
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 04/2016
Caràcter: ordinari
Data: 19 d'abril de 2016
Horari: de 20:00 a 23:45 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (CiU)

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
- Ramon Arnabat i Mata (VeC)
- Montse Arroyo i Ferrando (PSC)
- Anna Doblas i Ruiz (CiU)
- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (CiU)
- Marcel Martínez i Mané (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC)
- Joan Manel Montfort i Guasch (CiU)
- Meritxell Montserrat i Mestres (CiU)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Dolors Rius i Marrugat (CiU)
- Francisco Romero i Gamarra (PSC)
- Aureli Ruiz i Milà (CiU)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon I. Zaballa i Serra (PSC)

S'ha excusat d'assistir-hi:

- Raimon Gusi i Amigó (CiU)

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

Desenvolupament de la sessió

1. ACTA PLE.

Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 15/03/2016,
la qual és aprovada per assentiment.
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ÀREA D'ALCALDIA

2. FUNDACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Proposta
d'acord de nomenament d'un patró de la Fundació de la Festa Major de Vilafranca del
Penedès.

Atès que durant els mesos de juny i juliol de 2015 es van efectuar els
nomenaments per part del Ple dels representants de la corporació en certs
òrgans col.legiats i entitats.

Atès que el representant nomenat a proposta del Grup municipal d'ERC al
Patronat de la Festa Major no ha pres possessió del seu càrrec mitjançant la
seva acceptació de conformitat amb allò que estableix l'article 332.5 del Codi
Civil de Catalunya i que aquest grup municipal sol.licita la substitució del
representant nomenat a proposta seva.

Vista la nova proposta de nomenament de representant efectuada pel Grup
municipal d'ERC.

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

ACORD

Primer.- Deixar sense efectes el nomenament del Sr. Jordi Rosell Perelló com a
patró de la Fundació de la Festa Major de Vilafranca del Penedès.

Segon.- Nomenar patró de la Fundació de la Festa Major de Vilafranca del
Penedès al Sr. Joaquim Barberà Budi, amb el benentès que l'actual mandat
dels patrons finalitza en el mes de juny de 2016.

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

INTERVENCIONS:
No n'hi ha.

3. ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VILAFRANCA Aprovació inicial, si s'escau,
de l'Ordenança municipal de circulació de Vilafranca del Penedès

Atès que el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària,
preveu en el seu art. 7 b) la potestat dels municipis per a regular els usos de les
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vies urbanes, mitjançant una Ordenança. La competència dels municipis en matèria
de trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat també l'estableix l'article 25.2 g)
de la llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

Atès que l'actual Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants va ser
aprovada definitivament pel Ple el 21 de juny de 2005. Tanmateix, es considera
necessari revisar-la amb les finalitats d'adaptar-la als canvis normatius dels darrers
anys, corregir algunes disfuncions detectades, i ajustar l'import de determinades
sancions. Tret de casos especials previstos per la llei, les multes en la matèria
passen a ser de 100, 200 o 500 euros, en funció de si la infracció esdevé lleu, greu
o molt greu respectivament, però la gran majoria d'infraccions comeses tindran la
consideració de lleus, i comportaran una multa moderada de 100 euros,
susceptible de ser reduïda a la meitat en el cas de pagament voluntari després de
notificada la denúncia.

Atès que l'Ordenança ha experimentat una certa reducció de densitat normativa.
Efectivament, per una banda es constata que no cal reproduir en l'Ordenança molts
preceptes de normatives generals que s'apliquen en tot cas, i que esdevenen
canviants amb el temps; d'altra banda, l'Ordenança de 2005 regulava matèries de
via pública que només col.lateralment es relacionaven amb el trànsit i la circulació,
operació que no és necessària actualment arran de la nova Ordenança de civisme i
de convivència ciutadana que va aprovar el Ple municipal l'any 2012.

Atès que s'ha redactat una nova Ordenança completa per a una major comprensió
sistemàtica,

s'ACORDA:

1. Aprovar inicialment la nova Ordenança municipal de circulació de Vilafranca del
Penedès, d'acord amb el text incorporat a l'expedient i que consta de seixanta-cinc
articles, una disposició derogatòria, dues disposicions finals i un annex.

2. Sotmetre l'expedient i el text de l'Ordenança al tràmit d'informació pública pel
termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a
mitjans de comunicació escrita i en el tauler d'anuncis de la corporació, durant el
qual podran presentar-se al. legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin,
l'Ordenança s'entendria aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord
exprés, i entraria en vigor

l'endemà de la publicació del seu text complet en el Butlletí Oficial de la província.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb el vot favorable de 12 regidors (7 CiU,
4 PSC, 1 PP) i el 8 de desfavorables (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC)

INTERVENCIONS:
El Sr. Manel Monfort (CiU) manifesta que la proposta que es presenta és
l'actualització de l'una ordenança del 2005 per tal d'adaptar-se als diferents canvis
legislatius i així mateix es regula la circulació de bicicletes perquè l'actitud d'alguns
usuaris havien creat una certa alarma i també s'adapten les sancions a la
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normativa de seguretat vial, cosa que suposa que s'hagin hagut de pujar moltes
sancions lleus.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que el seu vot serà favorable, reservant-se el
dret de presentar al. legacions. Considera positiu el fet de que les sancions puguin
abonar-se amb un 50% de reducció.

El Sr. Toni Penyafiel (VeC) manifesta que és una ordenança que vol adaptar-se a la
legislació. Més enllà del debat de la normativa de circulació cal fer un debat sobre la
normativa de mobilitat. Els ciclistes han de respectar la normativa de circulació,
però també cal fer suficients carrils bici, que les zones limitades a 30 km/h es
respectin. S'hauria d'abordar el debat de forma completa.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que veuen positivament que s'actualitzi
l'ordenança. Anuncia que s'abstindran per dos motius. El primer és que volen tenir
més temps per revisar-la i l'altre és perquè creuen que la mobilitat dels vianants ha
de ser segura, però també hi ha d'haver seguretat per anar en bicicleta. El segon
motiu és que no veuen clar l'increment de les sancions als usuaris de les bicicletes.
Aquesta és una qüestió que s'hagués pogut plantejar en el Consell de la
Convivència, que aquesta legislatura encara no ha estat convocat.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que hi ha certes discrepàncies entre les
explicacions del regidor i la informació que apareix als mitjans de comunicació.
Entenen que no es vol sancionar per circular per la vorera, sinó certes conductes.
La via punitiva no és la manera, el que cal és fer campanyes educatives i cal crear
una xarxa de carrils bici. Sempre hi haurà usos inadequats per determinats usuaris.
Es reserven el dret de presentar al.legacions i consideren que es pot fer més per la
convivència entre vianants i usuaris de la bicicleta.

El Sr. Manel Monfort (CiU) manifesta que la regulació de les bicicletes només és un
dels articles de l'ordenança. Aquest Govern ha fet quilòmetres de carrils bici i arar
mateix n'hi ha en projecte uns quants més. El que es busca és que no hi hagi
conductes incíviques dels usuaris de les bicicletes quan circulen per les voreres. El
que es pretén és posar ordre regulant per on poden circular i a quines velocitats.
L'equip de Govern vol es potenciar l'ús de la bicicleta i fer una campanya
explicativa.

El tema de les bicicletes pot ser tractat en el Consell de la Convivència però també
s'ha tractat al Consell del Transport. Quan l'equip de Govern es reuneix amb les
Associacions de Veïns el tema que sempre surt com a problema pendent de
resoldre és el de les bicicletes.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I HISENDA

4. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST. Aprovació inicial si s'escau, de l'expedient de
modificació del pressupost número 3, en la modalitat d'habilitació de crèdits
extraordinaris, suplements de crèdit i transferències
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Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 3 d'Habilitació de crèdits extraordinaris, de Suplements de crèdit i
de Transferències de crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany mitjançant majors
ingressos, baixes per transferència de partides que ofereixen sobrant, baixes
d'aplicacions pressupostaries i aplicació de part del romanent de tresoreria de
l'exercici 2015, de conformitat amb el que disposa l'Article 177 del RDL 2/2004, de
5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
segons el detall següent:

CREDITS EXTRAORDINÀRIS:

Partida

3.32000.12010 Retrib. Bàsiques: Ensenyament 15.091,00

3.32000.12110 Retrib. Complemen.: Ensenyament... 11.917,10

2.92028.13100 Endarreriments paga extra 2012
a personal de baixa......................... 41.429,22

5.33404.14300 Altre personal: Teatre Cal Bolet i
Auditori 40.000,00

1.92401.22799 Desenvolupament Web.- contractes
de serveis 15.000,00

5.24132.47000 Transf. a empeses privades.- Prog.
Ocupació a la Indústria Local............ 36.000,00

5.33801.48900 Amics del Drac.- Subvenció exposi-
ció aniversari.................................. 1.500,00

5.33801.48919 Conveni Ball de Malcasats................ 350,00

4.15321.60901 Urbanització espai públic entorn de
la via............................................. 300.000,00

3.23105.62600 Material informàtic Casal d'Avis de
L'Espirall............. 5.190,00

1.13201.62900 Adquisició equips Xarxa rescat 42.000,00

3.93301.63200 Rehabilitació edificis escolars.-
Inversió financerament sostenible .
Ròssec .
Suma anterior .

5.33401. 78001 Xicot de Vilafranca.- Conveni
millores local .

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS .
........•.••.................••••..•................

L __.__..... _.~~ . ~~~~~~~~~~~~ _

100.000.00
608.477,32
608.477,32

10.000.00 618.477.32

618.477,32
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SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

Partida

1.91201.10000 Òrgans de govern .

1.91201.11000 Personal eventual Gabinet Alcaldia ....

1.13201.12010 Retribucions bàsiques.- Policia Local..

2.33221.12010 Retribucions bàsiques.- Arxiu .

2.663,82

1.333,94

45.891,12

696,31

2.92001.12010 Retribucions bàsiques.- Secretaria
i Governació ................................... 1.292,57

2.92005.12010 Retribucions bàsiques.- OAC ............ 1.318,62

2.92006.12010 Retribucions bàsiques.-. RRHH ......... 1.772,72

2.92012.12010 Retribucions bàsiques.- Serveis jurídics 3.627,51

2.93101.12010 Retribucions bàsiques.- Hisenda ....... 8.869,72

3.31101.12010 Retribucions bàsiques.-Salut i consum 671,53

3.92501.12010 Retribucions bàsiques.- Serv. Persones 844,27

4.15000.12010 Retribucions bàsiques.- Urbanisme ... 3.266,85

4.15100.12010 Retribucions bàsiques.- Planejament,
gestió i disciplina urbanística ............ 746,91

4.15321.12010 Retribucions bàsiques.- Serveis
Urbans i Mobilitat ............................ 4.857,32

4.92011.12010 Retribucions bàsiques.- Inspecció gral. 594,33

5.24101.12010 Retribucions bàsiques.- Ocupació i
Formació ....................................... 834,81

5.33001.12010 Retribucions bàsiques.- Cultura ........ 842,54

1.13001.13000 Personal laboral.-Seguretat i
Protecció civil ............................... 3.271.21
Ròssec .......................................... 83.396,10
Suma anterior ................................ 83.396,10

1.91201.13000 Personal laboral.- Gabinet Alcaldia .... 1.989,58

1.92401.13000 Personal laboral.- Comunicació ......... 1.932,91
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2.33221.13000 Personal laboral.- Arxiu ................... 1.238,80

