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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AlUNTAMENT 

Identificació de la sessió: 

Núm. : 02/2019 
Carácter: ordinari 
Data: 19 de febrer de 2019 
Horari: de 20:00 a 00:45 hores 
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull i Riba (PDECat) 

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabétic): 

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

Anna Doblas i Ruiz (PDECat) 
Raimon Gusi i Amigó (PDECat) 
Mónica Hill i Giménez (ERC) 

- Josep Maria Martí i Ráfols (PDECat) 
Marcel Martínez i Mañé (CUP) 
Miguel Medialdea i Guijo (PSC) 
Joan Manel Montfort i Guasch (PDECat) 
Meritxell Montserrat i Mestres (PDECat) 
Francesc Oliva i Bueno (CUP) 
Toni Peñafiel i Hervás (VeC) 
Josep Ramon i Sogas (PP) 
Dolors Rius i Marrugat (PDECat) 
Francisco Romero i Gamarra (PSC) 
Aureli Ruiz i Milá (PDECat) 
Pere Sábat i Lluverol (ERC) 
Laia Santís i Martí (CUP) 
Ramon I. Zaballa i Serra (PSC) 

Excusa la seva abséncia: 

- Cap 

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

Desenvolupament de la sessió 

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenária ordinária de 
22/01/2019. 
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S'aprova per assentiment l'acta de la sessió plenária del dia 22 de gener de 
2019. 

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL 

2. 	13/ 2019/EG_CON PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A 
CATALUNYA Adhesió si s'escau, al Pacte contra la segregació escolar a 
Catalunya: un compromís per a l'éxit educatiu, impulsat per la sindicatura de 
Greuges de Catalunya, amb la col•laboració del Departament d'Educació i amb 
la participació dels diferents agents de la comunitat educativa. 

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

Atés que l'any 2016, el Síndic de Greuges va presentar al Parlament de Catalunya 
dos informes monográfics sobre la segregació escolar, amb l'objectiu d'analitzar els 
dos grans ámbits de la política educativa que contribueixen tant a la reproducció 
com a la Iluita contra aquest fenomen: la gestió del procés d'admissió d'alumnat i la 
provisió de condicions d'escolarització als diferents centres. 

Atés que l'análisi objectiva de les dades va posar de manifest que en la darrera 
década no hi havia hagut avengos significatius en aquesta matéria, tot i el consens 
existent que la segregació escolar afecta negativament el rendiment del sistema 
educatiu i la seva cohesió social, alhora que vulnera el dret a l'educació en igualtat 
d'oportunitats, especialment per als infants d'origen social menys afavorit, que 
veuen limitades les seves oportunitats educatives. 

Atés que des de la convicció que, sense la corresponsabilitat de tots es fa molt 
difícil promoure polítiques realment efectives per promoure l'equitat en l'admissió 
d'alumnat, el Síndic de Greuges ha estat treballant per construir un Pacte contra la 
segregació escolar que compti amb la implicació dels principals actors que 
intervenen en la política educativa. 

Atés que amb aquest propósit s'ha promogut un procés de treball que ha comptat 
amb la participació, entre d'altres, de les entitats municipalistes i que ha culminat 
amb l'elaboració d'un document que conté propostes d'actuacions concretes, clares 
i viables, fonamentalment a desenvolupar per part del Departament d'Educació de 
la Generalitat de Catalunya, amb l'aprofitament deis marges d'actuació que ens 
ofereix l'actual ordenament jurídic. 

Atés que les administracions locals tenen un paper fonamental en la planificació 
educativa, i la seva intervenció és básica per combatre la segregació escolar, el 
Síndic de Greuges de Catalunya s'ha adregat a tots els Ajuntaments del país per 
sol•licitar la seva adhesió al Pacte contra la segregació escolar. 

Vist l'informe que consta a l'expedient, del que es desprén que l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedés expressa el seu compromís amb la comunitat educativa local 
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en el desplegament de mesures per afavorir una distribució el máxim d'equilibrada 
de l'alumnat amb majors dificultats entre els centres sostinguts amb fons públics i 
considera oportú adherir-se al Pacte contra la segregació escolar impulsat pel Síndic 
de Greuges de Catalunya. 

S'ACORDA: 

L'adhesió de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés al Pacte contra la segregació 
escolar impulsat pel Síndic de Greuges de Catalunya, expressant el seu compromís 
amb la comunitat educativa local en el desplegament de mesures per afavorir una 
distribució el máxim d'equilibrada de l'alumnat amb majors dificultats entre els 
centres sostinguts amb fons públics. 

VOTACIÓ: El Dictamen va ser aprovat per 15 vots a favor (8 PDECat, 4 PSC, 3 ERC) 
i 2 abstencions (2 VeC) i 4 vots en contra (3 CUP, 1 PP) 

INTERVENCIONS: 

La Sra. Meritxell Montserrat (PDECat) manifesta que el pacte contra la segregació 
escolar recull una problemática que afecta a tot Catalunya i a Vilafranca, també; de 
segregació escolar entre els diferents centres. Es tracta de concentracions de 
situacions desfavorides de diferent naturalesa (procedéncia, estrat socioeconómic) 
que fan que el rendiment educatiu dels alumnes siguin pitjors que si aquestes 
situacions desfavorides estiguessin repartides de manera diferent. 

Aixó va en la línia de treball • l'ajuntament de Vilafranca. Com  a administració 
local, tenim molt poques competéncies en el món educatiu, peró hi volem ser. La 
qüestió es planteja a partir de dos estudis del Síndic de Greuges del 2016, sobre 
com es fa l'admissió d'alumnes als centres. Les mesures que pot fer l'ajuntament 
en l'admissió d'alumnes són poques, peró les fem servir al máxim. No obstant, al 
2019 slha vist que la segregació no s'ha redu'it en la mesura que havien previst. 

Les polítiques de l'ajuntament van encaminades a assolir el máxim d'éxit de tota la 
població escolar. Un deis mitjans és l'oficina d'escolarització, que té molta 
incidéncia en l'abandó escolar prematur. L'ajuntament participa en taules mixtes de 
planificació, participant de les mesures que pugui prendre el Departament 
d'Educació. S'está treballant amb l'augment de places reservades per a alumnes 
amb necessitats educatives especials. 

En les Ilars d'infants ja es detecten les especials dificultats i fa que quan s'arribi a la 
distribució de l'alumnat a P-3, es pugui procurar repartir. 
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Hl ha un tractament especial pel que fa a la matrícula viva. S'actua amb 
transparéncia i tothom pot comprovar com es fa la distribució. L'oficina també 
intenta detectar els casos d'empadronament fraudulent. 

L'ajuntament destina molts recursos a ensenyament i a ajuts a l'escolarització. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votará en contra. Estan en contra de la 
segregació escolar i el que cal es posar més recursos i defensa el dret deis pares a 
escollir centre escolar. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que estan en contra de la segregació 
escolar. És un repte de país i també de Vilafranca. Recorda que VeC ha presentat 
diverses mocions, moltes han estat aprovades peró no han estat desenvolupades. 

Hi ha un esforg molt important del Síndic junt amb la Fundació Bofill. Ni la FAPAC ni 
la USTEC no estan d'acord amb el redactat final del pacte. Un motiu fonamental de 
la segregació és la doble xarxa educativa. La xarxa pública suporta el 82% de les 
dificultats o de la diversitat i la xarxa concertada que assumeix el 13%, quan el 
nombre d'alumnes és similar. 

VeC fa palés la manca de confianga amb la regidora perqué pensen que per 
qualsevol atenció al tema escolar, cal tenir una bona diagnosi i demanen dades per 
fer la diagnosi i no seis facilita. L'única reunió amb la regidora amb els grups 
municipals va ser a comengament d'aquest curs per un problema puntual. Han 
demanat informació diverses vegades i davant del fet que no sels ha facilitat, han 
acudit a la Comissió de garanties del dret d'accés a la informació de la Generalitat 
de Catalunya per tal que sells facilités la informació. 

Creuen que és un tema a parlar al Consell escolar municipal. 

L'ajuntament está fent una série d'actuacions en la línia del pacte, peró els hagués 
agradat que l'aprovació del pacte anés acompanyat d'una série de compromisos 
nous. Hem d'intentar exercir les competéncies municipals al máxim. Veuen molta 
satisfacció per la feina que es fa i poc compromís per la feina que s'ha de fer. 

Per tot aixó, anuncia l'abstenció. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifestaran que votaran perqué potser si que es queda 
curt, peró és un bon punt de sortida. En educació sempre s'ha de posar més diners. 
L'aposta clara és per una escola pública. Finalment manifesta que els agradaria que 
sels facilités les dades de la segregació escolar a Vilafranca. 

El Sr. Francesc Oliva (CUP) manifesta que el de la segregació és un dels grans 
problemes educatius i de cohesió social. Anuncia el vot en contra del grup 
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municipal. El pacte neix sense una dotació pressupostária i arriba avalat per un 
Govern de la Generalitat que no vol solucionar la segregació escolar, sinó, perqué 
continua la doble xarxa escolar, perqué no treu la religió de les aules, perqué no 
reverteix les retallades, perqué manté la inversió en educació per sota el 3% del 
PIB. 

Exigeixen que s'implementin les polítiques públiques que tenim al nostre abast, que 
només necessiten voluntat política, per exemple establir plans integrals educatius 
no lectius o de Ileure, com casals municipals o esportius, distribuir l'alumnat per 
centres de forma homogénia, etc. 

La segregació escolar no la pateix una única escola, sinó tota la societat. Per 
exemple, hi ha unes escoles amb el 32, 34 i 44% d'alumnes amb beques menjador 
i a l'altre extrem tenim les escoles que tenen el 6, 10 i el 14% de beques menjador. 

Si la mitjana d'estrangers a Vilafranca és del 17%, com pot ser que en unes escoles 
hi ha un 30% i el 40% d'alumnes estrangers i altres amb un 5, 6 i 9%. 

A més diferéncia entre escoles, menor cohesió social. Cal actuar decididament 
contra les causes de la segregació mitjangant una augment de la dotació 
pressupostária, acabar amb la doble xarxa educativa, redistribuir l'alumnat de 
forma homogénia entre escoles i acabar amb l'accés desigual als serveis educatius 
no lectius. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que l'argumentari del pacte és potent i hi 
estan d'acord. Per avangar un país cal l'educació i el principal enemic que té 
l'educació és la segregació. A Catalunya l'escola concertada, amb el 34% de 
l'alumnat té el 15% de població considerada pobra i l'escola pública amb 66% de 
l'alumnat, té el 86% de les beques menjador. El 80% de l'alumnat amb pares no 
universitaris no arribará a la universitat. 

