cost del lloguer.

I 25 .- Preu públic per la prestació de serveis en el centre Àgora.

Modificar l'article 4t, segons el literal següent:

( ...)
- Sala de tast (capacitat màxima 13 persones + 1 professor)
€/sessió

...... 75

- Servei de consergeria:
S'estableix un preu/hora de 17,00 € en concepte de servei de consergeria,
per a actes que s'autoritzin fora de l'horari habitual.

- Servei de neteja especial d'espais:
S'estableix un preu de 50€ per a servei de neteja especial.

- Ús de l'espai Cowork
S'estableix un preu públic per l'ús de l'espai Cowork de 60€/mes. Fins a un
30% d'aquest preu es podrà fer afectiu amb contribució social per al foment
de l'emprenedoria per part del beneficiari.

- Bonificacions:
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( ...)

SEGON: Donar compte de les modificacions per a l'exercici de 2018 i següents
de les ordenances fiscals núm. 34 "per assistència a l'Escola de Municipal de
Música Maria Dolors Calvet" i 40 "dels preus públics per a l'assistència a l'Escola
Municipal d'Art Arsenal", aprovades pel Consell d'Administració de l'Entitat
Pública Empresarial Local de l'Institut Municipal de Formació de Vilafranca del
Penedès, segons el següent detall:

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

Modificar l'article 4t, apartat B) segons el literal següent:
( ...)
. Sensibilització Musical 1/2/3........................ 40,30 €/mes
. Iniciació 1 - Roda d'instruments......................... 62,58 €/mes
(...)

40.- Preu públic per l'assistència a l'escola municipal d'Art Arsenal de l'Institut
Municipal de Formació

Modificar l'article 4t, afegir apartats c) i d), segons el literal següent i canviar
de forma correlativa la denominació de la resta d'apartats:

c) ASSESSORAMENT
Servei d'assessorament en la formació professional inicial 60,00 €

d) RECONEIXEMENT ACADÈMIC
Per la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels
aprenentatges adquirits en activitats d'ensenyament no reglat, en l'experiència
laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius de grau
mitjà o superior:

Per crèdit dels títols LOGSE .
Per unitat formativa dels títols LOE .

e) FORFETS D'ART
(...)

40,00 €
18,00 €

TERCER: Exposar al públic els acords precedents durant el termini dels trenta
dies hàbils següents a la publicació d'anuncis al Butlletí Oficial de la província,
almenys un diari de gran difusió i al tauler d'anuncis i a la pàgina web de la
corporació. En aquest període els interessats podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions i al'legacions oportunes. Transcorregut el període
indicat sense haver-se formulat cap reclamació o al.legació, els acords adoptats
s'entedran automàticament aprovats de forma definitiva, publicant-se tot seguit
en el Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre
de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l'endemà de la
publicació definitiva i, regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació
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expresses. Si hi ha al.legacions o reclamacions, el Ple municipal s'hi haurà de
pronunciar, i aprovar definitivament de forma expressa les Ordenances
afectades publicant l'acord i el text íntegre corresponent.

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 12 vots favorables (8 PDECat, 4
PSC), 8 abstencions (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i 1 negatiu (1 PP).

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat), manifesta que són unes modificacions molt
puntuals i fins i tot algunes d'elles responen a unes qüestions molt tècniques
que en el moment d'aprovar les ordenances, no eren conegudes.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra perquè es recullen
increments per sobre de l'IPC.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que s'abstindran.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que entenen una part de les
modificacions. Però demana si ha existit alguna qüestió que justifiqui la
creació de les fiances per llogar alguns equipaments municipals i també
demana si les entitats sense ànim de lucre també hauran de prestar fiança.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que sembla ser que les modifiCacions
responen a qüestions tècniques i manifesta que ja van demanar en la Comissió
informativa, si les fiances afectava a les entitats sense ànim de lucre.
Finalment anuncia l'abstenció.

El Sr. Raimon Gusi (PDECat) manifesta que agraeixen la comprensió mostrada
en el tema de l'escola de música, perquè respon a una sol.licitud unànime del
Consell Escolar. En quant a les fiances, respon a que hi ha empreses que
juguen a fer una liquidació de les taxes en funció d'una percentatge del
taquillatge, en funció del que recapten.

6. AMPLIACIÓ DE CAPITAL EMAVSA. Proposta d'aprovació ampliació de
capital social de l'EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU
(EMAVSA).

La Comissió Informativa de Serveis Interns i Hisenda proposa que se sotmeti
al Ple municipal, per a la seva deliberació i votació, el dictamen següent, tenint
present que el Ple ha d'adoptar els acords adients atès que i'A.juntam'ent de
Vilafranca del Penedès és l'accionista únic de la societat municipal "Empresa
Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A.U." (EMAVSA).

,

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès és titular del 100% del ,capital
social de l'EMPRESA MUNICIPAL AIGÜES DE VILAFRANCA,SAU (EMAVSA).

Atès que l'article 5è dels estatuts socials actuals disposa:
8
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Art. 5. CAPITAL SOCIAL.- El capital social es fixa en 301.771,182671 euros i
està dividit i representat per mil set-cents cinquanta accions nominatives de
172,440676 euros cadascuna, totalment subscrites i desemborsades i de
classe única. Els número de les accions són de l'u al mi set-cents cinquanta,
ambdós inclosos.

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca ha acordat encarregar a l'EMPRESA
MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU (EMAVSA) l'exercici de l'activitat
econòmica, en règim de lliure concurrència, de generació i comercialització
d'energia tèrmica per part de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en els
termes de la memòria aprovada pel Ple de l'Ajuntament. Pel que fa al règim
dels actius per a exercir l'activitat (central de calor i xarxa se calefacció
ubicada al barri vilafranquí de la Girada, propietat de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès), cal precisar que aquests béns són privatius, no
afectes a un servei públic, ja que no ens trobem davant un servei públic de
competència municipal, sinó davant la realització d'una activitat econòmica.
Els béns patrimonials de l'Ajuntament necessaris per a l'activitat passaran al
patrimoni d'EMAVSA, per la via d'una ampliació del capital social mitjançant
una aportació no dinerària, regulada pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2
de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital,
completada amb una mínima aportació dinerària de 42,17 euros a efectes
d'arrodoniment.

Atès que es considera adient transferir els actius propietat de l'Ajuntament de
Vilafranca destinats a central de calor, ubicats al barri o sector de la Girada de
Vilafranca i que són béns patrimonials, a EMAVSA, acordant una ampliació de
capital social que subscriu l'Ajuntament pel valor dels actius transferits, valor
que segons el projecte tècnic és de 483.998,81 euros, i que s'ha de considerar
com a valor de les inversions que acaben de començar la seva vida útil.

Per això, s'ACORDA:

PRIMER: Aprovar l'ampliació de capital social de l'EMPRESA MUNICIPAL
AIGÜES DE VILAFRANCA,SAU (EMAVSA), mitjançant l'emissió de 2.807 noves
accions nominatives amb un valor nominal de 172,440676 euros cadascuna,
per un import total de 484.040,98 euros.

SEGON: Aprovar la corresponent modificació estatutària de l'article 5è dels
estatuts socials, que restarà amb el següent text:

Art. 5. CAPITAL SOCIAL.- El capital social es fixa en 785.812,16 euros i està
dividit i representat per quatre mil cinc-centes cinquanta set accions
nominatives de 172,440676 euros cadascuna, totalment subscrites i
desemborsades i de classe única. Els número de les accions són de l'u al
quatre mil cinc-cents cinquanta set, ambdós inclosos.

TERCER: Aprovar l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès la subscripció de
2.807 noves accions nominatives de l'ampliació de capital de l'EMPRESA
. MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU (EMAVSA), amb un valor nominal
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de 172,440676 euros cadascuna, per un import total de 484.040,98 eures.
Aquesta subscripció es farà mitjançant les aportacions següents:

a) Aportació no dinerària de béns consistents en central de calor i xarxa de
calefacció urbana al barri de la Girada de Vilafranca del Penedès, pel valor de
483.998,81 euros.

b) Aportació dinerària de 42,17 euros.

QUART: Els anteriors acords queden condicionats al resultat de la valoració de
l'aportació no dinerària que porti a terme el pèrit expert que ha de nomenar el
Registre Mercantil.

CINQUÈ: Facultar sense cap mena de limitació el secretari no conseller del
consell d'administració, Francesc Giralt i Fernàndez, per tal que porti a terme
les operacions necessàries adreçades a la plena efectivitat d'allò que s'ha
acordat, i en particular per formalitzar els acords en escriptura pública, i
inscriure'ls en el Registre Mercantil.

SISÈ: 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, en allò que
es disposa en els apartats anteriors, als efectes legals adients.

VOTACIÓ: L'anterior Proposta d'acord és aprovada per 20 vots favorables (8
PDECat, 4 PSC, 3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i 1 abstenció (1 PP).

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que és la fase final del projecte Vinyes
per calor, que transforma les vergues de la vinya en biomassa per produir
calor per escalfar instal.lacions, que és un projecte que va estar finançat per la
Unió Europea.

EMAVSA presta el servei d'aigües i temps enrere es van modificar els seus
estatuts per poder modificar l'objecte social i poder prestar també serveis
energètics. La inversió feta per l'ajuntament passa a mans d'EMAVSA, que és
de capital íntegrament municipal. Això es fa mitjançant una ampliació de
capital, seguint el full de ruta que s'havia exposat amb anterioritat.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que s'abstindrà perquè aquesta és una
activitat que no ha de fer l'ajuntament.

• 1-
El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que el seu grup dóna suport des de
l'inici a aquest projecte. L'experiència ha estat positiva i troben lògic que sigui
gestionat per EMAVSA. Significa una reducció de la dependència de les
empreses energètiques i significa reduir les emissions de C02. Ara cal 'vetllar
pel subministrament de la matèria primera.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que valoren molt positivament aquest punt.
Dóna compliment a l'encàrrec que en el seu dia es va fer a EMAVSA. És una
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decisió correcta. Cal treballar a fons amb aquest tipus de projectes perquè a
l'Estat espanyol es paga la factura energètica més alta d'Europa.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) anuncia que votaran afirmativament la proposta.
És positiu que l'ajuntament lideri iniciatives en energies renovables. El lliure
mercat en cap moment garanteix un preu just. Evidencia que l'empresa
pública funiciona, té futur i continuaran apostant per la municipalització dels
serveis.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que aquest és un projecte que es
mou en el camp del mediambient i que atreu nous projectes. Va poder ser
inclòs en un programa Iife, que va ser prorrogat pel seu caràcter innovador. La
seva idea és seguir comptant amb l'empresa municipal i seguir buscant noves
idees i nous projectes i finançament.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que aquest punt i el següent són el
mateix. Constata que al Penedès hi ha molta vinya que a hores d'ara crema
les vergues al camp, sense treure'n aprofitament i generant contaminació.
Amb el projecte s'aprofita un residu i ho fem amb empreses d'inserció. És la
quadratura del cercle.