2.92001.13000 Personal laboral.- Secretaria i
Governació .................................... 3.117,32

2.92003.13000 Personal laboral.- Sistemes i
Informàtica .................................... 5.348,28

2.92004.13000 Personal laboral.- Compres .............. 3.404,98

2.92005.13000 Personal laboral.- OAC .................... 6.354,57

2.92006.13000 Personal laboral.- Recursos Humans. 1.987,44

2.92012.13000 Personal laboral.-Serveis jurídics ...... 1.800,60

2.92017.13000 Personal laboral.- Estudis, informo i
Planificació ..................................... 1.052,84

2.92026.13000 Personal laboral.- servei de
telecomunicacions ........................... 788,39

2.92027.13000 Personal laboral.- Serveis admó.
electrònica ..................................... 791,17

2.93101.13000 Personal laboral.- Hisenda ............... 1.057,12

3.23101.13000 Personal laboral.- Igualtat ................ 1.430,89

3.23102.13000 Personal laboral.- Benestar social ..... 16.321,49

3.23105.13000 Personal laboral.- Gent gran ............. 4.783,04

3.31101.13000 Personal laboral.- Salut i consum ...... 4.607,27

3.32000.13000 Personal laboral.- Ensenyament ........ 3.747,08

3.32301.13000 Personal laboral.- Llars d'infants ....... 23.344,82

3.32302.13000 Personal laboral.- Centres docents
Enseny. infantil i primària ................ 3.640,23

3.33701.13000 Personal laboral.- Joventut.. ............. 3.759.76

Ròssec .......................................... 175.894,68
Suma anterior ................................ 175.894,68

3.34001.13000 Personal laboral.- Esports ................ 5.397,59

3.92016.13000 Personal laboral.- Participació
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ciutadana i voluntariat ..................... 1.040,11

3.92501.13000 Personal laboral.- Serveis persones ... 1.229,51

3.92503.13000 Personal laboral.- Solidaritat i
C ., 1.042,53ooperaclo .....................................

3.92505.13000 Personal laboral.- Convivència i
Ciutadania ..................................... 2.095,36

4.13501.13000 Personal laboral.- Protecció civil ........ 1.170,06

4.15000.13000 Personal laboral.- Urbanisme ............ 8.179,10

4.15100.13000 Personal laboral.- Planejament i
disciplina urbanística ....................... 1.797,51

4.15321.13000 Personal laboral.- Serveis urbans ...... 17.048,30

4.17001.13000 Personal laboral.- Medi ambient ........ 892,79

4.92011.13000 Personal laboral.- Inspecció gral. ...... 976,92

4.92022.13000 Personal laboral.- Edificis municipals. 888,72

5.24101.13000 Personal laboral.- Ocupació i Forma .. 8.348,62

5.24131.13000 Personal laboral.- Promoció econòmica 5.071,35

5.33001.13000 Personal laboral.- Cultura ................ 8.830,64

5.33210.13000 Personal laboral.- Biblioteca ............. 1.894,96

5.43001.13000 Personal laboral.- Promoció turística. 1.630,76

5.43111.13000 Personal laboral.- Fires .................... 1.622,35

5.43121.13000 Personal laboral.- Mercats ................ 1.215,95

5.43201.13000 Personal laboral.- Informació i prom.
turística ......................................... 2.010,67

5.92407.13000 Personal laboral.- Relacions internac. 1.628,34

2.92002.13100 Suplències - Retribucions ................. 717.70
Ròssec .......................................... 250.624,52
Suma anterior ................................ 250.624,52

3.23102.13100 Personal eventual.- Benestar social ... 2.696,13

3.23105.13100 Personal eventual.- Gent Gran .......... 711,50
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5.24102.13100 Personal eventual.- Cursos Formació
Ocupacional................................... 3.296,72

5.24103.13100 Personal eventual.- Programa SEFED 4.960,26

5.24106.13100 Personal eventual.- AODLTreballs
als barris 3.147,51

5.24107.13100 Personal eventual.- Oficina Municipal
de Treball 1.768,01

5.24111.13100 Personal eventual.- Treballs als barris
Formació i treball (professors).......... 2.990,09

5.24115.13100 Plans Locals d'Ocupació.- sous 102.058,02

5.24121.13100 Personal eventual.- Programa JPO... 1.069,69

5.24125.13100 Personal eventual.- Centre Àgora ..... 894,25

5.24127.13100 Personal eventual.- Servei de càtering
Social............................................ 685,68

5.24130.13100 Personal eventual.- AODL Projecte
Ocupació i Promoció Econòmica........ 1.063,05

5.24132.13100 Personal eventual.- Ocupació a la
Industria Local............................... 793,68

5.24115.16000 Plans Local d'Ocupació.- seg. soc. ..... 33.701,71

1.33221.22699 Arxiu fotogràfic............................... 1.000,00

2.92010.22604 Despeses notarials i registre 5.000,00

2.92022.22699 Gestió de finques municipals 3.200,00

5.24115.48200 A Entitats.- Plans Locals d'Ocupació.. 133.179,69

3.34101.48900 Subvencions entitats esportives........ 3.000,00

5.23103.48900 Fundació Pro-Penedès 6.500,00

Ròssec.......................................... 562.340,51

Suma anterior 562.340,51

5.33401.48900 Subvencions entitats culturals i
diverses............................. 3.000,00
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3.750,00

6.000,00

1.500,00 576.590,51

576.590,51

3.23105.48901 Conveni CasalsGent Gran .

3.34101.48902 Conveni Club PatíVilafranca .

5.33401.48906 Conveni Coral Larol .

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT .

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT:

Partida

3.33702.22699 Funcionament Alberg 4.716,00

5.24102.22699 Cursos de Formació Ocupacional.- func. 45.000,00

5.33701.22699 Servei Foment Ocupació.-Funcionament 4.284,00 54.000,00

TOTAL CRÈDITS EXT, SUPLEMENTS I TRANSFERÈNCIES 1.249.067,83

FINANÇAMENT

BAIXES PER TRANSFERÈNCIA:

Partida

5.24102.13100 Cursos Formació Ocupacional.- sous.

2.24102.16000 Cursos Formació Ocupacional.- ss.....

4.15210.22699 Funcionament Oficina Local Habitatge

TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA .

BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTARIES:

Partida

2.92005.12010 Retrib. Bàsiques: OAC .

2.92005.12110 Retrib. Complementàries: OAC .

1.13201.20401 Rènting Xarxa Rescat .

Ròssec .

Suma i segueix .

5.33404.22799 Teatre Cal Bolet i Auditori: contractes

35.000,00

10.000,00

9.000,00

15.091,00

11.225,00

24.000,00

50.316,00

50.516

54.000,00

54.000,00
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Serveis.......................................... 40.000,00

5.24132.48100 Beques alumnes prog. Ocupació a la
Indústria Local............................... 8.500,00

5.24132.48900 Subvencions participants programa
Ocupació a la Indústria Local............ 17.000,00 115.816,00

TOTAL BAIXES APLICACIONS PRESS. 115.816,00

MAJORS INGRESSOS:

Concepte

461.13

461.25

461.30

770.01

Diputació.- Esports. Mitja Marató
De l'Espirall.................................... 3.000,00

Diputació.- Plans Locals d'Ocupació... 268.939,42

Diputació.- Subvenció per a línies
de suport 85.300,00

Caixabank.- Aportació per material
Informàtic Casal d'Avis Espirall......... 5.190,00 362.429.42

TOTAL MAJORS INGRESSOS .

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA:

Concepte

362.429,42

870.02 Aplicació romanent de tresoreria
per a incorporació de crèdits............ 716.822.41 716.822.41

TOTAL APLICACIÓ ROMANENT .

RESUM FINANCAMENT

716.822,41

Baixes per transferència
Baixes aplicacions pressupost.

Majors ingressos
Aplicació romanent

54.000,00
115.816,00

362.429,42
716.822.41

TOTAL FINANÇAMENT . 1.249.067,83
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l que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb el vot favorable de 15 regidors (7 CiU,
4 PSC, 3 ERC, 1 PP) i el 5 de abstencions (3 CUP, 2 VeC)

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que el pressupost s'elabora i s'aprova ab unes
previsions i després, durant l'any hi ha modificacions per diferents circumstàncies.

De la modificació, hi ha uns 362.000€ que venen per subvencions rebudes
destinades a Plans d'ocupació locals. Una altra part de la modificació és per canvis
de partides des dion es comptabilitza la despesa, que afecta aproximadament a
170.000€.

Una part important de la modificació es l'aplicació de part del romanent, amb un
import de 716.000€, que es destinen al pagament de part de la paga extra dels
empleats municipals de 2012, que amb motiu de la decisió del Govern de l'Estat,
l'ajuntament va ser obligat a no pagar-la. Uns 300.000€ serveixen per tirar
endavant una fase més de la urbanització de la llosa de la via. 100.000€ es
destinaran a millores a les escoles de la vila, actualitzant-les.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor perquè està a favor del
pagament de la paga extra en el seu moment retinguda, la urbanització de la llosa
de la via i la inversió a les escoles.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) exposa que la major part de la modificació la entenen,
però pel que fa a la inversió en el cobriment de la llosa de la via, es podria treure
50.000€ i dotar a les inversions a les escoles amb 50.000e més.

Hi ha una part dels diners destinats a subvencions a entitat i creuen que també es
podria incrementar la subvenció destinada a esports base.

l pel que fa al pagament de part de la paga extraordinària de 2012, hi estan a
favor.

El Sr. Manel Àlvarez (ERC) manifesta que el seu grup acostuma a abstenir-se en
aquests temes, però avui votaran a favor perquè inclou la recuperació de part de la
paga extraordinària de desembre de 2012 dels treballadors municipals.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) manifesta que s'abstindran perquè la modificació
respon a un pressupost que ha fet l'equip de govern. Estan d'acord amb el retorn
de la paga extra, però com que en l'apartat de les inversions no van participar,
s'han d'abstenir.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta en quant a les inversions en les escoles, que la
proposta és la que se'ls ha demanat des del servei. La inversió que es durà a terme

12



serà d'aquests 100.000€ que es pressuposten més 40.000 que s'han incorporat del
pressupost de 2015.

s. ABONAMENT PART PAGA EXTRAORDINÀRIA 2012. Aprovació si s'escau, de
l'abonament del 49,33% de la paga extraordinària corresponent al mes de
desembre de 2012

Atès que la Disposició Addicional 12a de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, que
aprova la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2016, regula la
recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012.

Atès que les quanties previstes en aquest article suposen un total de 316.822,39 €,
d'acord amb el document annex a aquest informe on figuren les quanties
individualitzades i la suma total de concepte. Aquesta quantia és el resultat de
sumar les quanties pendents de pagament corresponent a la paga extraordinària
del mes de desembre als empleats que prestaven serveis l'any 2012 i que varen
patir la disminució salarial. Aquesta quantia no està prevista en l'aprovació inicial
del Capítol l del pressupost municipal per l'exercici 2016.

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès va aplicar les previsions de l'article
2 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, mitjançant l'aprovació d'Acord per
la Junta de Govern Local de data 28 de setembre de 2012 on es va aprovar la seva
aplicació, i no va abonar als seus empleats públics la paga extraordinària
corresponent al mes de desembre de 2012, mantenint la corresponent cotització al
règim general de la Seguretat Social d'acord amb allò previst en l'article 5 de
l'esmentada norma.