En matéria d'educació, l'ajuntament de Vilafranca ha estat tradicionalment sensible, 
amb grans esforgos en la mesura de les seves possibilitats. S'han desenvolupat 
projectes com Ciutat educadora, zona única d'escolarització, ajuts menjador, ajuts 
per l'adquisició de material escolar, oficina municipal d'educació, etc. L'ajuntament 
está fent molt en la mesura de les seves possibilitats, no cal oblidar qui és el titular 
de la competéncia, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat. 

Cal sensibilització deis responsables polítics, cal incrementar els recursos humans i 
materials per atendre la segregació, etc. Les normes, per si soles, no solucionen 
coses; ens cal sensibilització deis responsables polítics, adaptar les rátios on hi ha 
necessitats, treball col•laboratiu en xarxa deis centres educatius, polítiques 
urbanístiques, promoure activitats de Ileure als centres més desfavorits, fusionar 
centres educatius ( com es va fer a Vic als anys 90). Totes aquestes polítiques han 
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de ser liderades per qui en té la responsabilitat. Amb imaginació i recursos, 
Catalunya millorará l'educació. 

La Sra. Meritxell Montserrat (PDECat) vol matissar algunes coses: en l'informe del 
Síndic, Vilafranca surt com un dels 25 municipis més grans de 10.000 habitants 
amb més decrement de segregació escolar. Slhan dut a terme algunes mocions 
aprovades com per exemple la dels patis oberts o educació 3600. 

Tots els instruments que tenim els utilitzem al máxim. L'ajuntament de Vilafranca 
aporta més del 10% del seu pressupost a Educació. A totes les famílies que aniran 
a les jornades de potes obertes, els donaran informació per tal que puguin triar els 
centres coneixent tota la informació. 

El Sr. .losep Álvarez (ERC) manifesta que tenint en compte que tots volen treballar 
contra la segregació, demana les dades de segregació per tal que tots en tinguin 
coneixement. 

El Sr. Francesc Oliva (CUP) manifesta que si tenim una escola amb el 6% de 
l'alumnat amb beques menjador i una altra amb el 44%. Una escota amb el 5% de 
famílies amb origen estranger i una amb el 40% ens atreviríem a dir que a 
Vilafranca hi ha segregació escolar? 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que dar que hi ha segregació, per aixó hi 
ha aquest punt a l'ordre del dia. L'ajuntament sol, no ho arreglará. Reconeix el 
problema de la doble xarxa. És un problema que neix 50 anys enrere. L'ideal seria 
que hi hagués una única xarxa, peró no la podem tenir perqué no hi ha diners, 
perqué si es posen diners aquí, potser s'han de treure de Sanitat o de Seguretat, o 
d'algun altre 'loc. Intentem, dins del sistema pervers que tenim, superar les dues 
xarxes. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) s'afegeix a la soldicitud d'informació feta pel Sr. 
Álvarez i demana un cert compromís de tractar el tema en el proper Consell 
Escolar. 

La Sra. Meritxell Montserrat (PDECat) manifesta que la própia Fundació Bofill diu 
que el problema de la segregació no ve de la doble xarxa, perqué segons ells, hi ha 
casos d'escoles públiques que segreguen més. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que aquest pacte serveix per tapar una cosa que 
l'única solució són els diners. L'escola concertada ha servit per ajudar a la dotació 
d'infraestructures educatives, sinó el déficit educatiu hauria d'haver estat més gran. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) puntualitza que pagada amb fons públics només hi 
hauria d'haver la pública. Hi pot haver escoles privades i dret a elecció de centre. 
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3. 2/2019/EG_GO DENOMINACIÓ DE L'ESPAI JOVE. Aprovació si s'escau de 
la denominació de l'espai jove ubicat al carrer Baltá de Cela, 45-47 (antic 
mercat de La Pelegrina). 

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

Atés que el servei de Joventut d'aquest Ajuntament ha estat treballant des de l'any 
2016 en el projecte de rehabilitació de l'antic mercat de La Pelegrina (situat al C/ 
Baltá de Cela, 45-47), amb el desplegament d'un projecte de participació juvenil 
que incloTa la creació d'un grup motor de joves (en endavant GMJ), representatiu i 
obert a la realitat juvenil de la vila, la realització d'una jornada puntual oberta 
també a qualsevol jove interessat/ada, una campanya de comunicació a les xarxes 
socials, i una exposició del projecte específicament destinada als i a les joves deis 
centres educatius de Vilafranca. 

Atés que també es va considerar adient i significatiu continuar amb el procés de 
participació juvenil per a la creació d'un nom propi de l'equipament que ajudés a 
identificar-lo com a tal entre la població, i en especial entre la ciutadania jove, com 
espai de referéncia i activitat juvenil. 

Atés que per aquests motius es va elaborar una campanya sota el nom "Posem 
nom al nou espai jove" perqué la ciutadania jove de la vila escollís el nom 
identificatiu de l'espai. Aquesta campanya pretenia, d'una banda, donar continukat 
al treball desenvolupat pel GMJ, continuar comptant amb l'opinió deis i les joves 
que s'havien implicat durant tot el procés de definició del projecte de rehabilitació i 
de difusió; peró també aspirava, com a campanya própia, obrir-la de nou a la 
participació de qualsevol jove amb interés a dir la seva. 

Vist l'informe técnic de l'expedient, del que es desprén que el desplegament de la 
campanya "Posem nom al nou espai jove" ha consistit en les següents accions i 
temporalització: 

Realització de 2 tallers creatius amb joves: un amb joves del GNU 

(maig 

2018) i un altre amb joves "experts" que a partir del seu vessant laboral o 
d'estudis poguessin sumar propostes o idees de nom (juliol 2018). 
D'aquest primer moment, van sorgir 4 propostes de nom: La Pelegrina, La 
Nau, 
L'Eix i JoEnEx (acrónim de Joves en Expansió). 

Posteriorment, i amb la idea de fer-ho coincidir amb l'inici del nou 

curs escolar 2018/19, es va desplegar un sistema de votació 

popular amb dues modalitats i obert a qualsevol jove de 14 a 30 

anys: 
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Vot en línia, a través d'un formulad al web del servei de joventut 
(joventut.vilafranca.cat) i dinamitzat a través de les xarxes socials 
corporatives. 

Vot físic, a través d'unes urnes i butlletes que es van instal•lar a 15 
equipaments próxims als i a les joves: centres educatius de 
secundária, l'Espai Jove, SIAJ, sales d'estudi, escola d'art municipal 
ARSENAL, el centre de formació ocupacional La Fassina, la biblioteca 
Torras i Bages i l'Escorxador. 

El període de votació va ser del 5 de novembre al 14 de desembre de 2018, i en el 
cas de l'Espai Jove com a lloc de votació, es va coordinar amb els centres educatius 
i programes de formació ocupacional la visita dinamitzada de l'equipament perqué 
tots i totes aquelles joves que no el coneixien, abans de votar, el poguessin 
conéixer. 

El recompte final de vots el va realitzar el GMJ, el 22 de desembre de 2018, a 
l'Espai Jove, i els resultats de l'escrutini va ser el següent: 

La Nau: 497 vots. 
La Pelegrina: 402 vots. 
L'Eix: 167 vots. 
JoEnEx: 133 vots 
Vots nuls: 26 vots (quan es va votar més d'una opció o una altra opció diferent de 
les proposades). 

Total vot físic: 1.036 vots. 
Total vot en línia: 189 vots. 
Total vot válid: 1.119 vots. 

Total de participació: 1.225 vots. 

Finalment, el dissabte, 9 de febrer, a la tarda i al mateix espai jove, es va realitzar 
l'acte de descoberta del nom. 

Per l'organització d'aquesta activitat es va comptar amb la participació deis i les 
joves del GMJ, amb els quals es va dissenyar una activitat dinamitzada a partir d'un 
joc d'enigmes que ajudés encara més a donar a conéixer l'espai jove entre els i les 
joves assistents. 

S'ACORDA: 

Aprovar el nom del nou equipament juvenil de Vilafranca del Penedés, en el sentit 
que es denomini ESPAI JOVE LA NAU, per ser l'opció que va obtenir més nombre de 
vots, d'acord amb tot el que s'ha exposat anteriorment. 

VOTACIÓ: El Dictamen va ser aprovat per unanimitat. 

INTERVENCIONS: 
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El Sr. Miguel Medialdea (PSC) manifesta que el dissabte 2 de febrer, amb la 
descoberta del nom de La Nau, es va acabar una 'larga etapa. Al 2005 es va 
aprovar el Pla estratégic juvenil, que preveia un equipament per la joventut. Es va 
comengar a explorar espais on ubicar-lo. L'any 2010 es van identificar com a 
possible ubicació, les naus de Cal Berger o a l'antic cinema Victória, peró no van 
reeixir. 

L'any 2013 es buscaven noves ubicacions. A l'abril del 2015 s'aprová el Pla local de 
Joventut, que identificava la necessitat de disposar de la infraestructura. A finals de 
2015 es va pensar en aquell indret, que va ser inclós en el pacte de legislatura. 

El nom ha estat escollit pels joves que han participat en el procés participatiu. 

Les polítiques de joventut s'han d'orientar a reduir les desigualtats d'oportunitats 
entre joves. El nou espai jove ha de facilitar la visibilitat de les polítiques de 
joventut. L'objectiu és que els joves siguin protagonistes. A Vilafranca hi ha 6.900 
persones entre 15 i 29 anys i aquest és un espai de relació entre el jovent. 

Agraeix als 1175 joves que van emplenar l'enquesta sobre el projecte i també als 
1225 vots per posar nom a l'espai jove , així com al personal técnic de 
l'ajuntament, especialment els arquitectes i el personal de Joventut. 

El projecte té el seu origen en un grup de veTns que van formular el projecte del 
Racó de l'Éric i que van posar-lo en coneixement de tots els partits. 

Ara ve la tasca d'omplir l'espai de joves i d'activitats i desitjar-los molt d'encert en 
aquesta etapa. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votará favorablement perqué hi ha hagut un 
procés de participació i es pregunta quin será el funcionament. Desitja que no 
només sigui un local molt maco, sinó que cal destinar-hi diners per a la realització 
d'activitats. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que la denominació els embla correcta i el 
procés de participació ha estat exemplar. Ara bé, la cara b de la história de 
l'equipament és la polémica que hi va haver sobre el Centre Cívic de l'Espirall, 
sobre si s'havia de fer o no. L'equip de Govern finalment va optar per invertir diners 
del Pla de barris en aquest equipament. 

Estan contents que hi hagi un espai per a joves a Vilafranca i esperen que sigui un 
espai autogestionat i animen al Govern a aplicar la participació ciutadana a altres 
ámbits. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) anuncia el suport del seu grup al Dictamen. Des d'ERC fa 
molts anys que ho demanaven. Recorda que portem 15 anys sense cap espai de 
joves. Felicita la manera que s'ha fet servir per triar el nom. 