7. ENCÀRREC DE GESTIÓ A EMAVSA DE L'ACTIVITAT DE GENERACIÓ I
COMERCIALITZACIÓ D'ENERGIA TÈRMICA. Proposta d'aprovació de
l'encàrrec a l'EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU
(EMAVSA), com a mitjà propi de l'Ajuntament, l'exercici de l'activitat
econòmica, en règim de lliure concurrència, de generació i comercialització
d'energia tèrmica, fixant les condicions econòmiques i terminis.

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

Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2016,
va acordar iniciar expedient per al possible exercici, per part de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès, d'una activitat econòmica consistent en un projecte
destinat a tancar el cercle de la vinya utilitzant els sarments per generar
energia tèrmica a través de calderes de biomassa, amb l'objectiu de disminuir
el diòxid de carboni (C02) que genera el sector vitivinícola i desenvolupar l'ús
d'energies renovables per a les pròpies necessitats de l'Ajuntament i
d'organismes que són mitjà propi com el Consorci Sociosanitari de Vilafranca.
L'energia seria objecte de distribució i venda, i hom preveia que l'activitat la
portés a terme la societat mercantil municipal EMAVSA, mitjançant una
encomana o encàrrec de gestió en tant que mitjà propi instrumental i servei
tècnic que és de l'Ajuntament.

Atès que el mateix Ple va nomenar la comissió responsable d'elaborar la
memòria corresponent a l'exercici de l'activitat, formada per nou membres. La
comissió va redactar la memòria tècnica justificativa de la conveniència i
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oportunitat: justificació de l'interès públic concurrent, pressupost, rendibilitat i
anàlisi econòmica, estudi de mercat, formes i aspectes jurídics, etc.

Atès que per acord del Ple municipal de data 28 de març de 2017 la Memòria
va ser presa en consideració, iniciant-se el període d'informació pública de 30
dies hàbils. No es va presentar cap al. legació ni reclamació, i per tant la
memòria i l'exercici de l'activitat s'han d'entendre aprovades tàcitament de
forma definitiva, tal com es va publicar mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la província de 27 de juny de 2017. L'expedient estableix que la forma de
gestió apta per aquesta activitat és l'encàrrec de gestió a la societat Empresa
Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A.U. (EMAVSA), amb aportació dels actius
(instal.lacions i equipaments ubicats al "district heating" la Girada) mitjançant
una ampliació de capital.

Atès que l'Ajuntament en sessió plenària de 17 de juny de 2014 va acordar ja
la modificació dels estatuts de la societat Empresa Municipal d'Aigües de
Vilafranca, S.A.U. (EMAVSA) amb la finalitat de preveure que en un futur
pogués operar com empresa de serveis energètics. També es va establir que
EMAVSA tindria la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de
l'Ajuntament (article 6 bis dels estatuts socials).

Atès que no estem en presència de l'exercici d'una competència pròpia
municipal, i per tant hem de considerar la possibilitat d'englobar aquest
projecte com una iniciativa pública en l'activitat econòmica, emparada en
l'article 128.2 de la Constitució.

Atès que la proposta organitzativa consisteix en que l'Ajuntament de
Vilafranca decideixi encarregar a la societat pública municipal EMAVSA
l'activitat econòmica consistent en gestionar la instal.lació, distribuir i
comercialitzar l'energia tèrmica generada a les seves instal.lacions. L'encàrrec
directe a una societat pública respon a la doctrina dels medis propis o
contractes "in house", que es configura com una excepció a l'aplicació dels
principis d'igualtat de tracte, no discriminació, lliure concurrència,
transparència i publicitat, així com a les llibertats comunitàries.

Atès que l'apartat n) de l'article 4.1 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
(TRLCSP), disposa que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació de la normativa de
contractació pública els negocis jurídics en virtut dels quals s'encarregui a una
entitat que, d'acord amb el que assenyala l'article 24.6 de la mateixa norma,
tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic en relació a qui
encarrega la realització d'una determinada prestació.

-- ----- _.._ ..~..
Atès que pel que fa al règim dels actius per a exercir l'acHvifat,~ c-al~pie¿isar
que aquests béns són privatius, no afectes a un servei públic, ja que no ens
trobem davant un servei públic de competència municipal, sinó davant la
realització d'una activitat econòmica. Els béns patrimonials de l'Ajuntament
necessaris per a l'activitat passaran al patrimoni d'EMAVSA, per la vial d'una
ampliació del capital social mitjançant una aportació no dinerària, regulada al
Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text: Refós
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de la Llei de Societats de Capital, completada amb una mínima aportació
dinerària de 42,17 euros a efectes d'arrodoniment.

Per tot l'exposat,

S'ACORDA:

PRIMER: Constatar que d'acord amb la memòria aprovada inicialment pel Ple
municipal el 28 de març de 2017, i aprovada definitivament de forma tàcita,
escau l'exercici, per part de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, d'una
activitat econòmica consistent en un projecte destinat a tancar el cercle de la
vinya utilitzant els sarments per generar energia tèrmica a través de calderes
de biomassa, amb l'objectiu de disminuir el diòxid de carboni (C02) que
genera el sector vitivinícola i desenvolupar l'ús d'energies renovables per a les
pròpies necessitats de l'Ajuntament i d'organismes com el Consorci
Sociosanitari de Vilafranca. L'energia serà objecte de distribució i venda, i
l'activitat la portarà a terme la societat mercantil municipal EMAVSA,
mitjançant una encomana o encàrrec de gestió en tant que mitjà propi
instrumental i servei tècnic que és de l'Ajuntament.

Per tant, s'acorda encarregar a l'EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE
VILAFRANCA, SAU (EMAVSA) l'exercici de l'activitat econòmica, en règim de
lliure concurrència, de generació i comercialització d'energia tèrmica per part
de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès en els termes de la Memòria
aprovada pel Ple de l'Ajuntament i que conforma l'expedient d'aprovació de
l'exercici d'aquesta activitat econòmica.

SEGON.- Atribuir a EMAVSA, en concepte de finançament de les despeses de
gestió de l'encàrrec, els ingressos derivats de la facturació als usuaris del
serveis de subministrament d'energia tèrmica d'acord amb el règim de preus
que conté l'estudi econòmic de la memòria.

TERCER.- Les tarifes a aplicar per a l'any 2018 per part d'EMAVSA i els centres
municipals a facturar seran les següents.

'€fMWmes

Preu part variable 23,50

Preu part fixa 7,23 402,58
. Arxiu 14,57% 58,64
. Llar d'infants El Parquet 28,45% 114,55

. Escola Dolors Piera 48,96% 197,10

. Servei Educatiu Alt Penedès 8,02% 32,30

Preu part específic central tèrmica 2,79 155,22

. Arxiu 14,57% 22,61

. Llar d'infants El Parquet 28,45% 44,17
13
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. Escola Dolors Piera

. Servei Educatiu Alt Penedès

Preu part específica xarxa equip.

. Arxiu

. Llar d'infants El Parquet

. Escola Dolors Piera

. Servei Educatiu Alt Penedès
_. -

Preu de l'energia equipaments

48,96%
8,02%

14,57%

28,45%

48,96%

8,02%

76,00
12,45

664,73

96,82

189,14

325,45

53,32
.1_' _4_5,4_61"~ - --.'.' ._.

El quadre de tarifes podrà variar anualment en funció de la variació de costos
dels servei i de l'evolució del preus dels combustibles alternatius. EMAVSA
podrà presentar una proposta motivada de noves tarifes a l'Ajuntament, quan
es donin les condicions indicades en aquest paràgraf.

QUART.-La incorporació de nous equipaments públics a proveir estarà
condicionada pel manteniment de l'equilibri econòmic del servei, tot garantint
la cobertura de les despeses d'explotació, l'amortització de les inversions i els
costos financers de l'actuació, en els termes de l'estudi econòmic incorporat a
la Memòria de l'expedient.

CINQUÈ.- L'encàrrec tindrà una durada de 20 anys, a comptar des la data de
la signatura o de la data de posada en funcionament ,del servei, si aquesta és
posterior a la primera.

Aquest termini és correspon amb el període previst d'amortització de les
inversions que realitzarà EMAVSA necessàries per donar servei als diferents
equipaments públics objecte de l'encàrrec.

El termini de vigència es podrà veure ampliat o reduït en funció de si els
terminis d'amortització de les inversions varien. Així, si al final del termini no
ha estat amortitzada la inversió inicial, degut a situacions imprevistes com ara
noves inversions, modificacions sobrevingudes en les tarifes, etc, es
mantindrà en vigor el conveni fins l'amortització complerta. Per contra, si
l'amortització complerta es realitza en un termini inferior a la vigència del
conveni, es podrà veure reduïda en igual proporció.

Transcorregut el termini inicial es podrà prorrogar l'encàrrec, prèvia revisió de
preus i condicions.

SISÈ.- Les causes d'extinció de l'encàrrec són les següents:

a) El compliment del termini de vigència inicial o el que posteriorment es
determini.
b) La impossibilitat de donar compliment a l'objecte del conveni derivat de
causes sobrevingudes que determinin aquesta impossibilitat.
c) La voluntat unilateral de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
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En els supòsits b) i c) anteriors, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en la
seva condició de titular de l'activitat econòmica, assumirà l'import de les
inversions realitzades per EMAVSA i encara no amortitzades. Per determinar
aquest, EMAVSA presentarà una proposta de liquidació en la que es
quantificarà aquest. Aquest import un cop verificat per l'Ajuntament serà
abonat en un termini de dos mesos a partir de la data d'aprovació.

En el supòsit c) anterior, si l'Ajuntament decideix únicament extingir
l'encàrrec, però mantenir el servei, podrà substituir l'abonament indicat a
l'apartat anterior pel lloguer de les instal.lacions, en el qual supòsit haurà
d'abonar una quota mensual calculada en funció dels imports pendents
d'amortitzar.

SETÈ.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província.

VOTACIÓ: L'anterior Proposta d'acord és aprovada per 20 vots favorables (8
PDECat,4 PSC, 3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i 1 abstenció (1 PP).