Atès que s'ha abonat als empleats/ades d'aquest Ajuntament la quantia
corresponent al 24,44% de la totalitat de la paga extraordinària en virtut de la
Sentència 91/2014 dictada pel Jutjat Social 22 de Barcelona, per Acord de la Junta
de Govern Local de data 7 d'abril de 2014.

Atès que es va abonar el 26,23 % de la paga extraordinària corresponent al mes de
desembre de 2012, d'acord amb les previsions de l'article 1 del RD-Llei 1/2015, per
una quantia total de 166.908,80 € a càrrec del Capítol l municipal del pressupost
municipal de 2015, en virtut d'Acord del Ple municipal de data 27 d'octubre de
2015, fent efectiu l'abonament al rebut salarial del mes de novembre de 2015.

Atesa la necessitat de modificar el pressupost municipal per tal d'abonar aquesta
quantia, sent preceptiva l'aprovació per part del Ple Municipal d'acord amb allò
previst en el Títol VI, Capítol l del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que regulen
el procediment per la modificació dels pressupostos municipals, que li atorguen
aquesta competència.

Atès que el punt 3 de la DA 12a de la Llei 48/2015 preveu que aquesta quantia es
podrà abonar tenint en compte la situació econòmica financera, entenent que
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aquest concepte inclou el compliment i acreditació de les següents condicions i que
fan viable el seu abonament:

- Compliment del principi d'estabilitat pressupostària.
- Compliment de la regla de despesa.
- Compliment del límit d'endeutament.
- Estalvi net.

Atès que les condicions exposades es compleixen en aquest Ajuntament d'acord
amb l'informe elaborat per l'Interventor Municipal.

S'ACORDA,

Primer.- Abonar el 49,33 % de la paga extraordinària corresponent al mes de
desembre de 2012, d'acord amb les previsions de la DA 12a de la Llei 48/2015, per
una quantia total de 316.822,39 € a càrrec del Capítol I municipal del pressupost
municipal, sense que s'hagi d'incloure en aquesta obligació cap despesa en matèria
de Seguretat Social en haver-se satisfet les quanties corresponents en l'exercici
2012.

L'execució d'aquest Acord requereix amb caràcter preceptiu l'aprovació de
l'expedient de modificació dels crèdits pressupostaris.

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

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que aquest pagament és possible perquè es
compleixen amb els paràmetres indicats en la llei de pressupostos, per complir amb
l'equilibri pressupostari, no sobrepassar els límits d'endeutament, etc.

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

El Sr. Toni Penyafiel manifesta que el retorn de la paga es pot fer pel compliment
de certs requisits econòmics i vol remarcar que en el seu dia, el regidor Bernat
Villaroya va manifestar el seu compromís de retornar la paga quan es pogués.

El Sr. Manel Àlvarez (ERC) manifesta que votaran a favor perquè es retorna la paga
als treballadors. És una llei injusta que ens obliga a complir uns requisits que l'Estat
no s'imposa.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) manifesta que votaran favorablement.

6. ORDENANÇA INTERVENCIÓ EN LES ACTIVITATS Aprovació inicial, si
s'escau, de l'Ordenança municipal reguladora dels règims d'intervenció
administrativa de les activitats i instal.lacions.
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Atès que el Ple municipal, per acord de 28 de setembre de 2010, va aprovar
definitivament l'Ordenança municipal reguladora dels règims d'intervenció
administrativa de les activitats i instal.lacions.

Atès que l'Ordenança de 2010 va optar per un model normatiu senzill i concís que
establís les pautes d'actuació municipal en matèria d'intervenció d'activitats i
instal.lacions, ajustades al nou marc legal i favorables a l'eliminació de tràmits
innecessaris que puguin dificultar la instal'lació al municipi de noves activitats,
instal.lacions i serveis, la qual cosa és compatible amb la garantia del compliment
de les normatives urbanístiques, ambientals i de seguretat aplicables. En aquell
moment havia d'entrar en vigor de manera efectiva la Llei del Parlament 20/2009,
de prevenció i control ambiental de les activitats, i les normes de procediment
administratiu i de règim local que, d'acord amb el mandat de les directives
europees, suprimien en molts casos el sistema d'autorització i llicència per a
l'exercici d'activitats econòmiques pels sistemes de comunicació prèvia i de
declaració responsable. D'acord amb el marc normatiu, i tret de supòsits justificats,
les persones particulars i empreses comuniquen, amb el suport documental i tècnic
corresponent, l'inici de l'activitat sota la seva responsabilitat, i la inicien
immediatament, la qual cosa no és cap impediment per tal que l'Ajuntament porti a
terme en qualsevol moment les comprovacions necessàries i reaccioni davant de
possibles incompliments detectats.

Atès que l'Ajuntament no va considerar ni considera necessari elaborar una
Ordenança que reguli detalladament els procediments i tràmits inherent a cada
règim d'intervenció de les activitats, ja que aquesta regulació té lloc en les lleis i els
reglaments aplicables, els quals a més a més poden ser canviants al llarg del
temps.

Atès que és necessari en aquests moments, començat ja l'any 2016, modificar
diferents aspectes de l'Ordenança municipal de 2010, optant per raons
sistemàtiques i de claredat per l'aprovació d'un nou text complet, malgrat que el
sentit de l'Ordenança de 2010 es manté inalterat.

Tres són els motius principals de la reforma:

a) L'experiència acumulada durant aquests cinc anys de funcionament de
l'Ordenança, que obliga a alguns ajustos tècnics.

b) La perspectiva de l'aplicació de nova Llei 39/2015, d'l d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'aposta
decidida que realitza a favor d'impulsar l'administració electrònica, amb tot el que
això significa.

c) Esdevé de la màxima importància la Llei del Parlament 16/2015, del 21 de juliol,
de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i
dels governs locals i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC 24/07/2015). Aquesta
llei, entre altres mesures:

-Simplifica encara més la intervenció administrativa en les activitats econòmiques
innòcues o de baix risc, subjectes a declaració responsable o comunicació prèvia.
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En el cas de Vilafranca la gran majoria de les activitats existents o que s'implanten
són justament innòcues o de baix risc.

-Regula el procediment d'esmena de defectes o mancances de les activitats
innòcues o de baix risc, i estableix el règim sancionador en la matèria.

-Es clarifiquen les atribucions de la Generalitat i dels ens locals pel que fa a la
prevenció i la seguretat en matèria d'incendis de les activitats econòmiques,
establiments, etc.

-Les Administracions públiques, amb inclusió dels municIpIs, han de prendre
mesures perquè els procediments per a l'accés i l'exercici de l'activitat econòmica
es puguin iniciar i finalitzar per diversos canals mitjançant una finestreta única
empresarial (FUE), de manera que des d'un únic punt es puguin dur a terme tots
els procediments. La finestreta actua com a xarxa interadministrativa, i des d'ella
cal oferir a empreses i professionals serveis d'informació, assessorament i
tramitació unificada.

Atès que escau per tant adaptar l'Ordenança especialment al nou marc normatiu de
2015, apostant per poder oferir serveis complets i integrats d'informació,
assessorament i tramitació en matèria d'activitats econòmiques, de manera que la
implantació i adaptació d'aquestes activitats pugui tenir lloc de la forma més àgil,
senzilla i eficaç possible.

Vist el projecte d'Ordenança elaborat, s'ACORDA:

1. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora dels règims d'intervenció
administrativa de les activitats i instal.lacions, d'acord amb el text incorporat a
l'expedient, que a banda del preàmbul consta de tretze articles, tres disposicions
addicionals, una disposició derogatòria i una disposició final.

2. Sotmetre l'expedient i el text de l'Ordenança al tràmit d'informació pública pel
termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a
mitjans de comunicació escrita, al web i Portal de transparència municipal i en el
tauler d'anuncis de la corporació, durant el qual podran presentar-se al. legacions o
reclamacions. Si no n'hi haguessin, l'Ordenança s'entendria aprovada
definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb 12 vots favorables (7 CiU, 4 PSC, 1
PP) i 8 abstencions (3 CUP, 3 ERC,2 VeC) per unanimitat

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que la proposta fa una actualització de
l'ordenança reguladora de l'obertura d'establiments, la darrera modificació de la
qual datava de 2010, agilitzant la tramitació. Conseqüència de l'aprovació de
diverses lleis, ens obliga a adaptar la normativa a la legalitat vigent, la llei de
procediment administratiu comú, la llei de simplificació administrativa, etc. Aquest
canvis normatius han comportat un canvi de paradigma, la responsabilitat ara
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recau en les persones que obren un negoci mitjançant la presentació de la
declaració responsable. Cal posar de relleu que el que hi ha és una simplificació en
el tràmit, no en allò que s'ha de complir.

Així mateix s'instaurà la finestreta única empresarial, que també es preveu que
sigui un bon instrument per les persones que volen obrir una empresa.

Conseqüència de l'aplicació d'aquesta Ordenança, segurament caldrà modificar les
ordenances fiscals i els plans d'inspecció.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor, reservant-se el dret a
presentar al. legacions. Han defensat la simplificació administrativa sense que
s'afecti la seguretat.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que veuen la necessitat d'adaptar
l'ordenança a les noves normatives. S'haurà d'anar amb molta cura per tal que les
noves activitats no atemptin contra l'interés comú. El canvi donant més la iniciativa
als interessats provocarà que els serveis d'activitats s'hauran d'adaptar, caldrà una
major inspecció. Cal que l'equip de govern plantegi com es farà aquest servei.
Aquesta modificació caldria que anés acompanyat d ela modificació de les
ordenances fiscals. I caldria que s'instaurés l'autoliquidació de manera prèvia a
l'obertura de l'activitat. Caldrà vetllar perquè no entri en contradicció amb el bé
comú.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que les noves lleis aposten per la simplificació
administrativa i suprimeixen les exigències de les llicències i permisos en les
activitats, restant sols per les activitats més grosses. En això estan d'acord, però
tenen dubte en alguns aspectes. El fet de traspassar la responsabilitat als
particulars, posteriorment l'ajuntament haurà de reaccionar. S'eliminen les
qüestions garantistes de la correcció en el procediment. L'ordenança simplifica i
modernitza, però obra la porta a que s'obrin activitats sense que estiguin totalment
correctes. A la comissió informativa se'ls va explicar que s'incrementaria la
inspecció al carrer, però no se'ls va explicar de quina manera. Anuncia que
s'abstindran i que presentaran al-legacions.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que estan d'acord amb l'esperit de la
proposta, ja que es positiva l'agilització administrativa. Es carrega una part de la
responsabilitat a les persones que volen obrir un negoci. Creuen que caldria fer
algun tipus d'acompanyament a l'hora de tramitar l'obertura. Anuncia que
s'abstindran.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) agraeix als grups municipals les aportacions fetes. L'any
2010 van intentar agilitzar els tràmits. Abans els interessats presentaven la llicència
i el projecte i després es formulaven les esmenes. Ara podran obrir i serà
l'Ajuntament qui després formularà les esmenes, si escau.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que el canvi ve per la transposició d'una
directiva europea i fa por a tots. A la llarga, això suposarà una major
responsabilitat als tècnics a l'hora de redactar els projectes. Suposa un canvi total
de la mentalitat.
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7. INFORME COMPTES ANUALS FUNDACIÓ VINSEUM Informar al Ple dels
comptes anuals de l'exercici 2015 de la Fundació Vinseum, museu de les cultures
del vi de Catalunya

El Ple és informat de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2015, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, L'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net, la memòria econòmica, juntament amb l'informe d'auditoria de la
fundació.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren les
circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre
de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en un saldo positiu de 740,62 (, sobre el qual
s'adopta l'acord de repartiment següent:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys
Aplicació
Compensació d'excedents negatius
d'exercicis anteriors

Es donen per informats els comptes de la fundació.