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que votaran favorablement el nom proposat. 
Celebren que s'hagi decidit mitjangant mecanismes de participació ciutadana. Posa 
de relleu que es va inaugurar l'equipament amb manca de material i esperen que 
aquest equipament tingui ús durant molts anys. 
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El Sr. Miguel Medialdea (PSC) manifesta que hi ha 70.000€ per activitats de 
l'equipament. Cal tenir paciéncia i deixar que l'equipament es consolidi. Es un 
equipament de ciutat, per a tothom i per a la gent del barri. 

El procés de disseny l'han deixat als joves. La idea és que les activitats a 
desenvolupar s'enriqueixin amb les propostes deis joves. Puntualitza que l'espai no 
ha estat inaugurat. El que es va fer el dia 9 de febrer és una descoberta del nom. 
La inauguració es fará más endavant i posa de relleu que hi ha una partida de 
180.000€ per continuar equipant l'equipament. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) respon al Sr. Arnabat que diu que l'equip de Govern 
ha trobat la solució, la solució trobada ha estat al problema de la Generalitat que va 
dir que finangava amb 5 milions el Pla de barris, l'ajuntament hi posava uns altres 5 
i a l'hora de la veritat, la Generalitat no va complir. 

També recorda a ERC, que si fa 15 anys es va tancar l'espai municipal per jovesilel 
PDECat en fa 9 que está al Govern i per tant el tancament no va ser culpa d'ell. 
Recorda que qui formava part del Govern era ERC i no va fer res. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que potser van salvar la caixa de la 
Generalitat, peró no van salvar les demandes deis veTns en el Pla de barris. 

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS 

4. 3/ 2018/URB_PGU MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM CARRER COMER1 
Aprovació provisional si s'escau de la modificació puntual del Pla d'ordenació 
urbanística municipal de Vilafranca del Penedés, que afecta concretament 
l'ámbit del carrer del Comerg. 

La Comissió Informativa d'Acció Territorial i Serveis Urbans proposa que se sotmeti 
al Pie municipal, per a la seva consideració i, si escau, aprovació, el dictamen 
següent: 

1.EI Pie municipal, per acord de data 27 de novembre de 2018, va aprovar 
inicialment la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de 
Vilafranca del Penedés, que afecta concretament l'ámbit del carrer del Comerg, en 
els termes resultants de la documentació que constava incorporada a l'expedient. 
La modificació está conformada per la memória descriptiva i justificativa amb 
memória social, documentació mediambiental, documentació sobre mobilitat 
generada, les normes urbanístiques, el programa de participació l'agenda i 
avaluació económica i financera i els plánols d'informació i d'ordenació. L'aprovació 
inicial va comptar amb 13 vots a favor (grups del PDECat, PSC i PP) i 8 en contra 
(grups de la CUP, ERC i VeC). 

2. Es va optar per tramitar una modificació puntual del POUM que estableixi de 
forma integral les condicions urbanístiques d'ordenació, d'edificació i d'ús de 
l'esmentat ámbit. La modificació puntual ha estat elaborada per un equip redactor 
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intern, amb un suport puntual extern pel que fa a l'avaluació i sostenibilitat 
económica i a l'estudi de la mobilitat generada. 

3. Algunes de les línies més rellevants de la modificació, com ja consta en l'acord 
plenari d'aprovació inicial, són: 

a)L'ámbit territorial objecte de la modificació és de 89.370 m2 i inclou respecte al 
POUM de 2003 el sector subjecte a Pla de millora urbana del carrer Comerg, l'ámbit 
del PAU 8 Vinópolis, espais intersticials entre aquests ámbits i petits terrenys 
derivats d'algun ajustament parcel•lari. L'ámbit limita al nord amb el carrer del 
Comerg, al sud amb carrers Sarriera i Dr. Fleming (sól urbá consolidat), a l'est amb 
sél urbá consolidat i sectors del PAU 6 (antiga Cinzano) i Melló Residencial, i a l'oest 
amb la plaga de Vilanova. Com  sia que seria inviable per la seva extensió i 
característiques (hi ha edificacions construTdes, usos actius, etc.) desenvolupar i 
executar tot l'ámbit alhora, es delimiten quatre sectors diferents, un des quals és 
físicament discontinu. Aquests sectors hauran d'aprovar cadascun el seu Pla 
urbanístic de millora urbana, el qual definirá les condicions urbanístiques definitives 
aplicables, respectant els preceptes d'aquesta modificació de POUM; a efectes 
d'execució també es portaran a terme reparcel•lacions, en la modalitat de 
compensació básica, i s'aprovaran i s'executaran els corresponents projectes 
d'urbanització. Tots els sectors es troben equilibrats quant a beneficis i cárregues, 
com acrediten els estudis económics i urbanístics realitzats, i coadjuven a la seva 
viabilitat el fet que el nombre d'habitatges ocupats és molt limitat, i respecte deis 
edificis amb antigues activitats económiques la major part d'aquestes ha anat 
desapareixent en les darreres décades, situació que la modificació puntual 
justament aspira a revertir en benefici del benestar i el progrés de la ciutat i de la 
ciutadania. 

L'edificabilitat bruta i neta deis sectors és inferior a la de la proposta de 2007, la 
qual cosa genera també que l'algada deis edificis esdevingui moderada. 

S'opta per la conservació i manteniment del gran gruix de les naus patrimonials, 
construides al segle XIX i dedicades inicialment a activitats vinícoles. Es vol no 
només mantenir les naus, sinó facilitar que puguin ser rehabilitades i destinades a 
diferents usos (vinícola de celler de crianga compatible amb l'habitatge, comerg, 
restauració o hotel, oficines, serveis, equipaments, etc). 

Es vol fomentar també que la zona combini activitats residencials i económiques. 
Per aixó justament es prescriu que, respecte al total del sostre edificable, no més 
de dues tercers parts es pot destinar a habitatge, i no menys d'una tercera part cal 
dedicar-la a usos no residencials. 

El nombre máxim d'habitatges es redueix respecte a la proposta de 2007, no es 
permet més de 105 habitatges per hectárea (caldrá combinar les tipologies i 
superfícies deis habitatges) i cal garantir que almenys el 30 per 100 del sostre 
residencial es destini a habitatge protegit o subjecte a mesures públiques 
d'habitatge assequible. 

Des de la normativa es pretén garantir que els nous edificis siguin de qualitat, 
respectuosos amb l'entorn i sostenibles, especialment quant al front del carrer del 
Comerg. 
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Es preveuen importants cessions gratuites de sól a favor de l'Ajuntament per als 
sistemes o dotacions públiques de vialitat, espais Iliures i equipaments comunitaris. 
Existirá un important espai Iliure en forma de plaga gran, un sól per equipament 
important que dona a la mateixa plaga 	un equipament en forma de nau 
patrimonial ja construida del carrer Comerg, amb usos d'interés general, a definir 
en el seu moment, que puguin activar la zona i la ciutat, i atreguin noves activitats. 

L'Ajuntament rebrá gratuitament, Iliure de cárregues d'urbanització, el 10% de 
tot l'aprofitament urbanístic de l'ámbit globalment i de cadascun deis sectors, a 
més d'un 15% de l'increment de l'aprofitament urbanístic previst en aquesta 
modificació puntual de POUM. L'aprofitament es pot materialitzar en tots els tipus 
de sostre, peró cal presumir que a causa de la gestió urbanística l'Ajuntament 
podrá adquirir gratuitament sostres residencials importants que es puguin destinar 
a habitatge protegit i assequible. 

S'han exclós d'afectado urbanística les petites cases unifamiliars del carrer 
Comerg (fonamentalment, Comerg deis núms. 9 al 20). Aquestes cases es podran 
conservar, reformar i fins i tot construir de nou d'acord amb les seves condicions 
urbanístiques preexistents. Naturalment, si en el futur es desitja agrupar parcel•les 
o incrementar sostres i algades caldrá actuar d'acord amb la Llei d'Urbanisme, 
delimitant un polígon d'actuació i assumint les cárregues urbanístiques que la Ilei 
estableix per aquests supósits. 

j)Les aportacions monetáries per al finangament de la cobertura i urbanització del 
ferrocarril no solament disminueixen respecte a la proposta de 2007, sino que 
desapareixen totalment. L'Ajuntament assumeix fins i tot la nova urbanització de 
l'espai Iliure de Comerg, i la propietat deis sectors assumeix únicament les despeses 
d'urbanització habituals (vialitat, espais lliures, obres i serveis). Aquesta previsió fa 
viable económicament el desenvolupament urbanístic, amb suficiéncia peró amb 
moderació, alhora que permet conservar les naus patrimonials, limitar el sostre 
edificable i obtenir importants dotacions públiques en forma de vialitat, espais 
Iliures i equipaments. 

Cal afegir que el finangament a cárrec de l'Ajuntament de la nova urbanització de 
l'espai Iliure de Comerg respon a la necessitat i conveniéncia de donar continuitat a 
l'espai urbanitzat de la liosa del ferrocarril i connectar amb les zones ja 
urbanitzades del Poble Nou i la Barceloneta, de manera homogénia en un termini 
breu de temps, cosa que contribuirá a posar en relleu l'aposta estratégica per la 
revitalització del barri del Molí d'en Rovira. Si s'imputés a la propietat de l'ámbit 
aquesta urbanització, sois es podria exigir aquesta cárrega a cadascun deis sectors 
en una part (el tram d'espai lliure corresponent a cadascun deis sectors en 
concret), i just en el moment en qué superats els trámits d'elaboració deis plans de 
millora urbana, projectes de reparcel•lació i projectes d'urbanització, aquests 
s'executessin. Per tant, la via del finangament a cárrec de la propietat óbviament 
impediria poder comptar amb el nou espai 'Hure urbanitzat en la seva totalitat i 
Ilargada fins d'aquí a molts anys. 

4. S'ha sotmés l'expedient i la modificació al trámit d'informació pública pel termini 
de dos mesos, mitjangant edictes publicats en el tauler d'anuncis, en el BOPB, en el 
DOGC, web municipal i diaris generals i premsa local i comarcal. A més, s'ha 
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informat de l'obertura del trámit, sense necessitat peró de notificacions formals i 
personals, als propietaris afectats per la modificació, s'ha aplicat estrictament el 
programa específic de participació ciutadana aprovat pel Ple municipal el 27 de 
novembre de 2018, s'han atés presencialment les consultes de ciutadans, empreses 
i entitats i s'han demanat els informes adients deis organismes amb competéncies 
sectorials que afecten l'expedient. 

En el terreny deis informes sectorials, ha tramés únicament informe l'ens públic 
"Administrador de Infraestructures Ferroviarias" (ADIF), informe favorable malgrat 
que demana unes precisions merament técniques que s'incorporen a la modificació. 
La resta d'organismes malgrat haver transcorregut més de dos mesos no han 
informat, la qual cosa comporta legalment que els informes s'entenen favorables de 
manera tácita i que cal continuar el procediment. 