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que aquest punt té molta relació amb
l'anterior. Es tracta d'encomanar formalment a EMAVSA que faci aquesta
activitat. S'estableixen les tarifes d'aquest servei que EMAVSA facturarà a
l'ajuntament. L'encàrrec està fet a 20 anys, perquè és el termini previst
d'amortització de la inversió.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que s'abstindrà. No és una activitat que
hagi de fer l'ajuntament. L'energia de biomassa no és rentable.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) anuncia que donaran suport a l'acord i els sembla
lògic que l'ajuntament sigui usuari d'aquest servei.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) anuncia el vot favorable del seu grup municipal.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) anuncia el vot favorable del seu grup municipal.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) puntualitza que si l'activitat no fos rendible, no la
farien. Es donarà servei a l'ajuntament i a altres entitats. S'ha de buscar no
només el rendiment econòmic, també cal tenir en compte el rendiment
mediambiental.

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL

8. MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS I
EL GARRAF. Ratificació i aprovació dels nous estatuts del Consorci Sanitari
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de l'Alt Penedès, que es passa a denominar Consorci Sanitari de l'Alt
Penedès i el Garraf

La Comissió Informativa de Serveis a les Persones i Promoció Social proposa al
Ple municipal, per a la seva deliberació i votació, el dictamen següent:

Atesa l'existència del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (CSAP), entitat de
naturalesa pública i que principalment gestiona l'equipament Hospital
Comarcal de l'Alt Penedès. El Consorci el formen el Servei Català de la Salut
(ens públic de naturalesa institucional adscrit al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya), l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el Consell
Comarcal de l'Alt Penedès i la Fundació Hospital de Vilafranca (actualment
Fundació Antic Hospital de Vilafranca del Penedès). El Servei Català de la Salut
ostenta la majoria en el si del Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt
Penedès, i aquest es troba legalment adscrit a la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Servei Català de la Salut (CatSalut).

Atesa l'existència també del Consorci Sanitari del Garraf, format pels
Ajuntaments de Canyelles, Cunit, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i
Vilanova i la Geltrú, per la Fundació privada Hospital de Sant Antoni Abad i per
la Fundació privada Hospital Sant Camil. Aquest Consorci va ser sectoritzat
l'any 2013, i adscrit legalment a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Atès que després de llargues i intenses converses i negociacions, s'ha arribat a
un acord pel qual les activitats hospitalàries, assistencials, preventives,
rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident en
l'àmbit de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, seran portades per un
únic Consorci sanitari de caràcter públic, denominat Consorci Sanitari de l'Alt
Penedès i el Garraf (CSAPG).

Atès que el procés de convergència esmentat, adreçat a optimitzar les
activitats hospitalàries, assistencials i de salut en l'àmbit de les comarques de
l'Alt Penedès i el Garraf, implica:

a) La Fundació Hospital de Vilafranca (actualment Fundació Antic Hospital de
Vilafranca) se separa de mutu acord del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès,
amb l'acord favorable del seu Patronat. No s'aplica cap quota de liquidació, ni
positiva ni negativa, resultant d'aquesta separació, atesa la situació d'equilibri
en l'explotació del Consorci.

b) Es modifiquen els estatuts del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, que es
passa a denominar Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf. El formaran
no només el Servei Català de la Salut, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i
el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, sinó també l'Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Consell Comarcal del Garraf. El
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf mantindrà el seu domicili al carrer
de l'Espirall 2/n de Vilafranca, i estarà adscrit a la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Servei Català de la Salut (CatSalut).
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c) Es procedeix a la dissolució del Consorci Sanitari del Garraf (CSG), d'acord
amb el procediment legalment previst. Tindrà lloc la cessió global d'actius i
passius del Consorci Sanitari del Garraf a favor del Consorci Sanitari de l'Alt
Penedès i el Garraf, i es produeix per tant respecte del Consorci Sanitari del
Garraf una extinció sense liquidació, d'acord amb allò que disposa l'article
127.5 de la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Atès que s'ha elaborat un nou text d'estatuts del Consorci Sanitari de l'Alt
Penedès i el Garraf (CSAPG), que implica l'adhesió com a entitats consorciades
dels Ajuntaments de Vilanova i la Geltrú i de Sant Pere de Ribes i del Consell
Comarcal del Garraf, i la separació voluntària de la Fundació Hospital de
Vilafranca, així com un conveni regulador de la transformació de l'actual CSAP
en el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf. Aquests dos documents
(estatuts i conveni regulador), van ser aprovats pel Consell Rector del
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès en sessions de dates 13 de juny i 10
d'octubre de 2017, segons consta en la certificació incorporada a l'expedient.

Atès que aquest procés garanteix que els diferents equipaments hospitalaris i
activitats en general que gestionen fins ara el Consorci Sanitari de l'Alt
Penedès (CSAP), per una banda, i el Consorci Sanitari del Garraf (CSG), per
una altra banda, es passin a gestionar per una única entitat denominada
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf (CSAPG), en el Consell Rector del
qual serà dominant el Servei Català de la Salut, formant-ne també part
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb dos representants, i l'Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i els Consells
Comarcals de l'Alt Penedès i el Garraf, amb un representant cadascun. El
personal del Consorci Sanitari del Garraf s'integrarà en el CSAPG pel
mecanisme de la successió de l'activitat empresarial que preveu l'Estatut dels
Treballadors, mentre que el personal del fins ara Consorci Sanitari de l'Alt
Penedès segueix en les mateixes condicions sense cap modificació de la relació
jurídica, ja que es manté la personalitat jurídica del Consorci i s'alteren
únicament els seus nom, membres i estatuts reguladors.

Atès que s'han emès informes jurídic i d'Intervenció, que consten a
l'expedient, s'ACORDA:

1r. Ratificar i aprovar els nous estatuts del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès,
que es passa a denominar Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf
(CSAPG), i que implica l'adhesió com a noves entitats consorciades dels
Ajuntaments de Vilanova i la Geltrú i de Sant Pere de Ribes, i del Consell
Comarcal del Garraf, amb la separació voluntària de la Fundació Hospital de
Vilafranca del Penedès. Es ratifica i aprova també el conveni regulador de la
transformació de l'actual Consorci Sanitari de l'Alt Penedès en el Consorci
Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, conveni que estableix les condicions per
facilitar el procés de modificació amb la incorporació de l'activitat assistencial i
la integració dels dispositius dependents fins ara del Consorci Sanitari del
Garraf.

2n. L'efectivitat d'aquests acords requereix que s'adopti l'acord de separació
voluntària de la Fundació Hospital de Vilafranca per part del seu Patronat, i els
acords d'aprovació per part dels òrgans competents del Consell Comarcal de
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l'Alt Penedès, Consell Comarcal del Garraf, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Consell de Direcció del Servei Català de la
Salut i Govern de la Generalitat.

3r. En el cas que eventualment calgués sotmetre a informació pública aquests
acords, s'autoritza que es porti a terme de forma unificada, per part del
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, Servei Català de la Salut o Generalitat de
Catalunya.

4t. Resten ratificats com a representants de l'Ajuntament de Vilafranca, en el
Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, Anna Doblas i
Ruiz i Xavier Navarro i Domènech, fins la finalització d'aquest mandat
municipal en el mes de maig de 2019.

5è. Es faculta l'alcalde de Vilafranca del Penedès per a signar els documents
públics i privats necessaris per a l'execució d'aquests acords ..

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 18 vots favorables (8 PDECat, 4
PSC, 3 ERC, 2 VeC, 1 PP) i 3 abstencions (3 CUP).

INTERVENCIONS:

La Sra. Anna Doblas (PDECat) manifesta que porten a aprovació d'aquest Ple la
integració del Consorci Sanitari del Garraf al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès.
Aquest fet comporta que els dos consorcis guanyen massa crítica, prestació de
serveis. Des del primer dia han manifestat que la ciutadania no ha de veure cap
canvi substancial, ha de percebre un increment en els serveis i una millora dels
mateixos, i que seran els professionals de la salut qui es traslladaran al centre
pertinent i no els pacients. Han manifestat la necessitat que s'inverteixi en el
nostre hospital i aconseguir ser un hospital universitari (antigament havíem
tingut una escola d'infermeria de referència que hauríem de recuperar. El
nostre territori i els nostres hospitals, atès que la Sanitat Pública a Catalunya és
un referent arreu, ha de ser un pol d'atracció i fidelització de bons
professionals.

Es produeix la sortida del Consell Rector de la Fundació Antic Hospital per tal
que el Consorci pugui ser mitjà propi.

Cal traslladar a la ciutadania que aquesta integració és positiva per a tots, que
serà una sanitat més àgil, que guanyarem professionals i experiència.

,.
- - .•... - . ..---- ~.; ...- ..

Pel que fa a la resta dels Estatuts els acords que van prendre els membres del
Consell Rector, després de les reunions que van fer amb tots els representants
dels grups municipals són els que ha llegit el secretari i pel que fa al conveni la
negociació l'ha dut a terme personalment, perquè així es va comprometre
l'alcalde de Vilafranca el Sr. Pere Reguli i sobretot pel que fa a la relació del nou
consorci amb el centre sociosanitari Ricard Fortuny.
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L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que estem davant un tema important.
La crisi ha comportat que l'administració s'organitzi optimitzant els serveis. Si
ens mantinguéssim sols, com que tenim poca població, podríem perdre serveis.
Ara tindrem una massa crítica més gran.

Espera que amb el fet de fusionar-se amb el Consorci sanitari del Garraf, la
majoria dels serveis continuïn prestant-se aquí. Fins i tot ens han dit que podria
ser que arribés un servei de diàlisi, que ara no es presta aquí.

Ens ajuntem amb un Consorci amb més població que nosaltres. A més, firmem
un conveni entre l'ajuntament de Vilafranca i el Departament de Salut, perquè
és fonamental mantenir el servei del sociosanitari. El compromís dels
Departament és treballar a l'Alt Penedès, mitjançant el Ricard Fortuny. És un
compromís que espera que es mantingui i no es trenqui.

Recorda que encara tenim el període d'informació pública per estudiar el tema.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que està d'acord, perquè l'administració que
se'n fa responsable és la Generalitat, que és a qui li correspon. Creuen que el
Ricard Fortuny hauria d'entrar dintre d'aquest consorci per arribar a ser mitjà
propi de la Generalitat. En l'actual situació, el Ricard Fortuny no és mitjà propi i
depèn de que la Generalitat el contracti.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que això no s'ha fet perquè el Ricard
Fortuny disposa d'uns diners que potser en un futur es poden fer servir per fer
una residència, però si s'incorporés, es perdria aquest estalvi.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que és un tema que els genera dubtes.
Es va demanar la cartera de serveis. Va costar, però finalment els l'han fet
arribar. Han comprovat que la cartera de serveis no variarà. Pot ser que el
conveni permeti lligar millor el Ricard Fortuny.

Cal començar a pensar amb n Pla de mobilitat en l'àmbit sanitari i cal explicar-
ho tot a la ciutadania. Pel que fa al personal mèdic, pot suposar una millora dels
recursos. No ho tenen clar amb les condicions del personal d'infermeria.