740,62 (

740,62 (

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz manifesta que tractarà els punts 7 a 12 de manera conjunta, ja
que es tracta d'informar sobre els comptes (punts 9 a 12) o aprovar-los ( punts 7 i
8), dels ens dependents de l'Ajuntament. Els comptes jan estat formulats i auditats.

Pel que fa a la societat d'habitatge, cal remarcar que està en fase de liquidació i
que no hi ha activitat.

La societat Aigües de Vilafranca no rep aportacions de l'ajuntament i dóna
cobertura a diversos municipis de la comarca. Si només donessin servei a
Vilafranca, segurament no serien prou positives, ja que les economies d'escala i el
compartir costos amb altres municipis, ajuden a l'obtenció de resultats favorables.

Als altres ens, l'ajuntament fa aportacions per tal de garantir el seu funcionament.
Les previsions pressupostàries fetes en el seu dia van ser pràcticament encertades
en tots els casos. Preocupa lleugerament SERCOM, que denota un cert dèficit, que
espera que durant el present exercici es pugui corregir.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que d'acord amb l'informe. El Vinseum té un
superàvit de 740(, però no s'esmenta l'aportació de l'ajuntament. Espera a veure si
la Fundació de la Festa Major pot aconseguir més diners i de SERCOM que sigui
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més proactiva en la recerca de més ingressos. Pel que fa a l'EPEL li fa por que les
dificultats pressupostàries de la Generalitat no acabin suposant una retallada de la
seva aportació. Finalment felicita Aigües de Vilafranca pel seu resultat.

El Sr. Toni Penyafiel (VeC) agraeix a la gent que de forma desinteressada participa
de manera gratuïta en els diferents patronats així com la tasca de l'equip tècnic de
l'Ajuntament. Respecte Aigües de Vilafranca, cal fer una reflexió sobre la
importància de tenir una empresa municipal d'aquestes característiques i que cal
vetllar perquè faci una funció social i funció mediambiental. Respecte a l'institut de
formació, cal tenir en compte les diferents escoles que el formen, amb el seu
diferent comportament pressupostari. l independentment del funcionament
pressupostari, cal vetllar per la funció social d'aquests ensenyaments. Pel que fa a
SERCOM, els preocupa uns números que són millorables. Serveix a molta gent
informant-la de l'actualitat local i comarcal. És un tema que cal vetllar i preservar.
A la Fundació de la Festa Major els números més o menys quadren i respecte a la
Fundació VINSEUM els preocupa la gran dependència econòmica de l'Ajuntament.

El Sr. Pere Sàbat manifesta que votaran a favor dels dictàmens. No obstant i pel
que fa al VINSEUM vol posar de manifest que fa uns dies van saber la proposta del
nou president de la fundació, sense que el Patronat en sabés res, es van assabentar
abans per la premsa que per l'equip de govern; sembla que l'equip de govern no es
creu les funcions dels patronats.

Respecte la Fundació de la Festa Major demanen que aquesta tregui tasca
recaptatòria als administradors de la Festa Major. Respecte a l'EPEL es demana que
s'informi abans als Consell d'Administració i que s'hi puguin debatre més els punts
que es porten a debat i agraeixen la feina que fan els tres centres i respecte els
resultats de l'empresa Aigües de Vilafranca, felicita per la gestió realitzada i
demanen que part del benefici s'inverteixi en campanyes de foment de la cultura de
l'aigua i d'estalvi del consum.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) es sumen a l'agraïment a les persones que participen
en els consells i patronats. Respecte al VINSEUM volen manifestar que projectes
d'aquesta envergadura demanen un esforç a llarg termini, representen una despesa
molt gran, però donen confiança màxima en el projecte. Respecte la fundació de la
Festa Major volen posar de manifest que se'ls ha picat la cresta perquè no s'ha
aconseguit la finalitat d'alleugerir la tasca dels administradors. En quant a l'EPEL,
volen donar tot el seu suport a les escoles i seguir lluitant per la tarificació social.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) manifesta que pel que fa a SERCOM, no acaben
d'entendre el dèficit de 644.000€ que consta com a compensació de pèrdues. Això
fa que es doni un missatge erroni. Si l'aportació que fa l'ajuntament és de
640.000€, vol dir que el dèficit de l'exercici realment no arriba a 30.000€. Ens
preocupen aquestes dades quan sobre la taula el que hi ha és un procés de
precarització de les condicions de treball del personal, amb baixes que no s'han
cobert i que afecten a la qualitat de la tasca que puguin fer.

En quant a Aigües de Vilafranca, felicitar-nos tots plegats pels beneficis. La gestió
municipal de l'aigua és una tendència que cada cop més municipis adopten. Es
pregunten si part del benefici pot anar a millores de les infraestructures o mitjans o
a la confecció de campanyes de sensibilització.
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El Sr. Josep Ramon (PP) considera que són els administradors els que han de
recaptar perquè és la manera de que la gent col.labori i també permet que després
puguin fer allò que els sembli més adient amb el pressupost que ells mateixos han
de gestionar.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que els números de SERCOMestan auditats i els
números són els que són. La comptabilitat de SERCOMés financera, diferent de la
pressupostària.

La Sra. Maria Ferrerons(CUP) manifesta que sols volia remarcar que l'aportació de
l'ajuntament és la que és i no és dèficit, que el dèficit són uns 30.000€.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que comparteix l'exposició feta pel Sr. Marcel
Martínez en el tema del Museu. Cal assumir que el Museu sempre serà deficitari.
Però l'existència sola del museu fa que hi hagi una sèrie de persones que treballin
per la cultura de Vilafranca i comarcal, si no tinguéssim el museu, aquestes
persones no hi serien.

l pel que fa al tema del president, la intenció era parlar-ne primer amb el Patronat,
no volia que el nom sortís, però de vegades s'escapa. La feina del Patronat serà
buscar finançament.

El Sr. Pere Arnabat (VeC) manifesta que la idea del Vinseum és vàlida per a
Vilafranca i consideren que és important crear consens sobre les persones que han
de liderar-lo

8. INFORME COMPTES ANUALS FUNDACIÓ FESTA MAJOR Informar al Ple dels
comptes anuals de l'exercici 2015 de la Fundació Festa Major

El Ple és informat de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2015, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys i de la Memòria Anual de la
fundació.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de
negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en un saldo negatiu de -11.492,99 €, proposant-
se el repartiment següent:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys

11.492,99
€

Aplicació a Romanent
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11.492,99
€

Es donen per informats els comptes de la fundació.

9. APROVACIÓ COMPTES ANUALS SERCOM SL. Junta General de la societat
privada municipal Serveis Municipals de Comunicació, SL societat unipersonal

El Ple Municipal constituït en Junta General de la societat privada municipal Serveis
Municipals de Comunicació SL societat unipersonal (SERCOMSL), el dictamen
següent, per al seu debat i aprovació si escau:

De conformitat amb allò que disposa l'article 22.3 i concordants dels estatuts socials
de la societat privada municipal Serveis Municipals de Comunicació SL, s'acorda
l'aprovació de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2015, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net, la Memòria Anual, juntament amb l'Informe d'Auditoria.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren les
circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre
de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -669.821,64 €, proposant-se
el repartiment següent:

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

Aplicació
A resultats d'exer. anteriors pendents compensar amb
beneficis futurs

-669.821,64 €
644.000,00 €
Total
25.821,64 €

-25.821,64 €

Total
25.821,64 €

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

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

INTERVENCIONS:
Conjuntes en el punt setè d'aquesta acta
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10. APROVACIÓ COMPTES ANUALS EPEL INSTITUT MUNICIPAL DE
FORMACIÓ. Aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic
2015 de l'Entitat Pública Empresarial Local Institut Municipal de Formació

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

De conformitat amb allò que disposa l'article 9 i concordants dels estatuts socials de
l'Entitat Pública Empresarial Local Institut Municipal de Formació, s'acorda l'aprovació
de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2015, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net i de la Memòria Anual.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren les
circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre
de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -781.346,95 (, proposant-se
la següent base de repartiment:

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

- 781.346,95 (
800.000,00 (
18.653,05 (

18.653,05 (

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

INTERVENCIONS:
Conjuntes en el punt setè d'aquesta acta

11. APROVACIÓ COMPTES ANUALS AIGÜES DE VILAFRANCA SA. Aprovació
dels comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic 2015 de l'Empresa
Municipal d'Aigües de Vilafranca SA.

El Ple Municipal constituït en Junta General de la societat privada municipal
Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, el dictamen següent, per al seu debat
i aprovació si escau:

De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts socials de
l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, s'acorda l'aprovació de:
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• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2015, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat d'Ingressos i
Despeses Reconeguts, de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, de la Memòria
Anual i dels Informes de Gestió i d'Auditoria.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat
de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i
nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en un saldo positiu de 314.107,80 C, proposant-
se la següent aplicació de resultats:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys 314.107,80 (

Aplicació
A reserves voluntàries 314.107,80 (

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

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

INTERVENCIONS:
Conjuntes en el punt setè d'aquesta acta

12. APROVACIÓ COMPTES ANUALS SOCIETAT MUNICIPAL D'HABIATGE SL.
Aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic 2015 de la
Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès SL (en dissolució)

El Ple Municipal constituït en Junta General de la societat privada municipal
"Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès SL" (en liquidació), el
dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau:

De conformitat amb allò que disposa l'article 8 i concordants dels estatuts socials de
la societat privada municipal "Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del
Penedès SL, en liquidació", s'acorda l'aprovació de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2015, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net i de la Memòria Anual.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de
negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.
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El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -9.761,77 €, proposant-se la
següent aplicació de resultats:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys -9.761,77 €
Aplicació
A resultats negatius d'exercici anteriors -9.761,77 €

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

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

INTERVENCIONS:
Conjuntes en el punt setè d'aquesta acta

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL

13. SUBVENCIONS EMPRESES CONTRACTIN PERSONAL. Aprovació definitiva,
si s'escau, de les bases reguladores de les subvencions a empreses o entitats que
contractin persones participants en el projecte ADAPT PENEDÈS, Ocupació a la
industria local a l'Alt Penedès subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 23 de febrer de 2016, va
aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions a empreses o entitats
que contractin persones participants en el projecte ADAPT PENEDÈS,Ocupació a la
industria local a l'Alt Penedès, subvencionat per la Diputació de Barcelona

Atès que es va sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de vint dies
hàbils, mitjançant anunci publicat en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
el tauler d'anuncis de la corporació.

Atès que durant l'esmentat termini s'ha presentat un únic escrit d' al. legacions,
presentat per Maria Ferrerons i Sanchez, en nom de la Candidatura d'Unitat Popular
(CUP) de Vilafranca del Penedès.

El resum de les al.legacions presentades per la Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
són:

- Que de les empreses que s'acullin a les subvencions es prioritzi les que siguin
de Vilafranca del Penedès.

- Que les empreses s'acullin pel conveni col.lectiu de treball del sector de la
indústria vinícola de Vilafranca del Penedès.

- Que els contractes de treball, si no són indefinits, haurien de ser d'obra i
servei.

- Que l'objecte del contracte hauria de ser portar a terme la posada en practica
dels coneixements obtinguts a la formació oferta la programa ADAPT.