Pel que fa a al•legacions i suggeriments, durant el període establert de dos 
mesos s'han presentat 27 escrits d'al•legacions diferenciats, cadascun deis quals 
posa en relleu un o més aspectes que suscita el planejament urbanístic aprovat 
inicialment, i diferents al•legacions tracten el mateix aspecte concret, encara que 
sigui amb matisos diferenciats (es relacionen per ordre correlatiu): 

1. Antónia Rovira Llenas 
2. Montserrat Montané i Carreras 
3. Active Controla Arma, SL (Jordi Arqués Osete) 
4. Miguel Torres, SA i Miguel Tores Canarias, SL (Maria Ángels Rosell) 
5. Art Retolació Visual, SL i altres empreses Comerg (Beatriz Hill Crespo) 

- 6. Dídac Domene Marcé i Aurora Ventura Santacana 
7. Xerigots Formatges i Vis, SL (Jordi Bertran) 
8. CVP, SL (Montserrat Mascará Alemany) 
9. Maite Cabezas Manteca 

- 10. Ruben Barberá Garrido 
11. Vilafranca en Comú VEC (Ramon Arnabat) 

- 12. Joana Serafín Martorell 
13. Mireia Teresa i Marc Montserrat López 
14. Mireia Teresa i Marc Montserrat López 
15. Mireia Teresa i Marc Montserrat López i Domingo Jové Martí 
16. Associació de Verns del Molí d'en Rovira (Susana Ruiz García) 
17. Bodegas Pinord, SA i Tetas Marrugat, SA (Joan Josep Tetas Marrugat) 
18. Albert Guasch Ribas 
19. Candidatura d'Unitat Popular CUP (Noel Viñas Serrano) 
20. Margarida Martí Garrich 
21, Hélix Arquitectes associats SL (Joan Roselló Raventós) 
22. Esquerra Republicana de Catalunya ERC (Montserrat Espinosa i Mónica 
Hill) 
23. SAREB (representada per Bolet Rovira, SL, Rafael Roldán) 
24. Al•legacions contingudes en un document en forma de model imprés 
impulsat i redactat com és públic i notori per l'autodenominada "Plataforma 
Obrim el Molí", del qual es van fer cópies. S'han indicat en les cópies les 
dades personals i signatures de 421 persones, i les cópies que cal pensar que 
van ser signades per les persones que en cada cas es fan constar van ser 
presentades a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per terceres persones, mitjangant 
presentacions massives. No es fan constar expressament aquí els noms de 
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les 421 persones, algunes de les quals viuen en ámbit de la modificació de 
planejament urbanístic aprovada inicialment ( únicament 11), unes altres en 
el barri del Molí d'en Rovira (un total de 156) i la majoria en altres zones 
alienes a Vámbit de la modificació urbanística que ens ocupa i del seu entorn 
de barri. 
25. CODORNIU, SA (Jaume Mariné Saludes). 
26. Jaume Torres Valls. 
27. Josep Maria Virgili Vallés i Jaume Benach Vives 

Sobre les al•legacions, s'ha emés informe de valoració per part de membres de 
l'equip redactor intern. 

Per raons de coheréncia l'informe també incorpora la resposta adequada a 
al•legacions que no tenen una única resposta possible des del punt de vista técnic, 
urbanístic i jurídic, sinó que acaben depenent legítimament de criteris d'oportunitat. 
En aquests casos la resposta que conté l'informe es fa ressó, com és lógic, dels 
criteris emanats de l'equip de govern municipal, ja expressats en el document 
d'aprovació inicial de la modificació de POUM. 

Atenent criteris d'economia procedimental no es reprodueixen en aquest dictamen 
els continguts de les al•legacions i la resolució que sobre les mateixes es proposa, 
ja que tot plegat consta incorporat a l'expedient i és públic i accessible. 

Sí que es vol fer constar que diferents al•legacions, entre elles la de l'associació de 
veins del Molí d'en Rovira i en part alguna altra, plantegen problemes generals del 
barri que estrictament i en termes técnics no són propis del contingut d'aquesta 
modificació puntual de POUM. Parlem per exemple de millores en la mobilitat i 
circulació, participació ciutadana i de l'associació de veins en el pla de mobilitat de 
Vilafranca i en els punts concrets que afecten la zona, participació de la mateixa 
associació en els plans i projectes futurs que fan referéncia al barri i al 
desenvolupament de la modificació de POUM, millores necessáries en l'estat de les 
vies públiques i exigéncia d'un més acurat manteniment des espais públics, amb 
actuacions d'urgéncia en un període 2019-2023 en matéria de senyalitzacions 
horitzontals al terra, reparació de diferents voreres en mal estat, minora a 
l'avinguda de Vilanova amb rnillor accessibilitat al Centre Ricard Fortuny, 
enllumenat, pas de vianants, condicionament d'espais per a l'esport, neteja de 
pintades de faganes, etc. No cal dir que l'equip de govern, i per extensió 
l'Ajuntament, es fa ressó d'aquestes preocupacions i anhels, i fa palés el seu 
compromís d'implementar d'ara endavant progressivament totes les accions i 
mesures que calguin, particularment durant el període 2019-2023 i sempre en 
termes de viabilitat d'acord amb els pressupostos municipals, per tal de millorar el 
barri en aquests i altres aspectes. Es creará una comissió amb representants de 
l'Ajuntament i de l'associació de veins, per tal de fer un seguiment de les propostes 
de millora per al barri en general, amb especial atenció al desenvolupament de la 
modificació del POUM i millores de les vies i espais públics i de la circulació i 
mobilitat. 

Vist l'informe emés sobre allegacions presentades, i la legislació aplicable 
conformada básicament pel Decret legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós 
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de la Llei d'urbanisme, i el Decret 35/2006 aprovatori del Reglament de la Llei, 
s'ACORDA: 

PRIMER. Validar i aprovar l'informe intern emés, en el qual consten les al•legacions 
i continguts d'informes sectorials que s'han presentat i la seva valoració técnica i 
urbanística, indicant alló que es desestima, el que es planteja peró que és ja viable 
sense necessitat de modificar el document, els aspectes que s'estimen, en tot o en 
part, i els ajustos puntuals i técnics que es porten a terme d'ofici per tal de corregir 
petites errades detectades, i garantir la coheréncia deis continguts i remissions de 
la modificació. L'informe detalla amb exactitud les modificacions concretes que es 
formulen respecte del contingut de l'aprovació inicial, així com les raons 
succintament expressades que justifiquen l'estimació o desestimació, i que doten 
aquest acord de la necessária motivació i transparencia. L'informe es lliurará 
mitjanant cópia a qualsevol persona que el demani, i es publicará en l'espai web 
de l'Ajuntament. 

SEGON. Aprovar provisionalment de forma expressa la modificació puntual del Pla 
d'ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedés, que afecta 
concretament l'ámbit del carrer del Comer, en els termes resultants de la 
documentació que consta incorporada a l'expedient. La modificació está conformada 
per la memória descriptiva i justificativa amb memória social, documentació 
mediambiental, documentació sobre mobilitat generada, les normes urbanístiques, 
el programa de participació l'agenda i avaluació económica i financera i els plánols 
d'informació i d'ordenació. 

L'aprovació provisional es correspon amb la inicial realitzada, incorporant només els 
canvis puntuals derivats d'al•legacions, informes i petits canvis d'ofici, en els termes 
que consten en l'informe validat d'acord amb el punt dispositiu anterior d'aquest 
acord. 

Es constata que el text que s'aprova ara provisionalment no comporta en absolut 
canvis substancials respecte de l'aprovat inicialment, per la qual cosa legalment no 
són necessaris trámits addicionals ni una nova informació pública. 

TERCER.- Trametre telemáticament l'expedient originat a la Generalitat de 
Catalunya (Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona), degudament diligenciat, 
als efectes de l'establert a l'article 80 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei d'urbanisme. L'aprovació definitiva és competéncia de 
l'esmentada Comissió Territorial d'Urbanisme. 

QUART.- Donar trasllat d'aquest acord a les persones físiques i jurídiques que han 
presentat al•legacions, indicant 	del web municipal a través del qual es podrá 
accedir a l'informe sobre al•legacions, en el benentés que aquest acord és un acte 
de trámit que no és susceptible d'impugnació legal, sens perjudici deis recursos 
administratius i jurisdiccionals que es puguin interposar contra l'acord d'aprovació 
definitiva del Pla que adopti la Generalitat de Catalunya, una vegada publicat 
l'acord d'aprovació i les normes urbanístiques en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
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VOTACIÓ: El Dictamen va ser aprovat per 13 vots a favor (8 PDECat, 4 PSC, 1 PP) i 
8 en contra (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que la modificació del POUM que es 
proposa aprovar provisionalment té com a línies estratégiques la protecció de les 
naus, la cessió de dotacions pel barri i les cessions per habitatge assequible. 

Després de l'aprovació inicial, es va publicar el document i es va sotmetre a 
informació pública per un termini de dos mesos. Sol•licitats els informes sectorials, 
només n'ha arribat un. 

S'han rebut 27 escrits d'al•legacions diferents. Hi ha suggeriments de demandes 
históriques del barri, com per exemple temes de mobilitat. D'altres es qüestionen la 
necessitat del document, dient que el POUM reconeix que les zones que limiten les 
rambles, tenen condició de solar. Altres qüestionen l'aparcament previst o la 
mobilitat, que caldrá que quedi recollida en el pla de mobilitat del conjunt del 
municipi. 

Respecte a la viabilitat económica, hi ha qui vol enderrocar totes les naus i hi ha qui 
diu que no cal fer res. El Pla el que fa és buscar el just equilibri entre beneficis i 
cárregues. Es busca la protecció de l'activitat vitivinícola, d'acord amb les 
limitacions normatives, es busca mantenir el carácter vitivinícola al front del carrer 
Comerg. 

S'ha dissenyat un model de participació ciutadana que ha donat compliment als 
requeriments normatius. Abans de l'aprovació inicial, l'equip de govern va fer 
diverses reunions a l'Associació de veins, amb els grups municipals i amb diversos 
propietaris. Va sotmetre el projecte a informació pública durant dos mesos i un cop 
acabada, es van fer sessions informatives amb els veins. 

Fa 15 anys que una part dels veTris del Molí d'en Rovira no poden destinar els seus 
immobles a altres activitats. En la situació actual, un veí no pot construir sobre el 
seu immoble. Cal modificar el POUM per obtenir les zones verdes que necessita el 
barri. 