Anuncia el seu vot favorable i que ho estudiaran a fons. No es tracta sols de ser
més eficaços econòmicament, sinó de ser-ho des del punt de vista social. Cal
mantenir les condicions de treball del personal no mèdic.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que és evident que és un pas molt
important. La filosofia de fons l'entenen. La unificació del sistema sanitari ens
planteja un model més proper a la vegueria Penedès i ens ofereix la possibilitat
de créixer en serveis. Passem d'una massa de 100.000 habitants a una massa
de 260.000. Això evitarà en part el que passa ara, que alguns especialistes
busquen hospitals més grans on tenen més possibilitats de promoció
professional.

Demana que no es precaritzin els llocs de treball. Els preocupa el transport
públic. Caldrà realitzar un esforç important entre totes les administracions.
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Haguessin volgut que el centre sociosanitari Ricard Fortuny s'hagués incorporat
a aquesta negociació. Els agrada el que s'estableix en el conveni i pels
continguts, suposen que s'ha aconseguit el màxim que es podia assolir.
Remarquen però, que el conveni no és un acord de ciutat, perquè no ha estat
treballat dintre del Consell de Salut.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que no s'havia fixat que es feia aquest
esment d'acord de ciutat. No és un pacte de ciutat, sinó que és un pacte amb la
ciutat. L'alcalde ha negociat perquè aquesta és una de les seves funcions.
Planteja que si els regidors volen, els farà arribar la primera versió del conveni,
en que no es parlava per res del centre sociosanitari Ricard Fortuny. El que es
va fer és demanar a la gerent del Centre Ricard Fortuny, que calia que
contemplés el conveni i el que ella va demanar, es va incorporar tot.

La Sra. Laia Santís (CUP) fa un homenatge al conseller de Salut que està a
l'exili. Es manifesten d'acord amb la fusió, perquè es suposa que comportarà un
increment de serveis i va en favor de la descentralització.

La fusió no pot suposar inconvenients per als usuaris. Cal crear una xarxa de
transport públic que connecti la xarxa sanitària i evitar el que ara està passant,
que la gent ha d'agafar el vehicle particular o el taxi, per anar als Camils.

Finalment anuncia que s'abstindran.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que l'uneix amb el Sr. Comín una
relació personal. Manifesta que estem davant d'un acord de racionalització en
un context advers. Cal tenir presents els equips dels hospitals. La posició de
l'ajuntament ha estat defensar la sanitat pública.

És un escenari que no els agrada. S'ha de trobar un equilibri amb els serveis de
proximitat i el context ens obliga a racionalitzar per no haver de retallar i
desitja que tant de bo en els propers anys puguem recuperar serveis que amb
el context advers no hem assolit. Hem d'estar amatents amb els serveis
públics. El futur dirà com es van concretant aquests temes.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) expressa que tots els grups han exposat el seu
neguit.

ALCALDIA
9. MOCIÓ SUPORT AL MANIFEST SOMESCOLA.CAT. Moció presentada pel

grup municipal d'ERC i finalment també encapçalada per PDEGat de suport i
adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT per refermar el suport a l'escola
catalana i al model de cohesió social que aquesta representà. ¡

i
I
i

Atès que Somescola.cat amb l'objectiu de coordinar totes aqueiles persones,
entitats i institucions que es comprometen a actuar de manera activa en
suport d'una escola catalana en llengua i en continguts, que no separi els
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infants i joves per la seva llengua d'origen i que ajudi a construir una societat
més cohesionada, democràtica i lliure.

Atès que Somescola agrupa entitats cíviques, culturals i de tot l'àmbit
educatiu, des de fa sis anys amb l'objectiu de coordinar totes aquelles
persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport
del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més
cohesionada, democràtica i lliure i que no separi els infants i joves per la seva
llengua d'origen.

Atès que les entitats que avui formen Somescola, representants de l'àmplia
pluralitat d'actors i de sensibilitats del món educatiu, social i cultural de
Catalunya, creuen necessari reforçar el treball conjunt per consolidar, protegir
i millorar el model educatiu català, patrimoni de la nostra societat i garantia
per al futur i la igualtat d'oportunitats dels infants i joves i de la cohesió social
del país.

Atès que el model educatiu català té per finalitat la formació integral de la
persona i la seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat,
des d'enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del
coneixement i l'autonomia de pensament i d'aprenentatge de tots i cadascun
dels infants, independentment d'origen, llengua o condicions individuals. Així
ho estableix també el currículum vigent a Catalunya: "La finalitat de l'educació
és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per
entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; i posar
les bases perquè esdevinguin persones capaces d'intervenir activament i
crítica a la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure".

Atès que les nostres escoles, avalades pel llegat de l'escola catalana de
principis de segle XX, han ajudat a generar la societat actual plural, diversa,
amb criteri i amb uns sòlids principis de convivència. Els nostres infants i joves
viuen en una societat culturalment diversa i han après vivencialment els
principis de ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. La llengua i la cultura
de Catalunya han determinat el procés de desenvolupament d'aquestes
capacitats, dins una escola catalana, amb valors democràtics i integradors,
que els han permès poder exercir la ciutadania de ple dret.

Atès que avui, aquests principis i característiques del model educatiu català,
dins la seva diversitat, són compartits de forma amplíssima per la societat
catalana, més enllà d'opcions polítiques de les famílies i del conjunt de
ciutadans i de les diferents perspectives que la pluralitat d'actors del sistema
educatiu tenen sobre com ha de ser la seva concreció.

Atès que els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg
de la seva història per diferents expressions: les escoles i les colònies del
Patronat Escolar de Barcelona, les Montessori i Escoles d'Estiu de la
Mancomunitat, el moviment d'Escola Nova i els Institut-escola de la
Generalitat republicana, els moviments de renovació pedagògica dels anys 60,
les escoles d'iniciativa social i el CPEPC, les mobilitzacions per l'escolarització
de tots els infants i pels drets laborals, el treball per l'escola inclusiva, el
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consens social i polític i de la comunitat educativa del model d'immersió
lingüística, etc.

Atès que el context històric i social en el que vivim fa encara més important
garantir que el model educatiu català es consolidi i millori, per donar resposta
als reptes i necessitats dels infants i de la societat. Un model educatiu
compromès amb la democràcia, on la participació, el pensament crític, la
resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferència i els valors de
convivència són centrals en la vivència dels infants. I un model educatiu
compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant hi ha de trobar
oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la plena competència
comunicativa en les llengües d'ús normal a la societat.

Atès que els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i
fan possible aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços
gràcies als quals l'escola ha mantingut tothora la seva funció de cohesió social
i de convivència democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi
econòmica. Les famílies i entitats reconeixem i agraïm públicament la seva
tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat.

Atès que l'escola catalana i el seu model d'integració lingüística ha fet un gran
esforç en la darrera dècada per acollir, des d'una perspectiva inclusiva, a
infants i joves vinguts de diferents cultures del món. Podem constatar que ha
estat un factor important, per afavorir la cohesió social des d'una perspectiva
intercultural i que aquest ha de continuar essent un dels puntals del model
educatiu català.

Atès que els plantejaments que propugnen públicament una involució
educativa uniformitzadora, l'adoctrinament ideològic, la generació de sospites i
denúncies i la segregació lingüística, volen posar en risc aquest model
educatiu català compromès amb la igualtat d'oportunitat dels infants i amb els
valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat.

Per això, les entitats que formem Somescola fem una crida a que el conjunt de
la societat faci seu aquest patrimoni que és el model educatiu català, i que es
comprometi a consolidar-lo, a protegir-lo i a contribuir a la seva millora.

Atès que les administracions locals són un element clau del sistema educatiu
català en tant que en el marc de la Llei d'Educació de Catalunya, treballen en
coresponsabilitat amb el Departament d'Ensenyament per a garantir un
sistema educatiu de qualitat.

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca es va adherir a tra"és __d'una.;.moció
presentada al setembre del 2011, a la plataforma SomescolffiFi::per:::tant,
fem suport a allò que aquesta plataforma defensa i reivindica. . 1:

I.",..i
Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, proposa d'adopció dels següents !

ACORDS
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Primer. Subscriure el manifest de Somescola.cat, fet públic al desembre
passat, per refermar el suport a l'escola catalana i al model de cohesió social
que representa, i per seguir posant en valor l'èxit de l'escola catalana davant
els atacs rebuts. (https://www.somescola.cat/manifest-per-Ia-consolidacio-
proteccio- i-miIlora-del- model-ed ucatiu-cata IaI)

Segon. Manifestar el nostre rebuig i condemna a la persecució que pateixen
els mestres i professors en l'exercici del seu treball, per educar amb els valors
de la llibertat de pensament, de la llibertat i de la democràcia, als nostres
infants i joves, i manifestem el nostre suport a la comunitat educativa.

Tercer. Prendre el compromís a nivell municipal d'utilitzar totes les eines
(Servei d'Ensenyament, Consell Escolar Municipal i Comissió de garanties
d'admissió) per treballar perquè l'escola a Vilafranca sigui realment
potenciadora de la cohesió social, l'igualtat d'oportunitats i I inclusió.

Quart. Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a
l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l'Associació de Municipis per la Independència, al Consell Municipal Escolar i a
tots els centres educatius de la vila.

Cinquè. Demanar a les administracions competents que posin tots els recursos
que siguin necessaris, tant a nivell humà, com material, per garantir que es
mantingui el model d'escola catalana.

VOTACIÓ: L'anterior Moció és aprovada per 20 vots favorables (8 PDECat, 4
PSC, 3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i 1 abstenció (1 PP).

INTERVENCIONS:

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) exposa que diferents regidors de l'ajuntament han
deixat momentàniament el Ple per donar suport als músics fan cada dia
laborable a les 21,30 i a les 20,00 la resta de dies a la plaça de l'ajuntament
des del 12 de novembre interpreten el cant dels ocells, l'estaca i els segadors
exigint la llibertat dels presos polítics.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que s'havia demanat suspendre el
Ple, però ha considerat que institucionalment no es podia prendre aquesta
mesura.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que s'han recollit les esmenes
presentades la CUP i per VeC, que van en el mateix sentit. La finalitat de
l'educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines
necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el
seu actuar; i posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d'intervenir
activament i crítica a la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha
tocat viure. Dóna eines als nostres joves per tal que repensin el món que ens
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envolta Somescola és un col.lectiu de diverses entitats en defensa del model
català d'escola.