- Que s'exclogui les empreses auxiliars relacionades amb el sector vitivinícola.
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- Que les persones contractades no hagin tingut una relació laboral amb
l'empresa els darrers sis mesos.

- Que l'empresa no ha d'haver amortitzat llocs de treball indefinits els darrers
12 mesos.

- Que només puguin presentar-se els contractes formalitzats a partir de la
publicació de les bases.

- Que no només es tingui en compte l'ordre de presentació de sol. licituds sinó
incloure altres paràmetres (donar preferència a les petites empreses, a la
major relació entre el lloc de treball concret i la formació adquirida, la
persona que és contractada, atès el gènere, l'edat, el temps que es troba en
situació d'atur)

- Que l'empresa es comprometi a retribuir a la persona contractada segons
conveni d'aplicació i es suprimeixi la referència al salari mínim
interprofessional.

- Que al control de la justificació del compliment de les condicions de
contractació s'inclogui els contractes indefinits.

- Que el pagament del 25% final es realitzi al final del contracte.

Atès que quant a les al. legacions formulades per CUP, les respostes que s'estimen
adients són les següents:

- No s'accepta l'al.legació PRIMERA, donat que les empreses del sector
vitivinícola s'acullen a diferents convenis col.lectius (Conveni col.lectiu de
treball del sector de la indústria vinícola de Vilafranca del Penedès, Conveni
col.lectiu de la província de Barcelona, Conveni Col.lectiu de cava i Vins
escumosos de Catalunya, Estatut dels treballadors o Conveni propi). Per tant,
no existeix un conveni col.lectiu de referència.

- No s'accepta l'al. legació SEGONA per estar ja inclosa en les bases l'expressió
"els contractes podran formalitzar-se sota qualsevol modalitat"; per tant, ja
s'inclou la possibilitat del contracte d'obra i servei. Pel que fa a l'objecte del
contracte, ja es contempla en les bases, en el punt 6, on diu "sempre que
hagi estat fet a persones que hagin participat en algunes de les accions
formatives del programa ADAPTPenedès-Ocupació a la indústria local".

En quant al tracte salarial també es contempla expressament en les bases.

- S'accepta parcialment l'al.legació TERCERA. Efectivament, no es pot establir
l'exigència que s'hagin d'acollir els treballadors al Conveni col. lectiu de
Vilafranca, pels mateixos motius que contesten la PRIMERA al.legació. En
canvi, s'accepta prescindir els terme "auxiliars", i que aquestes empreses no
es puguin acollir als ajuts.

- No s'accepta l'al. legació QUARTA. No s'accepta que les empreses hagin de
tenir un centre de treball a Vilafranca, ja que el projecte té abast comarcal
per exigències de la Diputació de Barcelona que subvenciona. No s'accepta
que les empreses que s'acullin als ajuts no "hagin amortitzat llocs de treball
indefinits durant els dotze mesos anteriors a la contractació subvencionada,
mitjançant acomiadaments improcedents" ; s'estima que tres mesos és
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suficient, i que no és adient restringir encara més les condicions d'accés a
aquestes bonificacions.

- S'accepta parcialment l'al.legació CINQUENA. No s'accepta que les empreses
no es puguin acollir a les bonificacions fins la publicació de les bases, ja que
d'aquesta manera restringiríem les possibilitats per a acollir-s'hi en el cas
d'alguna empresa que ja hagi contractat algun participant en el programa,
fins i tot abans d'acabar la formació. S'accepta en canvi que es tingui en
compte, a més a més de l'ordre d'accés de les sol. licituds, altres tipus de
paràmetres, "preferència a les petites empreses, a la major relació entre el
lloc de treball concret i la formació adquirida", S'accepta "suprimir la
referència al salari mínim i mantenir que l'empresa es compromet a retribuir
a la persona contractada segons el conveni aplicat a l'empresa",

S'accepta totalment l'al'legació SISENA d'incloure que la justificació i control
es faci també un cop transcorreguts 12 mesos i 15 dies, en els contractes
indefinits.

- S'accepta parcialment l'al.legació SETENA i es proposa un canvi per tal
d'adequar les bases al calendari del projecte i el temps màxim de
reconeixement de les despeses per part de la Diputació de Barcelona, Es
proposa el text següent: "el % del total de la subvenció que li correspongui
des de la data d'inici de la contractació fins a 31 de desembre de 2016 i el %
restant al final del projecte un cop s'hagin comprovat el compliment de les
obligacions, Aquests pagaments estaran condicionats a la normativa de
justificació econòmica i calendari establert per la Diputació de Barcelona"

Per tot l'exposat, s'ACORDA:

l.Estimar totalment o parcialment, o desestimar, les al.legacions presentades pel
grup de la CUP, en els termes que s'han transcrit anteriorment.

2.Aprovar definitivament les bases reguladores de les subvencions a empreses o
entitats que contractin persones participants en el projecte ADAPT PENEDÈS,
Ocupació a la industria local a l'Alt Penedès, subvencionat per la Diputació de
Barcelona. El text és el que consta a l'expedient, corresponent al de l'aprovació inicial
amb les modificacions resultants d'algunes de les esmenes presentades pel grup de la
CUP.

3. Procedir a la publicació de les bases en forma legal, i notificar aquest acord al grup
de la CUP.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb 15 vots favorables (7CiU, 4 PSC, 3
ERC, 1 PP) i 5 abstencions (3 CUP, 2 VeC)

INTERVENCIONS:
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AJUNTAMENT
lIlñl~ VILAFRANC,A

DEL PENEDES

El Sr. Manel Montfort (CiU) manifesta que aquesta línia de subvencions és un
projecte pilot de la Diputació de Barcelona. Va aprovar-se inicialment i en el període
d'informació pública es van presentar al.legacions per part del grup municipal de la
CUP. D'aquestes al. legacions, algunes no s'han acceptat per qüestions merament
tècniques, d'altres s'han acceptat i d'altres s'han acceptat parcialment.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favorablement la proposta i agraeix
la tasca efectuada per la CUP.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC), manifesta que el projecte ha millorat i que és una
iniciativa que val la pena tirar endavant. S'abstindran.

El Sr. Manel Àlvarez (ERC) manifesta que estan a favor dels projectes que millorin
l'ocupació i a més, s'ha millorat la proposta inicial.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que la intenció de les al. legacions era
protegir a les treballadores i als treballadors. S'han pogut discutir les propostes.
Volien garantir que les empreses no fessin acomiadaments improcedents i
s'aprofitessin d'un finançament públic. L'objectiu no és tant la contractació en si,
sinó la contractació posant en valor la formació de les persones. Volen agrair la
predisposició de la Regidoria. Anuncia l'abstenció del seu Grup municipal.

ALCALDIA

14. MOCIÓ SOBRE LA CRISI DE REFUGIATS DE SíRIA. Moció que presenta el
Grup municipal del PSCen motiu de la crisi de refugiats de Síria.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS EN MOTIU DE LA CRISI DELS REFUGIA TS DE SíRIA

La UE i la crisi de refugiats: un fracàs que ens ha de fer reaccionar Catalunya i els
seus municipis, terra d'acollida

La crisi de refugiats que està vivint actualment Europa és la més greu des de la
Segona Guerra Mundial. Aquesta crisi està deixant xifres esfereïdores, més de 60
milions de persones desplaçades a tot el món, 2.800 dones, homes i nens van
morir o desaparèixer l'any 2015 per intentar arribar a un lloc segur a Europa
segons ACNUR, i aquest any amb només dos mesos 110.000 persones han entrat a
la Unió Europea per Grècia i Itàlia segons l'organització internacional per les
migracions, un volum similar als sis primers mesos de l'any passat.

La gestió de la situació humanitària és molt greu, segons dades d'Amnistia
Internacional fins a 30 països van obligar, durant el 2015, als refugiats a tornar als
llocs d'origen de forma iI'legal. A la llista de països infractors s'esmenta Espanya,
Holanda, Hongria, Grècia i Bulgària. Els emigrants van ser expulsats sense tenir en
compte si tenien dret a la protecció internacional a través de diverses devolucions
en cadena.
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Aquesta situació no ha trobat fins ara ni una resposta global ni tampoc europea, els
resultats dels treballs de la UE per tal de donar una resposta europea coordinada no
ha obtingut bons resultats, sinó més aviat al contrari, s'han succeït les accions
unilaterals i no coordinades. Ara mateix hi ha a Grècia 1.000 persones en situació
de bloqueig, sense poder continuar la ruta cap a Macedònia pel tancament de les
fronteres que ha aplicat aquest país. La decisió de Macedònia no ha estat l'única,
mesures semblants també s'han aplicat a altres països com Àustria que ha aplicat
límits al trànsit de refugiats, creant a la vegada un efecte dominó, doncs Bèlgica ja
ha anunciat que realitzarà controls fronterers amb França, per evitar l'arribada
d'emigrants de Calais, i ha informat la Comissió Europea que suspendrà Schengen
de manera temporal.

La inestabilitat i els conflictes regionals, la interminable guerra de Síria juntament
amb l'avenç del Daesh a les zones de conflicte han provocat una arribada massiva
d'emigrants i persones desplaçades a Europa que s'han trobat amb una UE incapaç
d'arribar a un acord entre els Estats per tal de fer front a la situació. Alguns Estats
Membres han començat a aplicar tancament de fronteres i quotes de trànsit al seu
país, i d'altres han anat més enllà, com és el cas d'Hongria, on el Primer Ministre
Viktor Orban ha anunciat la celebració d'un referèndum en què la ciutadania
decideix si accepta les quotes obligatòries de refugiats aprovat pels diferents estats
Membres de la Unió, tot i que no ha aclarit quan es realitzarà la proposta aprofita el
moment de debilitat i caos de la situació migratòria a la UEo

Tot i que la Comissió Europea va mostrar la iniciativa a l'hora de decidir una política
de reubicació dels refugiats, amb l'establiment de quotes, aquesta no s'ha
complert, el seu desenvolupament s'està produint de manera molt lenta. Es va
acordar la reubicació de 160.000 refugiats, però en 5 mesos només s'han reubicat
500. Si se segueix a aquest ritme, caldran 100 anys per reubicar els refugiats de
Grècia i 47 anys els d'Itàlia.

A més, el passat 8 de març, les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea
van arribar a un principi d'acord per posar en marxa un programa per deportar a
Turquia tots els migrants - incloses les persones demandants d'asil sirians i de
qualsevol altra nacionalitat-, que arribessin a la Unió Europea a través d'aquest
país, a canvi que els Estats de la Unió resituin un nombre equivalent de persones
refugiades sirianes assentades ja a Turquia, i d'altres mesures econòmiques i
polítiques a favor de l'Estat Turc.

Ara bé, gràcies a la pressió ciutadana i de les organitzacions polítiques, l'acord que
els Caps d'Estat i de Govern de la UE van signar finalment al Consell Europeu del
passat 18 i 19 de març van modificar termes del preacord, però encara ens trobem
molt lluny de les exigències humanitàries i de respecte al dret internacional pel que
fa a la gestió de la crisi dels refugiats.

Tenint en compte que cal treballar per donar una resposta europea coordinada amb
l'objectiu de promoure la solidaritat efectiva per gestionar la crisi dels refugiats
actual per solucionar el drama humanitari que estan patint milers i milers de
persones, els i les socialistes catalans:

- Denunciem que mentre la societat civil ha mostrat de manera continuada la seva
solidaritat amb els refugiats, la resposta europea ha estat aplicar 28 polítiques de
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migració fragmentades. S'han d'harmonitzar i europeïtzar els procediments d'asil a
escala europea per tal de promoure un repartiment solidari i efectiu dels fluxos de
refugiats. Fa falta una resposta conjunta al problema.