És un projecte equilibrat que permet la conservació de les naus históriques. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votará a favor. No era la proposta del PP. 
Ells haguessin conservat les naus, no totes, haurien posat un límit a les algades i 
haguessin negociat amb les empreses per tal que fessin les cessions i inversions 
necessáries. No obstant, ho aprovaran perqué furant 15 anys hi ha hagut 
inseguretat jurídica. La situació no pot continuar. 
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No veuen ciar que les diferents unitats d'actuació s'hagin de desenvolupar pel 
sistema de compensació i també creuen que hi ha petits propietaris que potser no 
els interessa la modificació i que caldria que s'estudiés la manera de poder quedar 
exclosos. 

Tampoc veuen ciar la gran quantitat de naus a conservar. Aixó pot posar en dubte 
la viabilitat económica. Hi ha unitats d'actuació que porten sense desenvolupar-se 
des del Pla general del 81 i l'actual POUM té les UA pendents de desenvolupar. Amb 
aquesta perspectiva pot acabar passant que l'habitatge protegit quedi tant sois en 
el paper. 

El Sr. Toni Pe'ñ'afiel (VeC) manifesta •que esperen estar en el darrer acte de 5 anys 
on les decisions urbanístiques d'aquest ajuntament no han sortit d'aquesta planta. 

Al 2015 VeC va proposar fer una modificació del POUM i els van dir que era una 
bogeria. Al 2016 van proposar crear un Consell d'Urbanisme i va ser tombat. Fa una 
any i mig VeC va proposar fer un Pla pel Molí d'en rovira i el Govern els va dir que 
estaven elaborant una proposta. A la tardar van demanar al regidor diverses 
vegades com estava el projecte i els van dir que l'estaven elaborant. Al final els van 
donar la informació amb una setmana de marge. 

En un barri on viuen 2.000 persones, en volen posar 2.500 més sense que millorin 
els seus equipaments i en que l'avinguda Barcelona i l'avinguda de Vilanova, 
continuen sent una barrera. 

Els 250 o 300 habitatges de protecció, si avui s'hagués inclós en el projecte que no 
han acceptat, anirien a habitatge de lloguer, que és on hi ha més demanda 
d'habitatge. 

Anuncia que aquest debat no acaba avui ni acaba aquí. VeC té un model de 
Vilafranca diferent, un model de necessitats diferent. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que la modificació no compta amb el suport del 
seu grup. No poden estar d'acord amb un projecte fet a corre-cuita i que suposará 
la més gran transformació urbanística deis propers 20 anys. 

No hi ha hagut participació. La informació traslladada als ve•ins ha estat insuficient. 
La proposta no té el consens necessari amb els veins i amb els grups polítics. Amb 
l'allau d'al•legacions, el que caldria seria retirar la modificació i procedir a repensar 
la proposta. El projecte no ha agradat a ningú, com s'acredita amb les gairebé 400 
al•legacions presentades. Amb aquest desgavell urbanístic, el que s'anticipa és que 
será portada a instáncies judicials per més d'un interessat. 

Els sorprén la rapidesa en que aquest Govern vol aprovar el projecte malgrat les 
veus discrepants, es vol tancar la carpeta de manera precipitada. Estimar o 
desestimar les al•legacions (que són contraposades unes amb altres) de manera 
rápida i poc raonada ens porta a trencar el model de ciutat i l'equilibri necessari que 
el planejament urbanístic a de tenir. 
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Es ha sorprés que el Govern manifesti que si no s'aprova aquest Pla, el barri anirá 
pitjor. El barri es pot dinamitzar de moltes maneres. Per dinamitzar-lo, cal un 
projecte de ciutat. Si el barri está malmés, és perqué el Govern no ha invertit. El 
projecte presentat no es desvincula del projecte de 2007, que va generar tanta 
oposició. Caldria un estudi de les potencialitats urbanístiques del conjunt del barri. 

Anuncia el vot en contra i demana la seva retirada. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que un cop más, tenen una setmana de 
temps per estudiar una documentació facilitada la setmana passada. 

No estan en contra de l'actuació en el carrer del Comerg ni en el barri del Molí d'en 
Rovira, ja que ho necessiten. El barri del Molí d'en Rovira té grans mancances a 
nivell urbanístic. I el projecte del carrer Comerg hauria de servir per trencar 
l'aillament del barri. 

Aquest no és un pla pensat amb els veins i veines, sinó per satisfer a les elits 
comarcals. Si el Pla ha d'anar a millorar les necessitats deis veins, el que ha de fer 
primer, és demanar als veins quines són les seves necessitats i no a l'inrevés; 
redacta un Pla i demana l'opinió. 

No hi ha una análisi prévia de la mobilitat, de l'habitatge o del patrimoni 
arquitectónic. Dintre del plans inclouen estudis que fan referéncia al propi Pla, 
sense tenir en compte com afecta al conjunt de la població del municipi. Estan fent 
un pla expansionista en desenvolupament d'un POUM que va néixer en época 
expansionista. 

S'augmenta l'edificabilitat i es disminueixen les cárregues urbanístiques. Eliminar el 
carrer Comerg de l'ámbit del pla no té sentit. L'augment de la edificabilitat va en 
contra de qualsevol criteri urbanístic social, ja que permet desenvolupar quasi 
1.000 habitatges en un barri que está tancat per infraestructures viáries. Una 
disminució de les cárregues només es pot justificar si hi ha una disminució de 
l'edificabilitat i el nombre d'habitatges. 

El Pla no té el necessari consens polític i social. El Pla no compta amb cap 
legitimitat política o democrática perqué no ha estat votada per la gent. 

Es compromet a paralitzar el Pla. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que estem parlant d'una modificació del 
POUM que es fa pensant que tots els barris de Vilafranca han de tenir les normes 
per a desenvolupar-se. Necessita les normes urbanístiques aprovades per tal de 
poder gaudir d'activitats. 

L'ajuntament el que fa és parlar d'uns drets que tenen els propietaris a construir 
900 habitatges. Aquest dret no es dóna ara, ja el tenen des del Pla del 2003. El que 
es fa ara és dividir-ho en diverses unitats d'actuació per tal de facilitar l'execució. 
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L'Ajuntament va decidir que la totalitat de la cobertura de la via seria executada 
per l'ajuntament a cárrec del pressupost municipal. Per tal de mantenir aquest 
criteri i que la urbanització del carrer Comerg avances independentment del 
desenvolupament urbanístic de les diferents unitats d'actuació, es va creure oportú 
treure el carrer Comerg de l'ámbit i incrementar la urbanització en els carrers 
laterals. 

Estem parlant d'una modificació del pla general que ha tingut unes 30 al•legacions 
diferents, quantitat similar a la que es rep quan s'aproven les ordenances fiscals. 

La majoria de la gent el que vol és un barri normal, com qualsevol altre barri. És un 
tema que s'ha treballat bé técnicament, els serveis implicats han treballat i han 
formulat propostes. En canvi, no s'ha formulat resposta alternativa. 

Respecte a les al•legacions, la majoria són ben fetes i s'han incorporat algunes 
coses. Es reafirmen en la proposta perqué ha estat ben treballada. Es un bon pla. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que a l'hora de parlar del drets reconeguts als 
propietaris des de l'any 2003, cal tenir en compte que la normativa ha evolucionat. 
Recorda que VeC ha formulat cinc iniciatives sobre el barri i el Govern les ha 
tombat. Aixó no s'acaba avui ni s'acaba aquí. Han perdut l'oportunitat de debatre el 
model de Vilafranca a Vilafranca. Ara potser n'hauran de parlar a altres instáncies. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que entenen que l'agenda urbanística és la que 
ha de dir on s'ha de créixer i recorda que l'agenda urbanística de Vilafranca está 
caducada. El dret als 900 habitatges no está consolidat. Fins que hagin fet la 
despesa no consoliden el dret. 

El Govern ajunta dos sectors diferents, en el POUM de 2003 hi havia el Pla de 
millora urbana del carrer del Comerg i el PAU 8 Vinópolis. Enlloc diu que els dos 
sectors s'han d'executar de manera conjunta. Hl ha dos models de ciutat diferents. 
L'equip de Govern está forgant amb calgador un creixement urbanístic que no 
existeix. 

El Sr. Josep Ramon (PP) demana al representant d'ERC quin Molí d'en Rovira volen. 
A ell Ii sembla que ERC vol que tot quedi igual. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que els ofereix molts dubtes la modificació. 
Hi ha hagut manca de planificació en diversos temes, com són habitatge, mobilitat, 
etc. La pressa no está justificada. Una intervenció d'aquestes característiques 
creuen que és necessari major consens. 

A parer de la CUP, una zona verda és una zona d'esbarjo, no és un carrer pintat de 
verd. Com  que han pujat tant l'edificabilitat, no hi ha més manera de tenir espais 
verds. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que la resta del barri és molt 
compacte. O hi ha edificis o hi ha carrers. Aquesta modificació permet aconseguir 
dotacions per a equipaments. S'ajunten polígons per tal de poder obtenir els espais 
verds necessaris es planifiquen 4 sectors, per tal que tinguin un bona mida per 
gestionar-los i desenvolupar-los. 
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L'alcalde Pere Regull (PDECat) agraeix totes les intervencions. Comunica que 
aquest matí s'ha reunit amb representants de la plataforma veinal suposa que hi 
haurá continuTtat. S'han presentat 27 tipus d'al•legacions diferents. D'aquestes, 19 
s'han acceptat totalment o parcialment. 

Les pors de l'associació de ve'ins i de la plataforma són el ritme de creixement i la 
manera de controlar el creixement és amb el desenvolupament per polígons. Les 
connexions amb Vilafranca han de seguir treballant-se. Pel que fa a la idiosincrácia 
del barri, aquesta es manté perqué es mantenen 12 naus. Segurament se'n podrien 
conservar més, peró Ilavors caldria compensar en major manera als propietaris. 

Reconeix que la mesura no és electoralista, si de cas és antielectoralista. Ha de 
seguir havent-hi relacions entre l'ajuntament i l'associació de veins per parlar 
d'aquest tema. 

ALCALDIA 

5. 5/2019/SEC_MP MOCIÓ EN SUPORT A LA VAGA FEMINISTA. Moció 
presentada pel grup municipal de la CUP i finalment també encapgalada pel grup 
municipal d'ERC i de VeC, en suport i adhesió a la vaga feminista convocada pel 
8 de marG de 2019. 

El 8 de marG se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores, una 
jornada que expressa la Iluita de milions de dones que no tenen res més que el seu 
treball com a forma de vida. Enguany, com l'any passat, hi ha convocada la Vaga 
General Feminista. Entenem aquesta vaga com a eina de demostració de forga i 
resposta col•lectiva, per reivindicar que, davant un sistema que ataca 
sistemáticament la vida, nosaltres apostem per un feminisme per canviar-ho tot, de 
baix a dalt. Hem estat el conjunt de dones de les classes populars les que 
históricament hem mantingut viva la flama de la dignitat, la Iluita contra 
l'explotació capitalista, patriarcal i racista, aquella que ens nega el dret a una vida 
digna i a una sobirania plena com a dones, tant als PaTsos Catalans com arreu del 
món. 