L'escola catalana no adoctrina, educa. El model escolar català ha aportat
cohesió al país. El model d'escola catalana garanteix la igualtat i l'ascens
social. Ha estat avalat en múltiples ocasions per institucions europees i amb
resultats acadèmics notables fins i tot amb resultats en la matèria de castellà
superior que altres comunitats espanyoles. El veritable problema és el nivell
socioeconòmic de molts dels seus alumnes, cal posar-hi més recursos, cal
acabar amb les desigualtats socials. El problema de l'educació no és en quin
idioma diuen bon dia els professors, sinó els recursos que s'hi aboquen.
Lamenten la campanya del bloc del 155 que presenten les escoles com un
espai d'adoctrinament. Des de 1'1 d'octubre s'ha acusat molts docents d'aquest
país de fomentar l'odi quan simplement el que han fet és parlar dins de les
escoles el que es parla fora

Els partits estatals ataquen l'escola catalana perquè és un model d'èxit.

El Sr. Josep Ramon (PP) anuncia que votarà en contra, sobretot pel punt
segon. A les persones investigades se'ls imputa un delicte d'odi. Caldrà saber
si finalment se'ls imputa el delicte i posteriorment caldrà veure si la sentència
és condemnatòria.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que votaran a favor de la moció. El model
educatiu català ha servit de cohesionador social. Comparteixen que els
objectius són la cohesió social, la igualtat dels infants i joves, etcètera. Per al
seu grup l'escola catalana ha de suposar la reducció de ràtios , que de O a 3
anys es consideri educació ... Cal un compromís de l'ajuntament per aconseguir
aquests objectius.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que tenim l'oportunitat de reafirmar el
model d'escola catalana. Rebutgen les sentències contràries a la immersió
lingüística i posen de relleu que les actuals amenaces cap a l'escola pública és
l'existència de barracons i les retallades de la Conselleria. Cal reforçar el
nostre model d'escola amb recursos, cal que siguin prioritàries per a les
nostres administracions i cal seguir treballant perquè el català es mantingui
com a llengua vehicular.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) anuncia el vot favorable del seu grup. L'any 2011
l'ajuntament es va adherir a SOMESCOLA.cat. Vol subratllar l'important paper
de l'escola en els valors socials i insistir en la importància de l'escola com a
element de cohesió social. La immersió lingüística és un model contrastat
d'igualtat d'oportunitats i reivindica el paper rellevant del co.I_.I~.çtLygg.ce!)t.que
afronta el dia a dia de la seva tasca en condicions no sempre fàCils. Aquest
ajuntament recolza la Generalitat en matèria d'ensenyament. ,

,
,

La Sra. Meritxell Montserrat (PDECat) agraeix la presentació de la ~Oció i
demana encapçalar-la. L'actual model d'escola catalana ja va iniciar-!se als
anys 70. De seguida es va veure que la immersió creava igualtat
d'oportunitats per tothom, amb neguit per transformar la societat. Els atacs
han estat més des de fora de Catalunya. La gent d'aquí, pràcticament i no ha
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discrepat ningú. El Sr. Vert volia espanyolitzar els nens catalans. El ministre
Dastis va dir en una televisió francesa que a les escoles catalanes no
s'ensenyava el castellà. La consellera Ponsatí ha defensat molts cops el model
català dels atacs i ha denunciat les mentides sobre el model educatiu català.
Ret un homenatge als polítics exiliats.

Es comprometen a donar suport al model català, com model d'èxit.
L'ajuntament creu amb el nostre sistema educatiu i actualment l'ajuntament ja
fa un nombrós conjunt de mesures en favor de l'educació.

Quan es llegeixen totes les barbaritats que es diuen, moltes són dites per
catalans, per la qual cosa no sap si posar en dubte això de l'adoctrinament.
Cal no deixar-se atemorir per totes aquestes pressions. Una cosa que ens
enorgulleix és que la catalana, és una comunitat oberta.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que és evident que cal parlar-ne, hi han
molts models diferents, n'hi ha que són àmpliament recolzats per 20 dels 21
regidors i un altre model que el que vol és aplicar la censura prèvia, dir de que
es pot parlar i no es pot parlar.

10. MOCIÓ PER RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA ELS
AJUTS PENDENTS DE LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS. Moció que
presenta el grup municipal de VeC per reclamar a la Generalitat de
Catalunya els ajuts pendents de les llars d'infants municipals.

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004 que a través d'una
iniciativa legislativa popular creava 30.000 noves places d'Escola Bressol de
titularitat pública. Aquesta llei tenia la intenció de fer un primer pas cap a una
oferta pública ajustada a la demanda real i reforçar la idea que l'educació en la
petita infància, entre el naixement i els 3 anys era clau pel bon
desenvolupament de les persones.

A la pròpia Llei d'Educació (article 56) es reconeix les escoles bressolo llars
d'infants com a part de l'educació Infantil amb un objectiu molt clar: "el
desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys
de vida, a l'inici del procés d'aprenentatge, i ha de prevenir i compensar els
efectes discriminadors de les desigualtats d'origen social, econòmic o cultural. "

El Departament d'Educació va elaborar el Mapa de 0-3, tenint en compte la
complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules
de finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el
manteniment de les places previstes a la Llei. Això va permetre incrementar
l'oferta pública de places educatives de O a 3 anys. En aquest sentit, el 19 de
novembre de 2010 es va signar un Acord Marc entre la Generalitat de
Catalunya, la FMC i l'ACM, referent al finançament del sosteniment de les
places públiques de les llars d'infants de titularitat de les corporacions locals i
s'establia una aportació de la Generalitat de 1.800t: per alumne per al curs
2010-2011. L'acord preveia que el cost de les Escoles Bressol Municipals es
cobriria de manera similar entre les famílies, els ajuntaments i el Departament
d'Educació. Per la qual cosa 1/3 del cost havia d'estar finançat per la
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Generalitat: 1.800€. Segons aquests acords la Generalitat havia de finançar
amb 1.800€ el curs 2011/12. No ho va fer i es va plantejar anar passant de
1.800€ a 1.600€ fins a 1.300€, i el 2012 es va amenaçar amb 1.000€ per
acabar en els 875€.

A partir del curs 2012/2013 el sosteniment de les Escoles Bressol Municipals
passa a ser una suplència espontània de les Diputacions, en especial la de
Barcelona. L'import total de les aportacions de la Diputació de Barcelona per
Escoles Bressoles va creixent de 2012 a 2017 i se situa poc a poc en més de
20 milions d'euros que inclouen a algunes subvencions a escoles bressol
privades i beques menjador. Cal no oblidar que aquests ja eren recursos
adreçats als municipis perquè surten de projectes i programes de suport al
món local que es deixen de fer. Enguany, al pressupost 2018 aprovat
definitivament el passat 11 de gener de 2018, la Diputació de Barcelona ha
inclòs una partida de funcionament i escolarització escoles bressol amb un
import de 24,2 milions d'euros. En aquest context els ens locals, com
l'Ajuntament de Vilafranca, van optar per internalitzar el cost que va deixar de
cobrir la Generalitat.

Tot plegat ha comportat que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha deixat
de rebre de la Generalitat de Catalunya en concepte de fiançament de les 371
places autoritzades de Llars d'Infants Municipals els cursos 2012-2013, 2013-
2014 i 2014-2015 i a raó de 1.300€ per plaça un total d'1.446.900€. Una part
d'aquesta quantitat que ha deixat de pagar la Generalitat de Catalunya ha
estat compensada per l'aportació de la "suplència espontània" de la Diputació
de Barcelona mitjançant el Programa complementari de finançament de les
Llars d'Infants per un valor total en els tres cursos citats de 973.875€. De
manera que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha hagut d'aportar la
quantitat de 473.025€ dels seus propis recursos, a mes del terç estipulat en
l'Acord Marc de 19 de novembre de 2010 signat entre la Generalitat de
Catalunya, la FMC i l'ACM, referent al finançament del sosteniment de les
places públiques de les llars d'infants de titularitat de les corporacions locals.

El setembre de 2014, 36 municipis van iniciar un recurs Contenciós
Administratiu contra la Generalitat pel finançament de les Escoles Bressol per
recuperar el recursos pactats el 2005 i el 2010 i percebre els imports
corresponents de les anualitats de 2012, 2013, 2014 (cursos escolars 2011-
12, 2012-13, 2013-2014).

Fruït del procés de prova d'aquesta demanada col. lectiva, la Generalitat de
Catalunya va fer arribar, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda, un certificat sobre el destí de la partida del pressupost
de la Generalitat de Catalunya adreçada al pagament dels convenis d'escoles
bressol municipals de 2012, 2013 i 2014. L'argument del Departament va ser:
"la necessitat transferir l'import de la partida (D/4600007/421A) de
funcionament de llars d'infants municipals a d'altres partides Bêi :p1:ès:~Jpost
per al pagament d'actuacions prioritàries del Departament. L'any 2012 es van
transferir 42.759.435,99 € pel pagament de la nòmina delegada dels Concerts
Educatius i 39.000.000€ l'any 2014.

Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó
als ajuntaments de Cornellà, L'Hospitalet i Esplugues que van practicar una
actuació judicial individualitzada en el contenciós plantejat contra la
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Generalitat de Catalunya per al finançament de les escoles bressol, sentència
que s'estendrà amb seguretat als altres ens locals inclosos a la demanda
col. lectiva, i que obligarà la Generalitat a abonar als ajuntaments les
quantitats deixades de percebre per al sosteniment de les llars d'infants
municipals.

Atès que el Departament d'Ensenyament ha incomplert l'Acord Marc de 19 de
novembre de 2010 i ha suplert l'acció de govern -obligada a la subvenció-
amb fórmules arbitràries, com per exemple convenis bilaterals amb
determinats ens locals que han vingut a substituir la via del conveni o acord
marc per altres vies de finançament intervingudes per les Diputacions que han
assumit parcialment l'auxili necessari, en defecte del titular de la competència
i l'obligació.

Atesa l'obligació de subvencionar i de comptar amb l'instrument de fixació
econòmica (el Conveni o Acord marc), regularitzant el compliment homogeni
al territori, les subvencions previstes, els terminis de pagament i el
compliment de l'obligació, comprometent partides pressupostàries concretes
amb habilitació de fons suficients

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona de 30 de març de 2017 va
aprovar una moció sobre la millora del finançament de les escoles bressol
públiques.

El grup municipal de Vilafranca en Comú proposa al Ple de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès l'adopció dels següents

ACORDS

1. Instar l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a
requerir a la Generalitat de Catalunya, mitjançant una reclamació prèvia, que
d'acord amb el que estableix l'Acord Marc de 19 de novembre de 2010 signat
entre la Generalitat de Catalunya, la FMC i l'ACM, referent al finançament del
sosteniment de les places públiques de les llars d'infants de titularitat de les
corporacions locals, faci efectiu el pagament d'l.446.900€ i els interessos de
demora corresponents. Quantitat que es correspon al cofinançament de les
371 places autoritzades de Llars d'Infants Municipals dels cursos 2012-2013,
2013-2014 i 2014-2015 i a raó de 1.300€ per plaça i que aquest Ajuntament
ha deixat de rebre per part de la Generalitat de Catalunya de forma unilateral.