- Creiem que s'ha de posar fi als "hotspots" o punts calents, els centres encarregats
de la identificació i registre dels sol.licitants d'asil, que necessiten un finançament
adequat, amb una plataforma integrada que pugui facilitar la reubicació eficaç dels
refugiats.

- Lamentem que alguns Estats Membres s'aprofitin de la situació per buscar la
limitació o eliminació de Schengen, un dels elements més importants de la
integració europea i un dels seus símbols principals. Schengen no és el problema,
és la solució a la situació.

- Creiem que s'ha d'establir i desenvolupar vies de migració segures i legals cap a
Europa. A través de la creació de corredors humanitaris, on es proporcioni ajuda
humanitària i es garanteixi les necessitats bàsiques dels emigrants.

- Defensem la creació de visats humanitaris per a les persones que requereixin
protecció internacional que els permeti l'accés al territori de la UE amb la finalitat
de plantejar la seva demanda d'asil de forma segura.

- Insistim que les devolucions no han de ser la principal resposta, i en cas que
aquestes es produeixin, sempre com a últim recurs, s'han de produir amb un
respecte total als procediments i normes establertes de manera que es garanteixi
en tot moment el dret a asil i el tracte digne.

- Denunciem com alguns Estats membres i els partits d'extrema dreta europeus
estan fent servir aquesta situació de crisi per propiciar un clima en contra de la
immigració, així com els actes de violència que s'han produït a diferents punts
d'Europa.

- Defensem la necessitat de dotar d'especial protecció als col. lectius més
vulnerables, com són els nens no acompanyats, és molt preocupant les dades
d'EUROPOL en què es denuncia que més de 100.000 nens han desaparegut en
territori europeu. Hem de lluitar en contra de les màfies i xarxes criminals que
aprofitant-se de la situació dels emigrants s'apoderen del control de les rutes a
Europa.

- Volem aconseguir un control més eficaç de les fronteres exteriors, és per això que
defensem una aprovació amb la màxima rapidesa de la creació d'una guàrdia
europea de costes i fronteres que hauria d'estar operativa aquest estiu.

- Denunciem que els governs nacionals europeus només han reubicat uns 1.000
refugiats dels 160.000 compromesos i al govern d'Espanya que es va comprometre
a 16.000 refugiats dels quals només ha acollit 18.

- Reivindiquem tots aquells ajuntaments catalans i comunitats autònomes que han
demanat acollir refugiats durant aquest mesos però que no han pogut pel bloqueig
del sistema de reubicació.
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- Demanem al Govern d'Espanya cooperació per agilitzar l'arribada de refugiats i
ens felicitem per l'actitud proactiva d'acollida que ha mostrat el Govern de
Catalunya.

- Instem a les Institucions Europees i als Governs dels 28 Estats membres a ser
extremadament vigilants amb el compliment de la legalitat i del dret internacional
d'asilo convenis internacionals sobre drets humans signats per la Unió Europea.

- Creiem que el procés d'adhesió de Turquia a la Unió Europea no es pot convertir
en cap cas en una moneda de canvi en la gestió de la crisi dels refugiats.

-Creiem necessari ajudar a Grècia, financera, logísticament a la vegada que cal
implementar un sistema de recol.locació permanent, reforçar Schengen i revisar el
Reglament de Dublín.

VOTACIÓ: L'anterior moció s'aprova amb 19 vots favorables (7 CiU, 4 PSC, 3 CUP,
3 ERC, 2 VeC) i una abstenció (1 PP).

INTERVENCIONS:
La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que el passat 8 de març els i les caps
d'estat de la Unió Europea van arribar a un principi d'acord per posar en marxa un
programa per deportar a Turquia tots els migrants, incloses les persones
demandants d'asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat, que arribessin a la Unió
Europea a través d'aquest país gràcies a la pressió ciutadana i de les organitzacions
polítiques, l'acord que els Caps d'Estat i de Govern de la UE van signar finalment al
Consell Europeu del passat 18 i 19 de març van modificar termes del preacord. És
vergonyós que no tinguem una Europa de les persones.

És un pacte recolzat pel Govern de l'Estat que vulnera més de cinc tractats
interncaionals, entre ells la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea. De
resultes de tot aquest problema, treuen profit les màfies, tenim milers de morts i
molts nens desapareguts

El Sr. Josep Ramon (PP) anuncia que s'abstindrà. Llegia en un article que Alemanya
preveu donar feina a 1.000.000 persones. Seguint aquesta proporció a Espanya en
toquen 500.000, a Catalunya 100.000 i a Vilafranca 500. Aquesta situació no es pot
assumir.

El Sr. Ramon Arnabat manifesta que estan d'acord amb l'esperit de la moció per
raons de solidaritat humana i per raó del dret polític d'acollida. El que volen és
proposar uns compromisos de l'Ajuntament de Vilafranca, acollint els que ens
toquin i si pot ser, una mica més.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que només en els últims 15 anys a la mar
mediterrània han mort 35.000 persones que l'únic que buscaven era arribar a
Europa fugint de la pobresa i la guerra.
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Ningú entén la política del govern espanyol, potser perquè ells mai han estat
refugiats, ells van guanyar la guerra. Espanya només hagi acollit 18 dels 16.000
refugiats a què es va comprometre.

El govern espanyol, a més de no voler acollir i d'incomplir els propis acords,
impedeixen que qui vol ho faci. Catalunya ha demanat poder acollir entre 4500
5000 refugiats. Però Espanya no deixa, diu que és competència seva

No volen aquest estat lamentable en el que vivim. Un estat que firma un tractat
amb Turquia que, resulta curiós sent Espanya el lloc al món on es parla més de
complir la llei per segon, infringeix com a mínim: la Declaració dels drets humans i
de l'home, la Convenció de GINEBRA, el Pacte internacional drets civils i polítics, el
Conveni europeu de drets humans, etc

Cal actuar des de tots els àmbits possibles. També des del municipalisme. Troben a
faltar accions concretes del Govern de Vilafranca i pensen, que és el Consell
municipal de la Solidaritat on es poden concretar les mesures a dur a terme des de
Vilafranca per mostrar la nostra solidaritat amb els refugiats.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que donaran suport a la moció perquè no
poden votar en contra ni abstenir-se. Si es fa memòria, el Govern espanyol, amb el
partit socialista governant inclòs no ha deixat de fabricar i vendre armes. Ser
còmplice de guerres i lamentar el tracte als refugiats, no sembla gaire coherent.

L'Estat espanyol es situa a la cua dels països acollidors i endureix la política
immigratòria cada dia. L'Ajuntament ha d'implicar-se més en la mobilització social.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que donaran suport perquè és una crítica a la
Unió Europea, a l'espectacle mediàtic. Realment les coses no s'estan fent bé. La
Unió Europea, quan hi ha qualsevol element que crea disfunció, grinyola. Cal posar-
se al costat de la Generalitat i en el Consell de Solidaritat volen debatre-ho.
L'ajuntament aportarà allò que pugui.

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que el Consell es convoca cada 3 mesos i
sempre que ha calgut, s'ha fet un Consell extraordinari. L'Ajuntament de Vilafranca
està compromès, el ple es va comprometre a ser ciutat acollidora. Es va fer una
aportació econòmica de 5.000€ per l'assistència en ruta. Donen suport a les entitats
que presenten propostes en aquest sentit. El dia 27 està convocat un Consell de
Solidaritat i Cooperació on tothom és benvingut.

El Sr. Pere Arnabat (VeC) manifesta que és evident que al Consell de Solidaritat li
pertoca treballar aquest tema. Volen que s'inclogui un compromís per elaborar un
Pla d'acollida en un termini breu.

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que en aquest moment això no es pot fer
perquè el Govern de l'Estat no deixa fer res. S'està fent el mateix que es va fer
quan hi va haver la guerra de Bòsnia. Quan hi hagi el desbloqueig per part del
Govern de l'Estat, l'Ajuntament de Vilafranca podrà programar.
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El sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que des d'Esquerra es va demanar un Consell
extraordinari perquè no té sentit esperar. L'Ajuntament sí que pot fer accions més
enllà d'esperar que l'estat desbloquegi.

15. MOCIÓ SOBRE LA RETIRADA DEL COPAGAMENT CONFISCATORI PER A
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT. Moció que presenta el Grup municipal del
PSC per la retirada de l'ordre de copagament confiscatori per a les persones amb
discapacitat

*La moció que es transcriu, incorpora l'esmena presentada pel Grup municipal
d'ERC i acceptada pel proponent de la moció, per tant, és el redactat final de la
mateixa:

MOCIO PER A LA RETIRADA DE L'ORDRE DE COPAGAMENT CONFISCATORI PER A
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció
a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), va fixar les bases per al
desenvolupament a tot el territori espanyol de l'atenció a les persones en situació
de dependència i va establir un dret subjectiu en l'àmbit de l'atenció social. Aquesta
llei va significar un abans i un després en relació a les persones amb manca
d'autonomia o dependència, ja que garanteix el dret a rebre unes prestacions
adequades a les seves necessitats.

El model de finançament de l'atenció a la dependència és un model mixt en què es
combina el finançament públic i el finançament privat. Hi intervenen tres parts:
l'administració central, l'administració autonòmica i el beneficiari. La proporció
entre el que paga l'usuari i el que paga l'administració esta en funció de la capacitat
econòmica del beneficiari, l'anomenat Copagament. No obstant això, la Llei fa
esment a un principi bàsic que diu que ningú quedarà exclòs de rebre la prestació
que necessiti per falta de capacitat econòmica.

En l'àmbit territorial de Catalunya, la Llei 12/2007, d'll d'octubre, de Serveis
Socials, va establir que l'accés als serveis socials es regiria pel principi de la
universalitat, on els poders públics haurien de garantir a tothom l'accés als serveis
socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia redistributiva. No
obstant això, la llei també contemplava que aquest principi no excloïa, però, que
l'accés es pogués condicionar al fet que els usuaris complissin determinats requisits
i paguessin una contraprestació econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre
els usuaris i les administracions públiques i la sostenibilitat del sistema.

En aquest context, els criteris de valoració per determinar la capacitat econòmica
de la persona beneficiària de les prestacions venien determinats per les Ordres
ASC/432/2007 i ASC/433/2007, que fixaven com a criteri exclusiu per determinar
la capacitat econòmica els ingressos derivats de la renda personal de la persona
beneficiària, excloent d'aquesta manera els guanys o les pèrdues patrimonials.

Amb l'entrada en vigor de l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, els criteris de
valoració de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions
de servei no gratuïtes i la participació de les persones en el seu finançament han
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canviat. Ara, a més dels ingressos, es contempla el patrimoni, el seu rendiment i
les càrregues familiars, fet que provoca que en la gran majoria dels casos els
beneficiaris d'aquest servei paguin més, amb increments del copagament de fins a
un 30% i un 40%. Aquest fet ha provocat

Donada la complicada situació per la que estan passant actualment les persones
que depenen d'aquests serveis, es considera que ha estat un desencert aquest nou
sistema de copagament, i que no ha estat més que una nova retallada encoberta
portada a terme pel Departament de Benestar Social i Família. El nou càlcul de
copagament establert per l'Ordre BSF/130/2014 ha provocat als usuaris d'aquests
serveis una baixada dràstica dels recursos econòmics per poder fer front a les
despeses del dia a dia, ha suposat una pressió econòmica per a les rendes
mitjanes-baixes i ha fet que els diners de butxaca garantits siguin insuficients per
poder satisfer un conjunt de despeses personals necessàries i no cobertes per cap
altre sistema de protecció social.