La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de 
reproducció i de cura que realitzem les dones, prácticament en solitari, no tinguin 
valor reconegut, ni económic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques 
imprescindibles per garantir el manteniment de la vida. 

Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi, retallades de 
pensions, educad& sanitat, no implementació de la Ilei de dependéncia, regressió 
en drets socials. Mentre l'estat i les empreses es beneficien de tot aquest treball 
invisibilitzat i imprescindible. 
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Com a treballadores hem de patir també l'explotació a la feina i, encara més, si 
aquesta está associada al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal ha 
destinat a les dones de classes populars: netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les dones 
som les que tenim més contractes a temps parcial, jornades laborals més curtes, 
percepció de salaris de fins a un 26% per sota deis homes, un menor 
reconeixement de la feina. Tot aixó amb unes institucions que estan buides de 
sobirania, en les que prima la lógica del mercat per sobre de les persones, que 
sostenen un sistema autonómic que ens ofega i que, en comptes de garantir-nos 
una vida digna, ens retalla Ilibertats, ens desposseeix i ens precaritza. 

L'alliberament d'aquest sistema que ens ofega, ens explota i ens assassina només 
será possible Iluitant organitzades per posar la vida al centre i així es reivindica a la 
Vaga General Feminista del próxim 8 de marg. Una Vaga que tindrá, com un deis 
seus eixos principals, la Iluita contra la feminització de la pobresa. Es una vaga que 
va més més enllá del que s'identifica com atur laboral, perqué la participació de les 
dones és nuclear en totes les esferes de la vida, i la vaga ha d'assolir també altres 
treballs i espais: el de les cures, el consum, la vida estudiantil i associativa. 

Tenim una !larga história feminista, i un recorregut de molts 8 de marg prenent el 
carrer, la plaga, la paraula amb el propósit de subvertir l'ordre del món i el discurs 
patriarcal, racista i neoliberal. Per aquest 8 de marg, ens convoquem totes, com 
van fer les nostres antecessores, per trencar els privilegis d'una societat patriarcal i 
capitalista, racista i heteronormativa. 

En virtut de l'exposat el Grup Municipal de la CUP proposa al Pie de l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedés l'Adopció deis següents 

ACORDS 

PRIMER.- Donar suport a la vaga general feminista convocada el proper 8 de marg i 
a les treballadores de l'ajuntament i empreses municipals es puguin adherir a la 
vaga i difonent la convocatória de la vaga general feminista a través deis mitjans 
municipals. 

SEGON.- Treballar per la remunicipalització i extensió deis serveis públics 
relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la 
infáncia: des d'escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependéncia i atenció 
a les persones. 

TERCER.- Establir cláusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als 
contractes i licitacions que efectlñ l'ajuntament, evitant la contractació amb 
aquelles empreses en les quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol 
deis seus estaments. 

QUART.- Establir un protocol d'actuació per evitat la discriminació laboral de les 
persones trans. 

CINQUÉ.- Establir la necessitat de personació de l'Ajuntament en el casos penals 
d'assetjament laboral dins el propi Ajuntament. 
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SISÉ.- Exigir la recuperació immediata del articles en matéria laboral de la Ilei 
d'igualtat catalana suspesos pel Tribunal Constitucional. 

SETÉ.- Que els Serveis de l'ajuntament de Vilafranca revisin el seu funcionament 
intern i les accions que desenvolupen amb criteris feministes i d'igualtat per tal de 
millorar-los. 

El redactat de la moció recollida en la present acta incorpora les modificacions en el 
redactat introduides en el debat de la mateixa 

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

INTERVENCIONS: 

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que la moció tracta de reafirmar la vaga 
general feminista del 8 de marg. L'any passat va ser una data histórica. Es 
important fer vaga perqué la doble jornada laboral de les dones continua sent una 
realitat. Les condicions laborals segueixen sent precáries, el salad i les pensions 
haurien de ser de 1.200€ per tothom. Cal exigir el compliment de la Ilei LGTBI en 
l'educació. Ni ha molts més motius. És un fet urgent. Cal que el 8 de marg ens 
aturem per canviar la situació 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta la intenció d'abstenir-se. En la part expositiva es 
fa una visió de la societat própia del S. XIX i no del S. XXI. En la part dispositiva 
está especialment d'acord amb el punt 4t, no contractació d'empreses que 
discriminin. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) anuncia que hi donaran suport i proposa afegir un punt 
seté. L'any passat es va fer important reivindicant les demandes feministes que fan 
evolucionar la societat. 

Demanen encapgalar la moció. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) anuncia que hi donaran suport i demana encapgalar-la. La 
Multa és desigual i queda molt per fer. El 84% de les dones de Catalunya treballa en 
les 4 feines menys remunerades. La incorporació al mercat laboral de les joves es 
produeix amb una desigualtat al mercat de treball, cobrant un 23% menys. 7 de 
cada 10 persones que cobraven menys de 1.000€ són dones. 

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que donaran suport a la vaga. La seva 
regidoria aposta per la vaga. A les 8 del vespre es fará una concentració per 
reivindicar els problemes que afecten a la dona. 

Les empreses de més de 250 treballadors han de tenir un Pla d'igualtat. En les 
licitacions, l'Area d'igualtat formula valoracions en matéria d'igualtat quan ho 
preveuen els plecs. 
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En aquests moments s'está elaborant un Protocol d'actuació per evitar la 
discriminació laboral de les persones trans. El protocol s'está treballant amb el 
lideratge de Barcelona activa i estem en la fase final. Tenim un esborrany de 
protocol. L'ajuntament de Vilafranca ha participat a través del Serveis de Recursos 
Humans i del Servei d'Ocupació per tal que es pugui arribar a portar a l'aprovació 
definitiva pel Pie de Vilafranca. 

Recorda que adherir-se a una vaga és un dret del treballador. 

Finalitza manifestant que la Regidoria d'Igualtat aposta per la recuperació deis 
articles suspesos immediatament 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) agraeix la predisposició de la regidora Laja Santís a 
modificar la moció per fer una série de precisions. Respecte a la proposta d'emena 
formulada per VeC, manifesta que ja procuren que no hi hagi les escletxes. 

Manifesta que la mitjana de sou de les dones d'aquest ajuntament, categoria per 
categoria, hi havia desigualtat, cosa que s'ha anat corregint. Ara cal revisar la 
retribució d'aquells Ilocs que estan infravalorats. 

En quant a la contractació, ja estudiaran de quina manera podem avangar. 

La Sra. Laja Santís (CUP) replica al Sr. Josep Ramon dient que és el PP el que está 
situat en el context del S. XIX. 

6. 7/ 2019/SEC_MP MOCIÓ PER A LA SUSPENSIÓ DE LA VENDA D'ARMES A 
LA COALICIÓ SAUDITA. Moció que presenten els grups municipals de la CUP i 
d'ERC i finalment també encapgalada pels grups municipals de PSC i VeC, per a 
la suspensió de la venda d'armes espanyoles a la coalició saudita que intervé en 
el conflicte del Iemen. 

Aquest punt figurava en el punt 7 de l'ordre del dia peró per deferéncia a la persona 
que havia d'intervenir en nom d'Amnistia Internacional, l'alcalde va alterar l'ordre 
del dia avangant el debat i votació d'aquest punt. 

MODEL DE MOCIÓ PER A LA SUSPENSIÓ DE LA VENDA D'ARMES ESPANYOLES A LA 
COALICIÓ SAUDITA QUE INTERVÉ AL CONFLICTE DEL IEMEN. 

Exposició de motius 

Des de marg del 2015 fins al de juliol de 2018, la coalició internacional encapgalada 
per l'Arábia Saudita que opera a la guerra del Iemen ha dut a terme més de 18.000 
bombardejos amb armes subministrades per diversos pa'isos, i ha comes desenes 
de presumptes crims de guerra duent a terme atacs deliberats i indiscriminats 
contra objectius civils, com ara: escoles, hospitals, mesquites, fábriques, mercats, 
noces i funerals. 
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A l'informe d'agost del 2018, el Consell de Drets Humans de l'ONU recomana a la 
comunitat internacional «abstenir-se de subministrar armes que podrien ser 
utilitzades a la guerra del Temen» ja totes les parts en el conflicte armat del Temen 
han comés amb impunitat violacions greus del dret internacional. 

El cost humá del conflicte del Temen, en els més de tres anys i mig que dura, ha 
estat qualificat per l'ONU des de marg de 2017 com la catástrofe humanitária més 
gran de l'actualitat. Segons Nacions Unides, fins a gener de 2018, en el conflicte del 
Iemen havien mort almenys 6.000 civils, més de 50.000 han resultat ferits i hi ha 
tres milions de persones desplagades internes. 

Duna població de 29,3 milions de persones, més de 22 milions necessiten ajuda 
humanitária per cobrir les seves necessitats básiques, 11 milions en una situació 
d'extrema necessitat. Una crisi exacerbada pel bloqueig marítim imposat per part 
de la coalició saudita, que constitueix una greu infracció del dret internacional 
humanitari. 

Entre 2015 i 2017, malgrat el risc de ser cómplice de la comissió de crims de dret 
internacional, l'Estat espanyol va exportar armes a l'Arábia Saudita per valor de 
932 milions d'euros i va autoritzar l'exportació d'armes per valor de 1.235 milions 
d'euros. Es necessari que Espanya adopti mesures significatives per sumar-se a la 
creixent nista de parsos que apliquen ja des de fa mesos mesures restrictives i no 
autoritzen ni exporten armes que es puguin utilitzar en el conflicte del Temen. 

Acords 

El Plenari de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés acorda: 

Instar el Govern espanyol a suspendre la transferéncia d'armes i denegar les 
autoritzacions d'exportacions d'armes a l'Arábia Saudita que podrien ser utilitzades 
en el conflicte del Temen, almenys mentre es tingui informació de fonts fiables o 
mentre es mantingui un risc substancial que aquestes es puguin utilitzar per 
cometre o facilitar la comissió de violacions greus del dret internacional dels drets 
humans o del dret internacional humanitari. 

Transmetre aquest acord a la Presidéncia i Vicepresidéncia del Govern espanyol, 
així com als Ministeris d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, Indústria, 
Comerg i Turisme, Defensa, Interior i Hisenda, a més de la Secretária d'Estat de 
Comerg que presideix la Junta Interministerial que regula el comerg d'armes 
espanyol 

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

INTERVENCIONS: 

D'acord amb l'article 98 del Reglament orgánic municipal, ¡'alcalde dóna la paraula 
al Sr. Jesús Suriol, qui en nom d'Amnistia Internacional presenta la moció. 
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El Sr. Pere Sábat (ERC) agraeix Amnistia Internacional que volgués promoure la 
moció. Demana que l'Estat deixi de vendre armes i que PP PSOE deixin 
d'incrementar partides de defensa. 