2. En cas que la Generalitat de Catalunya no respongui positivament a la
demanda formulada en els terminis previstos, s'iniciï una acció judicial contra
la resposta negativa o la manca de resposta de la Generalitat de Catalunya,
atenent a les diverses sentències favorables als ajuntaments en aquestes
demandes, com la 853/2017 de la secció cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

3. Instar el nou govern de la Generalitat, quan es constitueixi, a resoldre
amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les
escoles bressol municipals i que s'incorpori al proper pressupost de 2018 les
consignacions concretes amb habilitació de fons suficients per a la
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regularització del finançament no abonat o pendent de liquidació a les
administracions locals des del curs 2012-2013.

4. Reiterar la demanda al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi,
d'elaboració d'una nova proposta de coresponsabilització de costos i de
sosteniment, i de places per a infants de O a 3 anys en llars d'infants de
titularitat municipal, per al proper curs, que inclogui el compliment de la Llei
5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat, i la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d'educació, el principi de suficiència financera i la
subvenció de llars d'infants d'iniciativa social.

5. Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat, quan es
constitueixi, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Diputació de
Barcelona i a l'Associació de Municipis de Catalunya i a la Federació de
Municipis de Catalunya.

VOTACIÓ: L'anterior Moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que l'ajuntament ha d'instar a la
Generalitat a fer el pagament de la part del finançament de les llars d'infants
municipals que ha d'anar a càrrec de la Generalitat. El fet de que la Diputació
hagi suplert parcialment el finançament, no treu que s'hagi de demanar
l'aportació que li toca fer a la Generalitat.

Si hi ha un acord entre la Generalitat i els municIpIs, la Generalitat no pot
trencar unilateralment aquest acord. Aquest és un servei qyue la Generalitat
ha de cofinançar. Cal tenir en compte a més, que el finançament de la
Diputació ha suposat deixar de fer aportacions per altres finalitats.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favorablement. També vol
demanar que es miri si també es pot reclamar l'aportació que s'ha deixat de
percebre a l'escola d'arts Arsenal i a l'Escola de música.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que els infants de O a 3 anys són una
part del model escolar. L'any 2005/06, la Generalitat subvencionava amb
5.000€ per cada plaça creada en la construcció de noves escoles bressOl i a
més col'laborava amb 1.800€ per plaça en el funcionament de l'escola.
Aquests condicionants no s'han pogut mantenir a conseqüència de la
intervenció de la Tresoreria de la Generalitat quan l'Estat va deixar de complir
amb el finançament de les seves politiques. Quan el conseller va anunciar que
deixava de finançar l'ensenyament de O a 3 anys, hi va haver ajuntament que
ho van recórrer i finalment ho van guanyar. .
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Demana que s'insti a la recuperació dels diners quan el nou Govern de la
Generalitat estigui constituït.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que hi donaran suport, perquè la
Generalitat no ha complert amb els seus compromisos. A més, els agradaria
saber que ha deixat de fer la Diputació per ajudar a les escoles bressol.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que defensen els interessos
municipalistes i demanen que la Generalitat afronti el pagament de tot el
deute que hi ha amb els ajuntaments: Fons de cooperació, escoles de música,
escola d'arts, etc. En el tema de les llars d'infants, hi ha molts ajuntaments
que no van interposar el contenciós. Ara, havent-hi jurisprudència, la
Generalitat haurà de plantejar la seva posició. Defensa l'aposta d'aquest
ajuntament per les llars d'infants públiques.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que el fons de la moció, és important.
Constata que quan hi ha hagut problemes, els ajuntaments han hagut de fer
front a les mancances dels altres.

Fa unes setmanes que els equips tècnics van traslladar aquestes sentències a
l'equip de Govern. En el seu moment, molts vam ser conscients de la situació
de la Generalitat. Uns van plantejar contenciosos i altres van buscar solucions.
La Sentència el que diu és que tant és el que aporti la Diputació, diu que la
Generalitat ha d'aportar els recursos en el seu dia compromesos.

La sentència és molt interessant. Parla que les administracions han de finançar
allò que regulen. Per exemple,l'estat va regular per llei la dependència i
desprès no ha fet front a les despeses que es deriven de l'aplicació de la llei.

La Generalitat ha presentat recursos contra aquestes sentències. L'impacte per
a la Generalitat serà de més de 200 milions d'euros. Actualment s'han obert
negociacions amb les associacions de municipis, per' ens trobem que en
aquest moment, la Generalitat no té Govern.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) agraeix que tots els grups estiguin a favor encara
que hi hagi diferents matisos. Agraeix el suport.

11. MOCIÓ PER LA CREACIÓ DE LA LÍNIA D'AUTOBÚS ENTRE
VILAFRANCA I EL CAMPUS DE BALLATERRA. Moció que presenta el
Grup municipal del PDECat (a proposta del col.lectiu de la JNC) i finalment
també encapçalada per ERC per la creació d'una línia d'autobús entre
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Vilafranca el campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

Diàriament un elevat volum d'alumnes, docents i personal administratiu es
desplacen al Campus Universitari de Bellaterra amb la xarxa ferroviària de
Rodalies gestionada per l'Estat Espanyol.

Atès l'alt nivell de deficiències del servei de Rodalies, degut en major part als
baixos nivells d'inversió realitzada per part l'Estat en els darrers temps,
considerem que l'actual servei de transport públic que reben els usuaris de la
nostra vila, i per extensió de la nostra comarca, s' ha vist afectat i resulta
insuficient per al pràctic desplaçament que suposa el trajecte entre Vilafranca
i Bellaterra. A dia d'avui, la connexió ferroviària entre ambdues localitzacions,
té la necessitat de realitzar un transbordament, ja sigui a les estacions de
Martorell o de Castellbisbal, que implica la necessitat de combinar diferents
horaris de diferents línies de tren, fet que suposa que el trajecte sigui d'una
durada aproximada d'una hora i quinze minuts com a mínim més els temps
d'espera a les estacions.

Com a conseqüència, alumnes, docents i treballadors en general opten, en
molts casos, pel vehicle privat com a mitjà alternatiu, amb tots els costos que
això implica (econòmics i mediambientals). Per aquest motiu, considerem de
vital importància la recerca i implementació d'una solució viable, de fàcil
execució i de caràcter temporal, mentre aquesta connexió ferroviària no es
vegi millorada en escreix.

En base la situació actual del servei de Rodalies, considerem que les nostres
institucions locals haurien de poder oferir alternatives sostenibles per tal de
poder realitzar aquest desplaçament d'una forma còmoda i assequible. Per
aquest motiu, creiem que la millor eina per tal de poder donar solució a
aquest problema de mobilitat és la creació d'una nova línia d'autobús directe
que uneixi Vilafranca amb el campus universitari de Bellaterra, servei del qual
actualment ja disposen capitals de comarca com Igualada, Vic o Mataró.

És per aquests motius que demanem a aquest plenari el suport als següents
punts:

• Que el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, implementi
un nou servei d'autobús que enllaci la nostra vila amb el Campus Universitari
de Bellaterra.

• Que un cop aquest trajecte s'implementi, el seu preu sigui incorporat dins
del règim tarifari dels diferents títols de viatge que actualment es poden
utilitzar pel viatge en tren.

• Que un cop es disposi del nombre total de matriculats de la coma~ca al
Campus de Universitari de Bellaterra, aquest serveixi com a referència per
establir el número d'expedicions que enllacin Vilafranca amb aquest campus.
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• Que els horaris d'aquest nou servei puguin anar coordinats amb els horaris
de les diferents línies de transport públic de la comarca per tal de facilitar
l'accés a aquest transport al major nombre d'usuaris possible dels diferents
municipis de la comarca i fer de l'estació d'autobusos de Vilafranca el punt de
connexió a nivell comarcal d'aquesta línia d'autobús.

• Que la Comissió de Transport de l'Ajuntament de Vilafranca pugui
col.laborar en la implementació d'aquest servei i disposi d'eines i informació
per poder-ne realitzar el control del correcte funcionament d'aquest nou
servei.

VOTACIÓ: L'anterior Moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:

El Sr. Josep M Martí (PDECat) manifesta que la moció ha estat impulsada per
la JNC. Sorgeix perquè diàriament un grup elevat de persones es trasllada al
campus de Bellaterra i s'han d'organitzar en cotxe o en tren.

El problema fa temps que es ve plantejant a les Comissions de Transport de
Vilafranca i en les quals els representants del Departament de Transport de la
Generalitat manifesten que ho estudiaran.

Demanades dades a la Universitat, ens han dit que calculen que són unes 400
persones que diàriament es desplacen al Campus de Bellaterra.

El Sr. Josep Ramon (PP) anuncia que votarà favorablement. Manifesta que si
la Generalitat no fa aquest estudi, potser caldràcontractar alguna empresa per
a que el faci.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que VeC sempre ha apostat per la millora
del transport públic. En el Pla de transport de viatgers de Catalunya s'aposta a
que la connexió de Vilafranca amb l'Autònoma passa per unes obres a l'estació
i l'allargament de la línia R8 fins a Vilafranca i fins a Sant Celoni, cosa que es
faria amb unes obres a l'estació de Vilafranca que també servirien per fer la
connexió fina a Tarragona. Es pot convocar una Comissió del transport públic
comarcal que afini el redactat. En línies generals, s'hi està d'acord.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que hi ha manca d'inversió de l'Estat en la
xarxa rodalies. El Pla de rodalies del 2008 al 2015 del Sr. Zapatero preveia
una inversió de 4.000 milions. Es va executar un 7%. En el mateix període, el
Pla de rodalies de Madrid, dotat amb 5.000 milions, es va executar el 100%.

Donen suport i demanen encapçalar la moció. La manera d'afrontar la
problemàtica és seient a la taula i fent acords de ciutat.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que aquesta és una reivindicació molt
lícita. Des del 2010 s'han presentat moltes mocions per l'estil. Es pot demanar
un tren directe des de Vilafranca a Bellaterra. Així mateix, celebren que es
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torni a fer evident la necessitat d'un bus cap a l'autònoma. Esperen que les
joventuts del partit de l'alcalde ho assoleixin.