Resulta especialment discriminatori en el cas de persones amb discapacitat que no
es tinguin en compte el greuge econòmic que suporten en relació a la resta de la
ciutadania. En definitiva, no té sentit que les persones usuàries d'aquests serveis es
vegin desproveïdes de la major part dels seus ingressos pel fet de poder rebre un
servei que li facilitarà l'autonomia si després no podran comptar amb els recursos
suficients per gaudir d'aquesta autonomia.

Diverses entitats representatives dels col.lectius de persones amb discapacitat han
posat de relleu la dramàtica situació de centenars de persones què, després
d'aplicar la nova ordre de copagament, tenen una disponibilitat de diners de
butxaca, en molts dels casos, inferiors als 100€ mensuals, fet que atempta a la
igualtat d'oportunitats, la seva socialització i integració social, i els condemna a una
situació de pobresa crònica. Tanmateix, el sector de la discapacitat a Catalunya no
demana la gratuïtat dels serveis sinó un copagament just i equitatiu.

Recentment, altres governs com els de la Comunitat Valenciana o les Illes Balears
han portat a terme la revisió de l'ordre de copagament, revisant els seus criteris i
establint condicions més justes pel que fa als diners de "butxaca" del què poden
gaudir les persones amb discapacitat un cop han fet el pagament del servei rebut
per llei.

El passat 30 de març de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una Proposta
de Resolució a la Comissió d'Afers Socials i Famílies, on s'insta a derogar l'ordre de
copagament BSF/130/2014.

Per aquest motiu, el Grup Socialista proposa:
1. Instar al Govern de la Generalitat a negociar amb caràcter d'urgència amb

les entitats representants dels col.lectius afectats per tal d'arribar a un acord
per tals determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiades de
les prestacions de serveis no gratuïtes i de prestacions econòmiques
destinades a l'atenció a situacions de dependència que estableix la cartera de
Serveis Socials en funció de la disponibilitat pressupostària donant resposta a
les necessitats de les persones afectades.
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2. Demanar al Govern de l'Estat que acompleixi amb el finançament que la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció
a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), estableix per al seu
correcte desenvolupament.

3. Donar trasllat d'aquest acord a la Conselleria d'Afers Socials, Treball i Família
de la Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel.lectual a
Catalunya), i al COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb
Discapacitat).

VOTACIÓ: L'anterior moció s'aprova amb 19 vots favorables (7 CiU, 4 PSC, 3 CUP,
3 ERC, 2 VeC) i una abstenció (1 PP).

INTERVENCIONS:
El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que la moció es basa en l'aplicació de dues
lleis, La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i
Atenció a les Persones en Situació de Dependència, i la Llei 12/2007, de Serveis
Socials.

El desplegament normatiu d'aquestes lleis es basaven sobre dues Ordres, que es
basaven com a únic criteri d'avaluació la renda personal. L'any 2014 es va aprovar
una nova ordre que a banda dels ingressos personals, també es tenia en compte el
patrimoni, cosa que va fer que persones la majoria de beneficiaris acabin de pagar
més, en alguns casos,fins el 40% més.

El Parlament de Catalunya va aprovar un pronunciament que insta a derogar
aquesta Ordre. Tot i que el pronunciament parlamentari és molt recent i que el
Govern està treballant en els pressupostos, com que es tracta d'un col.lectiu molt
vulnerable, demanem l'aprovació d'aquesta moció.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que si una persona no té nòmina, però té
ingressos procedents del seu patrimoni, pot ser que necessiti menys l'assistència
que un assalariat. Creu més just tenir en compte tots els ingressos. Si és la
Generalitat la que vol eliminar el copagament i assumir tots els costos, li sembla
bé.

El Sr. Toni Penyafiel (VeC) manifesta que tenir cura de les persones i garantir una
vida digna de totes les persones hauria de ser una prioritat política. La moció
reivindica actuacions d'altres administracions, no hi ha una acció de l'Ajuntament
de Vilafranca, proposa que es notifiqui a tots els grups parlamentaris amb presència
al parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que comparteixen l'esperit de la moció. Els
preocupa les persones. La moció encerta en la diagnosi, que és l'incompliment per
part de l'Estat espanyol. El cost de tot això, per a la Generalitat de Catalunya, és de
430 milions d'eures. Defensen un redactat alternatiu del primer punt de la part
dispositiva, que el Grup municipal proposant de la moció, en boca del Sr. Ramon
Zaballa, accepta.
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La Sra. Laia Sentís (CUP) manifesta que les persones en situació de dependència
estan vivint una situació molt dura. Ara per ara no es garanteix ni el dret al
manteniment de la vida ni a la dignitat de les persones per culpa de les polítiques
de l'Estat. Més enllà de derogar certes Ordres, s'ha de buscar una sortida
alternativa, que per la CUP vol dir sortir del sistema capitalista. Cal vetllar per
garantir les prestacions econòmiques.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que l'any 2006 es va aprovar un a llei sobre
l'autonomia personal, que va costar molt desenvolupar. AI 2007 es fan uns criteris,
que es revisen l'any 2014 pensant amb uns criteris una mica més justos. Pensen
que l'esmena millora el redactat.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarien a favor si s'introduís una esmena
en la part expositiva, que és la supressió de la referència que es fa al Decret de
2014.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que amb l'esmena acceptada, ja parlem de
negociació i debat. S'entén que en aquest debat. L'esperit de la moció és evitar que
aquest col. lectiu faci un pagament superior al que toca. El fet de suprimir treu
riquesa argumental.

16. MOCIÓ PER LA CREACIÓ D'UN PLA LOCAL D'EQUIPAMENTS. Moció que
presenta el Grup municipal de la CUP i encapçalada finalment també per ERC i per
VeC per la creació d'un Pla Local d'Equipaments.

MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) PER LA CREACIÓ D'UN PLA
LOCAL D'EQUIPAMENTS

Malgrat la reducció pressupostària dels últims anys, la planificació i gestió dels
equipaments de la vila segueixen sent la part més important en el capítol
d'inversions i, per tant, les decisions al voltant de la distribució dels recursos
econòmics de l'ajuntament en aquest àmbit són d'especial rellevància i afectació
per al conjunt de la ciutadania. Cal tenir present que els equipaments són un bé
col.lectiu al servei de les necessitats i desenvolupament de la ciutadania en tots els
seus àmbits.

Aquest plantejament ens porta a la necessitat que la política d'equipaments sigui el
més compartida possible per la ciutadania (individual o organitzada), els tècnics i
les formacions polítiques del consistori, per tal que els criteris generals que la guiïn
no estiguin supeditats als canvis de govern que s'esdevinguin. Cal garantir, doncs,
coherència, equilibri i planificació a mig i llarg termini, tant en termes econòmics
com d'execució i d'adaptació a les necessitats i mancances principals dels i les
vilafranquines.

Per altra banda, davant la crisi del sistema democràtic on vIvim i la desafecció
generalitzada vers la política clàssica i els seus representants, s'evidencia la
necessitat de fer passos ferms cap una renovació tant del sistema com de la cultura
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democràtica, apostant per un major protagonisme de la ciutadania en la presa de
decisions, especialment en l'àmbit que l'és més proper: el municipal.

Finalment, i en el context de crisi en què estem immersos, també s'evidencia la
necessitat d'optimitzar els recursos ja existents, que en el cas dels equipaments,
podria passar per incorporar a la xarxa d'equipaments espais que poden oferir
altres usos col. lectius (patis de les escoles en horaris no escolars), abandonats o en
desús (solars, naus, magatzems, edificis per rehabilitar ... ), i inclús altres fórmules
innovadores en la cogestió d'espais per a ús públic (masoveria urbana, per posar
un exemple).

Atès que la política de planificació d'equipaments és una de les gestions municipals
més rellevants, especialment pel seu pes en el capítol d'inversions dels
pressupostos,

Atès que, per tant, cal trobar una fórmula que garanteixi que la política
d'equipaments respon a criteris i voluntats compartides pel conjunt de la
ciutadania, tècnics i formacions polítiques i mantingui una coherència i equilibri al
llarg del temps, amb projectes estables, i amb independència dels canvis que hi
puguin haver en el consistori,

Atesa la voluntat d'apostar per la participació ciutadana i la millora en la qualitat i
èxit dels processos participatius, i que al nostre municipi ja s'hi han donat altres
experiències d'èxit,

Atès que el Reglament Orgànic Municipal (Capítol V, article 90.2) estipula la
celebració, com a mínim, d'una consulta popular per mandat,

És per tots aquest motius exposats la Candidatura d'Unitat Popular presenta a
debat al Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès els següents ACORDS:

PRIMER: Convocar, en el termini màxim de tres mesos des de l'aprovació d'aquesta
moció, una comissió de treball, i d'avaluació i seguiment, amb representants dels
partits polítics, tècnics, entitats i persones interessades per a definir les bases d'un
procés participatiu que acompanyi la redacció del Pla Local d'Equipaments.

SEGON: Iniciar el procés participatiu per a l'elaboració del Pla Local d'Equipaments
en el termini màxim de 9 mesos que impliqui la ciutadania, tant a títol individual
com associacions i col.lectius, amb representativitat de tots els àmbits de
l'associacionisme vilafranquí, personal tècnic de l'ajuntament i representants
polítics.

Aquest procés participatiu respectarà els següents criteris:
• anàlisi de la situació actual de la xarxa d'equipaments, detecció de

mancances, potencialitats i necessitats,
• informació pública d'aquest anàlisi
• debat per a la recollida de propostes
• valoració objectiva (realitzada per personal de l'ajuntament, amb

assessorament extern quan sigui necessari) sobre la viabilitat tècnica, plans
d'execució, pressupostos, plans d'inversió i possibilitats de finançament, etc
de les propostes
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• retorn de la informació, definició de prioritats i debat sobre les propostes,
amb accés a tota la informació

• presa de decisions finals sobre la política d'equipaments per als propers 10
anys

• redacció provisional del Pla Local d'Equipaments
• procés d'informació pública amb audiència pública per incorporar o no les

possibles esmenes
• consulta ciutadana de ratificació final del Pla Local d'Equipaments

TERCER: Garantir la màxima qualitat del procés de participació ciutadana,
demanant assessorament si s'escau, i respectant els terminis que siguin necessaris.

QUART: Convocar una consulta popular vinculant (si no a efectes legals, sí a efectes
de compromís del Ple Municipal de donar-hi compliment) en la qual els veïns i
veïnes ratificaran la proposta final de Pla d'Equipaments sortint de la comissió.

VOTACIÓ: L'anterior moció no s'aprova per 8 vots favorables (3 CUP, 3 ERC, 2
VeC), 11 en contra (7 CiU, 4 PSC) i una abstenció (1 PP)

INTERVENCIONS:
El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que la política d'equipaments és de les més
importants pressupostàriament i pot condicionar l'acció de futurs equips de govern.
Es garanteix la transparència i la participació pel que fa a la política dels
equipaments. El procés de detecció de necessitats jugaria a tres bandes, la dels
tècnics municipals, la dels polítics municipals i la dels veïns i veïnes. La detecció de
les necessitats i resolució del problema forma part de l'esperit de la proposta.