El Sr. Marcel Martinez (CUP) agraeix a les entitats que els hagués donat 
l'oportunitat de presentar la moció. Manifesta una monarquia absoluta que declara 
que l'Alcorá és la seva constitució i no té Parlament própiament dit i els partits 
polítics estan prohibits. No obstant les relacions bilaterals entre Espanya i Arábia 
han estat fructíferas tant en Vámbit geopolític com en el comercial malgrat que la 
legislació ho prohibeix a l'Estat espanyol segueix comerciant en la monarquia saudí. 
Malgrat el que diu la legislació vigent, l'estat espanyol continua comerciant amb 
armes amb l'estat saudí. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votar en contra. S'estan construint naus de 
guerra a les drassanes de Cádis i del Ferrol i que d'aprovar la moció, potser haurien 
de tancar. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) agrair a les entitats que han plantejat la moció, que VeC 
va demanar encapgalar la moció, paró criteri de l'alcalde no els deixen encapgalar-
la com grup proponent. Estan d'acord amb el que planteja aquesta moció i demana 
encapgalar-la. 

El Sr. Miguel Medialdea (PSC) manifesta que la presidéncia de Trump provoca una 
escalada militarista de diversos estats. Fa uns mesos, diversos científics 
demanaven l'aturada de les bombes inteldigents. Troba a faltar una resposta 
Europea en el tema de les armes. Com  a PSC, tot i ser un tema complex, estan per 
la cultura de la pau i caldrá trobar alternativas als treballadors. Demana encapgalar 
la moció. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que són partidaris de prohibir la transferéncia 
d'armes més que no pas a suspendre-la. 

7. 6/2019/SEC_MP MOCIÓ D'IMPULS AL COMERC DE LA VILA Moció 
presentada pel grup municipal d'ERC i finalment també encapgalada pel grup 
municipal de la CUP, per un nou impuls del comerg a la vila. 

Un deis elements que dona vida, cohesió, dinamisme i activítat económica a les dutats és el comerc. 
El comerc és un reflex de la ciutat, una manera d'explicar quin és el model de municipi. Hl ha models 
que aposten per grans centres periférics, altres que decideixen defensar un model de proximitat, o 
d'altres, que renuncien a tenir un teixit comercial propi. 

Vila franca viu des de fa anys un constant deteriorament del teixit comercial, fruit de la competéncia 
d'altres poblacions, peró també fruit de la manca d'un projecte i un model coherent amb la vila i amb 
el pro pi teixit, que ha provocat, entre altres problemes, que importants comerlos vilafranquins hagin 
crescut en polígons de municipis veins, cosa que fa que els compradors s'allunyin de la vila, i que la 
oferta comercial i d'oci de la vila, no sigui prou atractiva, per a consolidar el comerg de la ciutat. 

Malgrat mantenir aproximadament el mateix nombre d'establiments actualment que abans de la crisi 
económica, la rotació d'aquests és molt alta. Altres elements que defineixen l'actual estat del comerc 
són la baixa preséncia de grans franquícies, la manca de visibilitat fora de la vila fet que atrau a pocs 
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compradors, la manca d'oferta adaptada al jovent, molts locals a causa de lloguers molt alts, manca 
d'un rumb ciar, manca d'una oferta d'oci que acompanyi al comerg, etc. 

I d'aleta banda, l'urbanisme de la ciutat tampoc acompanya l'activitat deis comerpos. Hl ha una baixa 
iNuminació deis carrers, carrers en molt mal estat, una neteja insuficient, un urbanisme poc cuidat 

És evident, que les problemátiques del comerg a Vila franca no es resolen en una moció, ni amb una 
actuació concreta, sinó que ha de ser fruit d'un treball conjunt entre l'Ajuntament i els comerciants per 
tirar endavant aquelles propostes que ajudin a refer un sector clau en el desenvolupament de la vila. 

Cal un Acord de Ciutat sobre comerg que recuperi el terreny perdut en aquest ámbit. Un ámbit que es 
situa en una de les grans preocupacions d'una gran majoria de vilafranquins i vilafranquines. 

Calen actuacions urbanístiques com embellir el centre de la vila -per exemple amb els carrerons de 
Santa Maria; calen milloren en la ibluminació deis carrers i eixos comercials; calen accions de 
plantejament del model, com per exemple repensar com ha de ser la Plaga de la Constitució que s'está 
buidant i perdent, la plaga Torres i Bages, millorar urbanísticament la plaga de Sant Jocund, la plaga 
del Carme i d'Anselm Clavé ... fent del centre de la ciutat un espai més ampli i embellit. 

Calen iniciatives per fer front als elevadíssims lloguers fruit de l'especulació que hi ha a certs carrers 
de la vila i que perjudiquen al conjunt de la ciutadania i al sector i promoure accions per a l'obertura 
deis locals tancats, etc. En definitiva són necessáries tot d'actuacions que han de permetre recuperar 
aquest sector clau per a Vila franca. 

Per aquests motius el grup municipal d'Esquerra Republicana proposa a l'Ajuntament de Vila franca 
d'adopció deis següents acords: 

Crear un cens de locals buits per facilitar la cerca d'espais a noves activitats a possibles nous 
interessats. 
Aplicar un pla de millora urbanística i d'ifluminació del centre que doni coherencia, bellesa, 
singularitat, i que millori l'enrajolat actual. 
Impulsar l'estudi d'una taxa per gravar els locals buits que faci més de dos anys que no s'hi 
duu a terme cap activitat comercial. 
Promoure la obertura de locals tancats. 
Potenciar un pla de dinamització cultural, turística i d'od de la ciutat, que acompanyi al 
comerg i activi la ciutat. 
Prendre el compromís que durant el proper mandat es durá a terme un Acord de Ciutat sobre 
comerg per plantejar les línies d'actuació necessáries per a impulsar aquest sector a 
Vila franca, a través de la participació de tots els agents implicats, d'un Pla de Dinamització i 
d'una calendarització de les actuacions. 
Donar trasllat de la moció a les associacions de comerciants de la vila i a la Federació 
d'Empresarial del Gran Penedés. 

VOTACIÓ: La moció va ser rebutjada per 8 vots a favor (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC), 12 
en contra (8 PDECat, 4 PSC) i 1 abstenció (1 PP). 

NO APROVADA. Es recull el text sotmés a consideració i rebutjat per Itórgan plenari. 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que un deis temes que més afecten a la vila és el 
comerg. Hl ha models de grans centres periférics o altres municipis que renuncien a 
tenir teixit comercial propi. 
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Importants comergos Vilafranca creixen en municipis veIns, cosa que fa que 
potencials compradors s'allunyin de la vila. Malgrat mantenir el mateix nombre de 
comergos que abans de la crisi, hi ha molta rotació; cosa que deteriora la imatge 
del comerg. 

L'urbanisme de la ciutat tampoc ajuda. Mala ilduminació deis carrers, cal estudiar 
com afecten els aparcaments periférics allunyats del centre de la Vila. 

Proposen 5 punts del punt concrets 

Destaca el punt 6é marca la línia de com s'hauria d'afrontar el tema del comerg a 
Vilafranca. cal un acord de ciutat i cal que totes les parts que hi participen es sentin 
partícips i es sentin part de la solució. Vilafranca, sense un teixit comercial fort, 
perd part del seu tret d'identitat 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que está d'acord en gran part de la moció. No 
está d'acord en posar una taxa i a més, té dubtes de si legalment es pot fer. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) anuncia que votaran a favor. Troben a faltar el comerg 
electrónic, que té una afectació important el comerg de barri com hi ha hagut 
alguns exemples a Barcelona o Lleida, a través deis mercats municipals. 

El Sr. Francesc Oliva (CUP) defensen una economia al servei de les persones i 
aposten per un model de proximitat. Demanen encapgalar la moció que el polítiques 
de fons per alterar la dinámica comercial de Vilafranca. Cal la creació d'una oficina 
de assisténcia al comerciant i establir un pla de mobilitat sostenible. Cal promoure 
projectes innovadors i sostenibles. 

Joan Manel Montfort (VeC) manifesta que la part expositiva cal donar dades per 
puntualitzar. Dóna dades del comerg de Vilafranca, que aguantat forga bé la crisi. 
Tots els aparcaments de pagament durant la crisi han continuat incrementant els 
aparcaments a la Vila. 

És cert que en determinats sectors, hi ha fuita de compradors a altres ciutats 
properes. Hi ha qui té la sensació és que el comerg de Vilafranca está morint, peró 
aixó no és així. Prefereix que els Iloguers siguin cars, perqué vol dir que la plaga 
d'atractiva. Cap propietari posará un preu que cregui que no podrá obtenir. Els 
problemes poden venir amb el comerg electrónic i la fugida a entorns comercials 
més atractius. On es pot incidir és en l'oci Iligat a la compra. És un tema que s'está 
treballant amb els comerciants. Es va fer un estudi a finals de 2015 que dela que 
els locals buits no són preocupants. Creu que és un debat que s'hauria de deixar 
per la propera legislatura. Posar taxes locals buits és contrari o normativa i anuncia 
que no poden votar a favor. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que a ells sí que els preocupen els preus deis 
Iloguers si els locals continuen buits. La moció no és alarmista. La moció tracta de 
donar un impuls i el punt 6 de la moció ja diu prendre la decisió de que en el proper 
mandat es duguin a terme les accions. 
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El Sr. Joan Manel Montfort (PDECat) manifesta que estem al final de la legislatura 
desenvolupant un seguit d'accions que estan planificades des de 2016. No té sentit 
iniciar aquest debat. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) afegeix que el que es vol es prendre el compromís de que 
en proper mandat es tirará endavant un acord de ciutat per impulsar comer. 

El Sr. Joan Manel Montfort (PDECat) també afegeix que no pot acceptar ni la port 
expositiva ni la declarativa. Entenen que els acords de ciutat han d'intentar agrupar 
al máxim de participació. 

8. 8/ 2019/SEC_MP MOCIÓ PER EXIGIR LA IMMEDIATA REGULACIÓ DELS 
PREUS DELS LLOGUERS D'HABITATGES. Moció presentada pel grup 
municipal de VeC i finalment també encaNalada pel grup municipal d'ERC, per a 
exigir al Govern del president Pedro Sánchez l'aprovació immediata de la 
regulació deis preus deis Iloguers d'habitatges. 