El Sr. Miquel Medialdea (PSC) manifesta que hi donaran suport. Mentre no
arribi la solució de rodalies, la solució de l'autobús la veuen bé.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que avui mateix ha parlat amb el
secretari de Mobilitat, Sr. Ricard Font. Diu que el tren no pot sortir de
Vilafranca perquè no hi ha vies mortes on deixar "dormir" els trens. Les vies
mortes de l'estació de Vilafranca no poden fer-se servir per a trens de més de
tres vagons. Mirarà de tenir una nova cita amb ADI F i demanaran que es
compleixi el conveni de 2004. Sembla ser que l'actual president d'ADIF té més
ganes de parlar dels temes pendents.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que en el seu dia, el seu grup municipal ja
va dir que hi hauria aquest inconvenient i remarca que en aquells moments
s'estava sota un govern socialista a l'Estat.

12. MOCIÓ PER L'ELABORACIÓ D'UN PLA LOCAL D'HABITATGE. Moció que
presenta el grup municipal de la CUP i finalment també encapçalada per
ERCi VeC per l'elaboració d'un Pla local d'habitatge

INTRODUCCIÓ:

L'accés a l'habitatge és i ha estat una problemàtica preocupant per a les
classes populars del nostre país. Des de les etapes de la bombolla immobiliària
(per no anar més endarrere), fins a la fase de crisi econòmica actual, el preu
d'accés a l'habitatge (de lloguer o de compra) ha complicat l'accés al sostre de
moltes generacions de catalans i catalanes.

A Vilafranca del Penedès, l'etapa de la bombolla immobiliària també va deixar
empremta i es van construir milers de nous habitatges, però amb un
progressiu encariment del preu, sota la zona d'influència de l'àrea
metropolitana i la lògica especulativa de la ciutat de Barcelona.

Malgrat l'evident baixada de preus durant els primer anys de la cnsl
econòmica, tant la no adopció de mesures polítiques, com l'evident ús
continuat de l'habitatge com a via de lucre econòmic han propiciat un
increment de preus salvatge per accedir a la vivenda. Tot això sumat a
l'evident precarietat laboral i baixada de poder adquisitiu de la població
catalana.

,.

Així doncs, ens trobem que a Vilafranca i segons dades de l'IÑcAsoL/ etpreu
de lloguer durat el 2016 s'havia incrementat un 12,5%. I aqUest increment
fins al tercer trimestre de 2017 (dades més recents) havia estat dei 24ò/o, en
relació al 2016. Arribat a enfilar-se el lloguer mitjà a la vila per damunt dels
510(. Sense tenir en compte dades d'estat de l'habitatge, preu dels
subministraments o ingressos mitjans. I
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Cal tenir en compte que l'increment de l'IPC a Catalunya ha estat del 4,7% i
que actualment quasi un 50% de la població cobra menys de 1000 ( i no hi ha
indicadors que donin a entendre que aquesta situació es pugui revertir.

L'Ajuntament de Vilafranca va redactar, elaborat de forma participativa, un pla
local d'habitatge per als període 2010-2014 que plantejava diverses línies
d'actuació per anar a resoldre aquestes problemàtiques, si bé era redactat
amb criteris propis de l'inici de la crisi econòmica i amb dades anteriors a la
mateixa.
Aquest pla nomes es va arribar a aprovar inicialment i òbviament no es va
executar mai.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que el Pla Local d'Habitatge (en endavant, PLH), tal com s'hi recull, és un
document tècnic de caràcter estratègic que té com a finalitat, d'una banda
definir les polítiques locals d'habitatge i de l'altra, possibilitar la concertació
d'aquestes polítiques amb la Generalitat de Catalunya.

Atès que el primer objectiu d'un PLH és "analitzar i diagnosticar la
problemàtica municipal en matèria d'habitatge: condicions del parc
d'habitatges, dificultats d'accés a l'habitatge, demanda i dèficits actuals i
futurs a curt i mig termini, necessitats de rehabilitació, etc. i avaluar les
possibilitats que ofereix el planejament urbanístic, el patrimoni municipal de
sòl i habitatge i els recursos materials i organitzatius de l'ajuntament per a fer
front a aquestes necessitats". I en base a aquest objectiu, un PLH ha d'establir
objectius i estratègies municipals i ha de definir i programar les actuacions de
l'ajuntament relatives a l'habitatge en un període de quatre anys.

Cal també que aquest segmenti la població per tal d'afinar millor les
necessitats de diversos sectors de població (jubilats, joves, famílies
monoparentals, persones amb mobilitat reduïda .. ). Alhora que es contemplen
les múltiples vies per accedir a l'habitatge.

Atès que un PLH explicita que s'ha de fer un exercici de realisme en les
actuacions i els objectius que es poden arribar a assolir en els propers quatre
anys.

Atès que per a aquest escenari de crisi, un PLH ha d'explicitar la necessitat
que durant la seva vigència, així com en els anys posteriors, es dugui a terme
un seguiment tant de les necessitats com del nivell de cobertura que es vagi
assolint, així com afegir noves mesures quan la situació socioeconòmica ho
permeti.

Atès que l'objectiu d'un pla és la indicació explícita que per tal de cobrir el
màxim possible de les necessitats d'habitatge social cal dirigir els esforços en
la mobilització d'habitatges buits que mediats per l'administració i/o altres
agents privats, es podran posar al mercat a preus assequibles, cobrint una
part important de la demanda d'habitatge social.
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Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple l'adopció dels
següents ACORDS:

PRIMER: Iniciar la redacció d'un Pla Local d'Habitatge 2019-2023 amb
l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge a la població vilafranquina, que
desenvolupi un estudi que concreti les necessitats reals de creixement de la
Vila, de manera fonamentada.

SEGON: Es revisarà i valorarà el Pla d'Habitatge 2010-2015 (no aprovat
definitivament) per part de la Comissió Municipal d'Habitatge, amb els suports
tècnics necessaris, com a punt de partida per a l'elaboració del Pla d'Habitatge
2010-2015. La Comissió Municipal d'Habitatge farà un seguiment de tot el
procés d'elaboració del Pla d'Habitatge 2010-2015

TERCER: Per al procés de redacció d'aquest pla es convocaran no menys de
dues sessions per a unes jornades tècniques i participatives amb agents
socials i polítics de la vila per tal de recollir totes les aportacions i línies
d'intervenció

QUART: També amb l'objectiu de facilitar la consecució del acords de la
present moció i d'establir un clima de transparència amb el veïnat de la vila,
es faran públiques totes les dades relatives a nombre d'habitatges buits,
nombre de propietats en mans de grans tenidors (com bancs o fons VOltors),
nombre de pisos buits de llarga durada (més de dos anys), etc ...

VOTACIÓ: L'anterior Moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que l'accés a l'habitatge, tot i ser un
dret fonamental, és un problema per classes populars d'aquest país, situació
que és conseqüència de la mercantilització del dret a l'habitatge.

La situació és bastant preocupant per l'augment dels preus condicionats per la
proximitat a Barcelona. Els lloguers van créixer un 12,5% l'any 2016 i un 24%
l'any 2017 i situa la mitjana d'un lloguer en els 510€. Cal tenir en compte que
el sol mitjà pel 50% de la població no arriba als 1.000€. D'aquesta manera
s'està generant un empobriment progressiu de tots els vilafranquins i
vilafranquines.

Això no es pot deixar en mans del lliure mercat, que el que ha fet és agreujar
el problema. Assumeixen que la política municipal té la incidència que Ité. La
proposta és iniciar un Pla local d'habitatge. Busca afavorit l'accés universal
dels veïns i veïnes al gaudiment del dret a l'habitatge.

La moció que finalment es sotmet a consideració del Ple incorpora una esmena
proposada per VeC. Cal un seguit d'estratègies que sorgeixin d'una diagnosi de
la situació tenint en compte tota la diversitat de circumstàncies. també
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consideren que és important la transparència del mercat d'habitatges i que els
veïns i veïnes tinguin coneixement dels pisos en mans dels grans tenidors.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favorablement. L'ajuntament ha
de continuar apostant per la rehabilitació d'habitatges per destinar-los a
famílies desfavorides. Caldria buscar solucions urbanístiques per destinar pisos
a lloguer assequible.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donaran suport a la moció i al
projecte i demana encapçalar-la. El dret a l'habitatge és un dret social. Cal
actuar i una manera d'actuar és mitjançant l'elaboració i aprovació d'un Pla
d'habitatge. L'ajuntament no és l'únic responsable, però ha d'assumir les
seves responsabilitats. Per això proposen partir d'un treball ja fet, que és el
Pla d'habitatge 2010-2015. També assenyala que és important que la
Comissió Local d'Habitatge tingui alguna participació. També caldrà la
intervenció de diferents Serveis de l'ajuntament com Urbanisme, Serveis
Socials, Hisenda ...

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesten que votaran favorablement i demanen
encapçalar-la. Per poder veure les necessitats actuals i les futures, caldrà
realitzar una diagnosi. És necessari disposar del màxim d'informació
estadística del parc d'habitatge. És necessari ordenar la informació i establir
línies per tal de donar accés a l'habitatge. Posen sobre la taula el projecte
Vilafranca inclusió i demanen que es continuï executant per posar habitatge a
disposició dels veïns.

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que no tenir un Pla local
d'habitatge, no vol dir que no s'hagi fet molta feina en matèria d'habitaatge. El
Pla local d'habitatge és una figura prevista en la Llei reguladora del dret a
l'habitatge, que estableix com a documents necessaris una anàlisi i una
diagnosi del municipi, els objectius i l'evolució financera. S preveu que hi ha
d'haver habitatge per la realització de polítiques socials d'habitatge, els quals
han de suposar el 15% del total d'habitatge.

Actualment l'ajuntament intervé exercint el dret de retracte dels pisos alienats
pels bancs procedents d'execucions hipotecàries. Es va elaborar un Pla local
d'habitatge pels sexenni 2012-2017, encara que no va ser aprovat
definitivament. Els objectius que s'hi preveien i que depenien de la iniciativa
municipal, s'han complert. El que ha fallat han estat els objectius que
depenien de la iniciativa privada, com són el desenvolupament dels sectors de
Mas Rabassa i de La Pelegrina.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que està d'acord que el Pa
d'Habitatge ha de fer unes previsions, però després cal actuar. Hi ha moltes
actuacions que fa anys que ja s'estan duent a terme, com la rehabilitació
d'habitatges, la instal.lació d'ascensors. Hem d'anar augmentant el parc públic
d'habitatges i això ho fem any rere any. El que cal veure és com poden moure
les grans promocions que ara són en mans de la SAREB.
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El Sr. Marcel Martínez (CUP) dóna gràcies per les aportacions fetes. Acullen a
VeC i a ERC en l'encapçalament de la moció. Entén que la redacció del Pla és
pot iniciar aquest mateix 2018.

No qüestionen totes les accions que fa l'equip de govern en matèria
d'habitatge, però els amoïna l'increment dels preus a conseqüència del
mercadeig amb aquest dret. La CUP creu que s'ha d'intervenir el màxim
possible per garantir l'accés universal a l'habitatge.

13. MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE L'ESTAT A ASSUMIR LA SEVA
RESPONSABILITAT AMB EL TRANSPORT PÚBLIC DE PROXIMITAT A
L'ÀREA DE BARCELONA Moció que presenta el grup municipal de VeC per
instar al Govern de l'Estat a assumir la seva responsabilitat amb el
transport públic de proximitat a l'àrea de Barcelona i donar compliment a la
Proposició no de llei aprovada al Congrés dels Diputats el 13 de Desembre
de 2017.

Atès que l'aposta pel transport públic de qualitat és una prioritat àmpliament
compartida tant per la necessària reducció dels nivells de contaminació com
per la millora de la qualitat de vida a les nostres ciutats.

Atès que per tal que el transport públic sigui un mitjà encara més utilitzat
necessita una oferta competitiva i de qualitat, i unes tarifes assequibles per a
tothom.

Atès que de 2009 a 2013 el dèficit de finançament del sistema va créixer amb
càrrec a deute a raó d'uns 100 milions d'euros cada any, fins que es va arribar
a 540 milions de dèficit, una xifra insostenible subjecta ara a un Pla Marc de
Finançament que condiciona les tarifes que qualsevol administració vulgui
aplicar fins el 2031.

Atès que l'Administració General de l'Estat va fer l'any 2012 una retallada de
més de 80M€: anuals al sistema de finançament del transport públic de l'àrea
de
Barcelona.

Atès que deguda a aquesta situació, des de 2010 fins el 2016 l'Ajuntament de
Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
s'han
vist obligades a fer un notable increment de les aportacions al sistema de
finançament del transport públic, a través de l'Autoritat del Transport
Metropolità de l'Àrea de Barcelona (ATM). En el cas ~e. l'Ajunt~mEi!.nt de
Barcelona aquest increment ha estat de més del 50% en els darrers 4 anys.

Atès que l'increment de passatge experimentat per la xarxa de transport
públic l'any 2017 a Barcelona obliga a incrementar, una vegada més, per part
de l'ATM, l'oferta de transport i per tant l'aportació econòmica que fan les
administracions al sistema tarifari. Des de les administracions de l'Ajunt~ment,
l'Àrea i la Generalitat ja han manifestat que faran l'aportació necessària
mentre que l'estat no s'hi ha compromès.
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Atès la Proposició No de Llei aprovada al Congrés aquest mateix desembre de
2017, en la que es reclamava, entre altres aspectes, incrementar el
finançament corresponent a l'Autoritat del Transport Metropolità de 108M€ a
148M€ a partir del 2018, en consonància amb la magnitud dels serveis
prestats.

Atès que Espanya és l'únic país europeu que no compta amb una llei estatal de
finançament del transport públic i a més les prioritats d'inversió no estan
orientades al transport públic de proximitat, quan precisament és el que
utilitzen diàriament milions de persones a tot l'estat.

Atès que tant el Govern de la Generalitat com el de l'Ajuntament de Barcelona
i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han manifestat la seva disposició a tractar
aquesta qüestió amb el Govern de l'Estat i no han rebut encara resposta.

Per tot l'exposat anteriorment, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès acorda:

1. Instar al Govern de l'Estat a assumir la seva responsabilitat amb el
transport públic de proximitat a l'àrea de Barcelona i donar compliment a la
Proposició No de Llei aprovada al Congrés dels Diputats el 13 de Desembre de
2017 en que s'acorda incrementar l'aportació a 148M€ a partir de 2018.
Tanmateix, instar a l'Estat a recuperar progressivament l'aportació que feia en
el període 2006-2011 i que es situava entorn dels 175M€, enlloc dels 110M€
actuals. Aquest increment és necessari per complementar les aportacions de
les administracions catalanes durant el proper any, per tal que no hi hagi
dèficit al sistema de transport públic de l'ATM, i es pugui incrementar l'oferta.

2. Tornar a instar al Govern i als grups parlamentaris del Congrés a promoure
una llei de finançament del transport públic per solucionar aquesta situació
amb caràcter definitiu i transitòriament a pactar les dotacions pressupostàries
necessàries per cobrir el dèficit actual.

3. Treballar amb totes les administracions responsables del finançament del
transport públic, la Generalitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Estat per
aconseguir la congelació de preus de les tarifes per a l'any 2018, amb
l'objectiu d'incentivar el seu ús i fer-lo accessible per a tothom.

VOTACIÓ: L'anterior Moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que quan es parla de transport públic,
sembla que es parli d'un dret de segona categoria. Però per la majoria de
vilafranquins que no tenen un vehicle particular, és la garantia per assegurar
la mobilitat. Cal un missatge clar del Ple demanant que l'Estat compleixi amb
les necessitats de finançament del servei. Cal que comencem a mirar quins
bitllets s'incrementen i quins no.
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El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que votarà a favor de la moció. La pujada
de les tarifes ve ocasionada per la disminució escandalosa de l'aportació de
l'Estat.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que votaran a favor. Els hagués
agradat que la moció parlés dels problemes del transport en la vegueria
Penedès o de l'accés a Tarragona; hi ha un interminable memorial de greuges.
El gran damnificat de tot plegat és el ciutadà. Cal exigir un finançament just i
adequat al territori.

El Sr. Miquel Medialdea (PSC) manifesta que donaran suport a la moció. Tot el
que sigui treballar per donar una millora dels transport públic, hi donaran
suport.

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que votaran favorablement. El
transport públic de qualitat és una necessitat. No es pot entendre que la
política de transport públic doni prioritat a infraestructures de dubtós
rendiment.

14. Precs i preguntes.

El Sr. Josep Ramon (PP) demana si li poden fer arribar un llistat de solars
propietat de l'Ajuntament a Vilafranca, amb la qualificació urbanística dels
mateixos.

També demana saber que està prevista la inauguració de l'espai de joves de
l'Espirall i com funcionarà.

Finalment anuncia que demanarà una altra qüestió per escrit.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que ja el respondran per escrit

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) formula un prec sobre l'encreuament entre els
carres Sant Sadurní i Mas i Jornet, que donen a un pas de vianants que dóna
accés a dues escoles i sembla que hi ha hagut demandes per fer un pas
elevat. Li agradaria saber quan està previst executar els treballs

Dues qüestions en nom dels grups municipals de la CUP, ERC i VeC. Saber
quan es realitzarà el compromís per part de l'equip de Goyerrr per
reemprendre la participació veïnal per tal de definir els usos dels espais
remodelats de la plaça doctor Bonet.

També demana que el síndic de Greuges de Catalunya va demanar una sèrie
de documentació a l'Ajuntament de Vilafranca respecte el Centre Cívic de
l'Espirall i sobre la participació veïnal i pel que saben l'equip de Govern no
havia facilitat aquesta documentació. Demana saber quan està previst fer-ho.
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L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que el document està ultimat i va ser
comunicat als diferents serveis afectats per si volien fer alguna aportació més i
espera que entre aquesta setmana i la propera, el puguin fer arribar al síndic

La Sra. Mònica Hill(ERC) manifesta que hi ha moltes queixes perquè el servei
de megafonia als actes que es realitzen a la plaça de l'ajuntament, és molt
deficitari. Quan es realitzen actes on hi ha més de cinquanta persones, no es
sent.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que quan l'acte és organitzat per
l'ajuntament lloga un equip de so i el tria en funció de la previsió d'afluència.

La Sra. Mònica Hill (ERC) demana si és possible rebatejar algun carrer o plaça
com a 1 d'octubre.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que proposarà debatre la qüestió
dintre de la Comissió del nomenclàtor.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que al juliol es va aprovar una moció sobre
un carnet jove municipal i es va dir que amb sis mesos s'entregaria un informe
del resultat de les converses tingudes amb les empreses i entitats sobre
l'interés que podessin tenir de sumar-se a aquesta iniciativa. Demana quines
reunions i planificació hi ha hagut

També exposa que al març de l'any passat es va aprovar una moció sobre la
Hispanoigualadina. Els agradaria saber quines actuacions s'han fet, si s'ha
reclamat les clàusules tècniques entre la Generalitat i l'empresa, si es disposa
de l'informe avaluador de la rescissió del contracte amb la Hispano.

El dia 21 de gener es commemora l'entrada de les tropes feixistes a molts
municipis de l'Alt Penedès i a Vilafranca. Proposa que el proper any es faci un
acte institucional a la plaça de la pau a la Girada.

Continua reclamant que es disposi de taules adients pels regidors per tal de
poder deixar les coses en el plenari.

Demana l'estudi sobre habitatge que ha descrit el Sr. Josep Maria Martí en la
moció sobre habitatge.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que ja se'l contestarà per escrit.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana si és cert que un regidor de l'equip de
govern ha vetat que els balls de la festa major facin una convocatòria per
reunir-se en el Casal Popular.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) respon que el normal és que les convocatòries
es facin en llocs públics, perquè els balls no són de cap entitat.

També demana quin criteri s'ha seguit per concretar la quantia del 0,7% a
destinar-la a projectes de solidaritat.
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La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que és un tema que estan parlant amb
el regidor d'Hisenda i quan es tinguin les quantitats concretes, se'ls respondrà.

El sr. Marcel Martínez (CUP) demana que si el tècnic solidaritat es prejubila. El
substituiran o seguiran posant la tècnica d'igualtat a mitja jornada?

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que és una persona que encara està
treballant i estan estudiant el tema.

Finalment també demana si hi ha alguna actuació prevista a la Riera de L1itrà,
ja que està molt deficitàriament mantinguda, amb problemes d'olors

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) respon que si fan tasques de manteniment de
manera recurrent i de vegades passa per alt alguna actuació.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana si s'han solucionat les mancances del
bus, que comença el seu recorregut amb posterioritat a l'hora en que
comencen les analítiques a l'hospital.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que ho respondran per escrit

La Sra. Marta Raventós (CUP) manifesta que per una acció informativa feta al
març de 2017 que van dur a terme a la via pública, a La Parellada, els ha
arribat una sanció per import de 600(. Creuen que cal repensar-la i que s'està
penalitzant l'activisme polític. Que no cal la via sancionadora. Es poden
solucionar les coses parlant amb els col.lectius.

El Sr. Joan Manel Montfort (PDECat) afegeix que li sembla recordar que la
sanció ve per ocupar la via pública sense cap permís. Qualsevol entitat que
necessita ocupar la via pública, sol. liciten l'autorització i se'ls dóna. Desconeix
quines circumstàncies han estat tingudes en compte per determinar l'import
de la sanció.
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L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que l'important és que l'activisme es
pugui fer, però cal que es sotmeti a unes determinades regles i permiso

El

Se uidament l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secre
act
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