El que es vol és detectar possibles nous usos d'equipaments ja existents, com
poden ser els patis de les escoles. Es tracta d'optimitzar els recursos. Es pot
treballar en formules innovadores com pot ser la masoveria urbana, la cogestió
d'espais en desús, etc.

Es tracta d'estalviar recursos dels veïns optimitzant els recursos existents. Volen
condicionar les necessitats de la vila, no per a l'oportunisme electoral, sinó per les
necessitats reals de la gent. Es fixa un límit temporal del pla per als propers deu
anys.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que està d'acord amb l'esperit de la moció. Cal
veure si calen nous equipaments, perquè en època electoral és fàcil formular
necessitats, però sense reflexió del manteniment, els costos o la necessitat real.

El Pla perquè sigui a deu anys, cal que hi hagi consens. Si no hi ha consens, en cas
d'alternativa electoral, podrà canviar el pla legítimament.

Una altra cosa que es plantegi a principi de legislatura. I pel que fa a aprovació per
referèndum, creu que caldria que la participació hagués de ser qualificada. Per la
seva validesa caldria un llindar mínim de participació.
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El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que veuen positivament la moció. Planteja
qüestions estratègiques importants, com per exemple que l'ajuntament som tots.
S'havia parlat en el seu moment que es faria una comissió per parlar
d'equipaments.

La millora manera per assegurar uns quants equipaments per als vilafranquins
vilafranquines és precisament fent una taula de discussió sobre els equipaments.

Una cosa són els equipaments que gestiona i finança l'ajuntament i aquells en que
l'ajuntament pot invertir. Demanen encapçalar també la moció.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que l'ha sorprès que el grup municipal del PP
estigui d'acord amb fer un referèndum. Es bo que el pla estigui desvinculat del color
polític. Amb el format de la proposta es promourà la participació de tothom. En el
darrer Ple Esquerra va presentar una proposta de participació. Demana encapçalar
també la moció.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que des de tots els grups hi ha la voluntat
de que la governabilitat recaigui en tots. En sentit general, ho veuen positiu. En el
cas concret de posar a debat els equipaments és positiu, però al final, donada
l'actual situació econòmica, els equipaments que hauran d'executar-se en els
propers anys són el de la Pelegrina i, si escau, la remodelació del carrer Comerç.
Fora d'això, és perillós crear expectatives. En quant a la participació, hi ha moltes
experiències diferents, caldria saber de quin format parlem.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que si la moció es presentés en una legislatura de
deu anys, la podrien estudiar. La proposta farà aturar la política d'equipaments de
l'actual equip de Govern i condicionar la política d'equipaments del Govern que es
conformi d'aquí tres anys, que segurament acabarà no acceptant. La política la fem
tots, però n'hi ha uns que governen. Es van presentar amb un programa, en que
feien una proposta d'equipaments i van fer un pacte de Govern, que inclou uns
equipaments i seran aquests els que faran.

Fer participació ciutadana d'aquesta manera és paralitzar l'acció de Govern qui
entri al 2019, segurament podrà estar no conforme amb el Pla d'equipament.

D'aquí al 2019, la inversió en equipaments no supera ni el 10% del total d'inversió.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que les reflexions han estat per part de
tothom. No desvirtuïn l'interés que genera aquest tema. L'esperit de la moció és el
d'acabar amb les propostes que no tinguin un llarg abast. En la presentació es
parlava de no fer grans infraestructures, sinó de repensar i redefinir usos. És una
llàstima que es negui el debat, que es neguin les idees. Pensen que és una visió
global que creuen que és beneficiós pel conjunt de la vila

17. Precs i preguntes.

Abans d'iniciar el present punt de l'ordre del dia, l'alcalde Pere Reguli exposa que hi
va haver la presentació d'una moció el dia 15 d'abril a les 13,00, fora de termini i
per això no s'ha inclòs dintre de l'ordre del dia del present Ple. En tot cas serà
objecte d'inclusió en el proper Ple.
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El Sr. Toni Penyafiel (VeC) exposa que aquesta moció es va facilitar als grups
municipals dilluns, dimarts la va registrar i ho va comunicar al secretari, però el que
passa és que no s'ha trobat el document al Registre.

El Sr. Josep Ramon (PP) demana còpia del conveni que en properes dates s'ha de
signar amb la Universitat Rovira i Virgili.

L'alcalde Pere Reguli explica que la voluntat de l'equip de govern és facilitar còpia
del conveni i que la direcció de la Wine School es reuneixi amb tots per tal que en
tinguem coneixement de primera mà.

El Sr. Josep Ramon (PP) demana que li agradaria tenir dades sobre las inversions
relacionades amb les bicicletes dels darrers 15 anys. També li agradaria saber el
número de multes imposades a usuaris de la bicicleta així com l'estimació de la
utilització de la bicicleta i com està el Pla de mobilitat

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) demana que els sigui respost per escrit sobre el grau
de compliment sobre la moció sobre civisme i cura dels animals aprovada a
l'octubre de 2015 perquè hem rebut comunicació d'algunes entitats que diuen que
part de la moció s'està executant i part no, els agradaria saber el grau de
compliment.

En referència a la via pública han rebut algun comentari sobre un canvi de senyals
d'aparcament al carrer General Cortijo, entre Rafael Soler i l'Arxiu. Es veu que hi
havia la senyal a una banda, es va posar a l'altra, es van posar multes i finalment
s'ha tret la senyal, tot pràcticament en un dia i mig. AI carrer Tossa de Mar s'ha
instal.lat un comerç i per fer la zona de càrrega i descàrrega s'han talat quatre
arbres, què ha passat? Quins criteris es fan servir per canvi de zones blaves. Si
l'ajuntament fa informes, si són favorables o desfavorables ... perquè des de fora es
dóna la impressió que qui acaba decidint és Saba.

El Sr. Toni Penyafiel (VeC) demana que se'ls contesti per escrit totes les preguntes
pendents des de fa diversos mesos.

Així mateix volen saber si es convocarà de la Comissió del Transport Públic pendent
des de l'aprovació de la moció de VeC sobre Rodalies Renfe exposa que saben que
s'està treballant el pla de Mobilitat intercomarcal del Penedès, que redacta la
Generalitat, que ha de consultar els ajuntaments i creu que és necessari que puguin
dir la seva tant la Comissió del Transport com el ple de l'ajuntament, han de poder
fer aportacions.

Fa dies vam sol.licitar el conveni amb la URV i volíem també que se'ns facilités el
conveni amb la Wine Busines School.

També hem tingut queixes pel sistema per demana un DNI nou, es donen molt
poques hores i genera una cua llarguíssima. Es preveu la possibilitat de sol.licitar
hora de manera telemàtica o es preveu incrementar el nombre d'hores per rebre
aquest servei?
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Fa temps que tenim demanant, amb el tema d'entrades i sortides de les escoles,
quins són els diferents protocols que es segueix per a cada escola.

Demanar la convocatòria d'una Junta de Portaveus perquè hi ha mocions pendents
de tractar en aquell òrgan.

Educació viària a les escoles. Els consta que hi ha un nou pla i sol. licita informació
sobre això.

Han tingut coneixement de que hi ha hagut un esfondrament en el bombers. Volíem
saber quin és el pla de l'Ajuntament per aquestes instal.lacions.

L'alcalde Pere Reguli manifesta que pel que fa a la darrera qüestió plantejada, els
fets van passar ahir i que ahir mateix es va posar en contacte amb la Direcció
General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i li van manifestar que fora
de les actuacions en caràcter extraordinari que s'hagin d'adoptar, la remodelació
prevista ja estava adjudicada i que preveien mirar d'iniciar les obres en quinze dies.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) pregunta sobre una moció presentada pel grup municipal
d'ERC i aprovada pel Ple de 22 de desembre de 2010, en que es sol.licitava que
l'alberg municipal entrés a formar part de la xarxa d'albergs de la Generalitat,
voldrien saber quines actuacions ha fet l'equip de govern i quin projecte tenen per
aquest equipament.

L'alcalde Pere Reguli manifesta que l'alberg s'ha fet servir molt que ja els
respondran la pregunta.

Així mateix exposa que les preguntes que van sol.licitar per escrit, no han tingut
temps per preparar-les, algunes les contestarem immediatament. Demana al
secretari que llegeixi les preguntes:

• Segons la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, i per tal que
s'apliqui el principi de precaució establert per l'apartat 2, quan l'empresa
subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol.licitar
prèviament un informe als serveis socials municipals per a determinar si la
persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc
d'exclusió residencial determinades per l'article 5.10. Quin número
d'informes s'han realitzat des de serveis socials per garantir el principi de
precaució?

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que els informes fets des dels Serveis Socials
són els següents: en el darrer trimestre de 2015, se'n van fer 29 (12 d'aigua, 15 de
llum i 2 de gas) i pel que fa al primer trimestre de 2016 s'han fet 32 comunicacions
(10 d'aigua, 11 de llum i 1 de gas)

• Quin és el saldo actual que té l'Ajuntament en comptes corrents bancaris
ètics i en quines entitats?
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• L'Audiència Nacional ha requerit a l'Ajuntament de Vilafranca documentació
relativa a la moció de suport a la Declaració del 9 de novembre del Parlament
de Catalunya?

L'alcalde Pere Reguli contesta que no hi ha hagut cap requeriment.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que en tot cas, en cas que s'acabi
demanant, esperen que no en facin cap cas del requeriment.

• Per què no s'ha presentat i lliurat còpia del Conveni amb la Universitat Rovira
i Virgili al consell de l'EPEL - Institut de Formació Municipal?

L'alcalde Pere Reguli exposa que aquest mateix punt ja ha estat tractat amb
anterioritat en aquest mateix Ple i no hi ha res a afegir.

• Recentment s'han desplaçat places de zona blava de l'Espirall al carrer
Eugeni d'Ors. Quins han estat els criteris de decisió per treure les places del
lloc inicial?

L'alcalde Pere Reguli manifesta que bàsicament el criteri és necessitat d'una certa
rotació de places en una zona que hi ha comerç o serveis. SABA té les 585 places i
sempre hi ha unes petites variacions que giren al voltant d'aquestes places. Es
treuen d'un lloc i es posen a un altre. S'han posat deu places rotatòries dintre de
les dues-centes vint-i-tres places de la zona.

Precs:
• Voldríem disposar d'una còpia del conveni de l'ajuntament amb el Ministeri

d'Interior respecte la cessió del local per a l'oficina del DNI.
• Voldríem disposar d'una còpia del conveni o acord que l'Ajuntament signarà

properament amb la Fundació de la Universitat Rovira Virgili i que
suposadament significarà què hi hagi estudis universitaris amb estabilitat a
Vilafranca.

• Voldríem disposar d'una còpia dels Estatuts de la Wine Business School
(WINEBS).

Pere Re~." "ba ....ru ;.AJUNTAMENT
u '¡,VILAFRANC"A
EPf~:rENECd
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Secretaria

El Sr. Marcel Martínez (CUP) formula durant les darreres pluges alguns desaigües al
final del carrer Sant Pere, tocant al Parc de Sant Salvador, es segue' algun criteri
de neteja periòdica. l volien demanar a la regidora Sra. Doblas eva valoració
sobre la retirada de subvencions a l'esport base que recentmen s'h anunciat des
d'Esports.

El s et n, ISU Rau
l' cal e,----:;,
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