Exposició de motius 

El passat 14 de desembre de 2018, el Consejo de Ministros va aprovar per decret 
modificar la "Ley de Arrendamientos Urbanos". Una reforma que fa temps venim 
demanant alguns partits i alguns Ajuntaments, conjuntament amb els Sindicats de 
Llogaters i Llogateres i la PAN. Una reforma que no s'entendria sense la mobilització 
i pressió de les persones afectades. No obstant el que l'executiu recull al Decret 
com a "medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda y favorecer el 
alquiler asequible" són canvis totalment insuficients, que ens fan sospitar, tal i com 
ha sortit publicat en alguns mitjans, que el govern está cedint a les pressions deis 
lobbies immobiliaris que són els que han dissenyat la política d'habitatge en els 
últims 30 anys. L'acord de pressupostos entre el PSOE i UP-ECP-EnMarea 
incorporava el control de preus en els Iloguers d'habitatges, el punt número 3 
d'aquest acord estableix que es donará als Ajuntaments la facultat de poder 
intervenir els preus del mercat de Iloguers especialment tensionats, una eina de la 
que esperaven disposar ja alguns Ajuntaments. 

La reacció i les amenaces inacceptables Ilengades, especialment per Blackstone i 
altres fons voltors, davant la possibilitat d'aquesta intervenció municipal va ser 
immediata. Blackstone, que amb més de 23.000 milions és el major inversor 
d'Espanya, va arribar a advertir en públic el passat mes de novembre de 2018 a la 
ministra Nadia Calviño sobre una retirada de inversions si s'aprovava el control de 
preus. Directius d'aquest sector reconeixen que van portar els seus arguments i 
advertiments davant de la Secretaría de Vivienda dirigida per Helena Beunza a 
Foment, "tan Iluny com van poder", i es van topar amb la resposta de que 
qualsevol modificació a l'esborrany de decret superava ja el nivell técnic i "exigia 
contactes polítics". 

Davant d'aquestes pressions, no deixa de ser lamentable que la regulació deis 
preus deis Iloguers, amb la que el govern tenia un ténue compromís des de la 
signatura de l'acord de pressupostos generals, sigui sens dubte la gran absent del 
decret aprovat el 14 de desembre pel govern. Resulta injustificable, tant sota 
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criteris técnics com polítics, que aquesta qüestió quedi posposada fins al proper 
any, en un context d'emergéncia habitacional imputable a una bombolla deis 
lloguers causada políticament. Es per aixó que resulta urgent i imprescindible que 
aquest govern apliqui mesures contundents per a revertir-la. La bombolla de 
lloguer que ens ofega no admet ni pegats ni tancaments en fals, no hi ha mitges 
tintes o s'está del costat de la ciutadania o del fons voltors. 

La situació al nostre municipi respecte a l'accés a l'habitatge requereix d'aquest 
tipus de mesures correctores valentes, només cal recordar que tenim entre prop 
d'un miler d'habitatges buits a Vilafranca del Penedés i que comptem amb un minso 
parc públic de lloguer que dista molt del que seria desitjable, i que tenen a altres 
ciutats europees com Viena, Berlín o París. Per altra banda, l'any 2017, segons les 
darreres dades oficials de la Generalitat de Catalunya, es van inscriure 219 
persones per accedir a un habitatge protegit; i en el període 2012-2017: s'hi van 
inscriure un total de 1.131. A finals de l'any 2017 hi havia 1.256 persones inscrites 
i pendents per accedir a un habitatge protegit; mentre que el 2012 tan sois n'hi 
havia 409, una tercera part. 

En l'actualitat, estem vivint una bombolla especulativa sobre els preus del llaguen 
L'any 2017 el preu mig del lloguer a la vila ha augmentat un 9,4%, per sobre de la 
mitjana catalana, segons les dades de la Generalitat de Catalunya. Les darreres 
dades disponibles indiquen que les persones que volien Hogar un habitatge de 
90m2 a Vilafranca del Penedés el mes de juliol de 2016 havien de pagar una 
mitjana de 540€, i dos anys després, el juliol del 2018, pel mateix pis havien de 
pagar 661€, un 20% més. El desmesurat increment deis preus de lloguer a la ciutat 
de Barcelona ha fet que molta gent busqui pis a altres poblacions cercant preus 
més barats. Aixó ha estés la demanda com una taca d'oli des de la capital cap a les 
poblacions situades en un radi de 50km i ben comunicades i fa que els preus pugin 
ara en aquestes localitats, en una lógica perversa similar a la que va causar la 
bombolla immobiliária recent. 

Per tots aquests motius, es proposa al Pie l'adopció deis següents: 

Acords 

Primer.- Demanar al govern del President Pedro Sánchez l'elaboració d'un nou Real 
Decreto Ley que contempli les mesures relatives a la limitació deis preus deis 
lloguers. 

Segon.- Que l'alcalde de Vilafranca del Penedés el Sr. Pere Regull, en nom de 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés adreci una carta al President del Govern 
manifestant el seu malestar per la retirada de la regulació deis preus deis Iloguers 
fruit de la pressió deis fons voltors i que manifesti que el municipi de Vilafranca del 
Penedés se suma a la petició d'altres Ajuntaments per tenir la possibilitat de poder 
intervenir els preus del mercat de lloguers, com a municipi especialment tensionat, 
una eina urgent per Iluitar contra la bombolla de lloguers i garantir el dret a un 
habitatge. I que per tant se suma a la petició de l'acord 1. 

Tercer.- Comunicar aquests acords al govern d'Espanya i als grups parlamentaris 
del Congrés deis Diputats. 
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VOTACIÓ: La moció va ser aprovada per 12 vots a favor (4 PSC, 3 CUP, 3 ERC, 2 
VeC), 8 abstencions (8 PDECat) i 1 vot en contra (1 PP). 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que hi ha un govern que ha de fer les seves 
funcions el govern va fer un decret Ilei que havia de ser consolidat peró les Corts i 
que no va ser convalidat perqué el govern va modificar el plantejament inicial i per 
aixó no va trobar recolzament Vilafranca está afectada per un augment deis preus 
del Iloguer i per la demanda d'habitatges de Iloguer amb preu protegit l'any 2017 
l'augment mig va ser del 914% un habitatge de 90 metres quadrats al 2016 vale 
540 euros mensuals al juliol de 2018 demanaven 640 euros un augment del 20% 
en dos anys 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votará en contra, perqué regular el preu de 
l'habitatge el que fará és que si hi ha molts habitatges buits perqué els propietaris 
no veuen segur Hogar si es vol regular el preu deis habitatges, augmentaran la por i 
finalment fará encarir el preu de l'habitatge disponible en el mercat. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) demana encapgalar la moció existeix demanda d'aquest 
tipus d'Habitatge es necessiten mesures que facin més habitatges de lloguer i que 
sigui assequible. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que estan d'acord amb la part expositiva i 
que votaran a favor encara que és una mesura simbólica més que no pas efectiva. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que votaran a favor. No sap perqué no es 
va incloure en la convalidació. Sembla que el Real Decret era positiu. La pregunta 
és per qué Podemos va votar en contra junt amb el PP i Ciutadans? 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que la moció está caducada i és 
precipitada. El model de la Generalitat que plantejava l'índex de preus de Iloguer i 
que planteja mesures als propietaris amb carácter d'incentiu i no pas de cástig. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que suposa que es va votar en contra 
perqué hi havia un acord signat que no es va respectar. 

9. 9/2019/SEC_MP MOCIÓ RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA. Moció 
presentada pel grup municipal de VeC sobre el despiegament de la renda 
garantida de ciutadania. 

Exposició de motius 

La Renda Garantida de Ciutadania és un dret cívic i social que empara a tota la 
ciutadania de Catalunya i té com a finalitat que les persones i famílies en situació 
de pobresa tinguin dret a una prestació económica, assegurant-se el mínims per 
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desenvolupar una vida digna deis ciutadans/es de Catalunya i deis nostres ve'ins/es 
de Vilafranca del Penedés. 

Aquesta Llei és el resultat del suport de més de 76 entitats cíviques, socials i 
polítiques, de les mocions de suport de 52 ajuntaments, de l'esforg i la collaboració 
de nombroses persones voluntáries i sobretot d'un ampli consens popular que va 
suscitar i que es va traduir en una "ILP" de 121.191 signatures. 

El dia 12 de julio!, el pie del Parlament Catalá va aprovar la Renda Garantida de 
Ciutadania i que ja regula l'article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia. Aquesta Llei va 
entrar en vigor el 15 de setembre del 2017 i s'havia d'implementar 
progressivament fins al desplegament complet que será 11 d'abril del 2020. 

Peró, han transcorregut mes de disset mesos des de l'aprovació unánime de la Llei 
de la Renda Garantida de Ciutadania pel Parlament de Catalunya i en aquest 
període de temps la implementació de la Ilei ha tingut dues fases destacables: 

El 15 de setembre de 2017 s'ha realitzat la conversió automática de les 
antigues prestacions de Renda Mínima d'Inserció a Renda Garantida de 
Ciutadania i s'actualitzen els complements de les pensions no contributives 
vigents fins al Ilindar de la RGC. En aquesta primera fase es va complir 
plenament el que disposa la Ilei RGC. 

La implementació de les noves sol•licituds de la RGC i complements, 
cursades des del 15 de setembre de 2017 fins a la data. Es en aquesta 
segona fase on s'han produit incompliments de la Ilei. 

El 26 de juliol de 2018 una representació de la Comissió Promotora de la RGC es va 
reunir amb el conseller Sr. Chakir el Homrani i el director d'ecomia social Sr. Josep 
Vidal, als que van exposar un ampli teman i deis greus problemes observats en la 
implementació de la Ilei. I van sollicitar conéixer el contingut de les instruccions i 
modificacions d'instruccions cursades per la Direcció d'Economia Social al personal 
que va gestionar, tramitar, valorar i va resoldre les soldicituds de prestacions de 
RGC i complements. 

El 17 d'agost es va registrar una sol•licitud d'informació a la Direcció d'economia 
social a través de la Llei de transparéncia i la resposta obtinguda ha estat 
incompleta i insuficient i ha donat lloc a dos recursos potestatius els dies 2 i 14 de 
novembre. 

Finalment, després de conéixer el primer esborrany del reglament de la RGC i el 
preacord publicitat el 28 de setembre passat, els representants de la Comissió 
Promotora van presentar el 16 d'octubre als representants deis grups parlamentaris 
un detallat informe sobre el seu contingut advertint de les incoheréncies i 
incompliments amb la Ilei de RGC en aquest esborrany. 

Després de valorar els resultats de la implementació de la Llei de la Renda 
Garantida de Ciutadania, la Comissió Promotora de la RGC va sollicitar al 
Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris les següents mesures o 
actuacions amb l'objectiu de fer complir plenament la Ilei de la RGC: 
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Davant les excuses injustificades, donar les dades sobre les soldicituds de 
RGC de persones sense llar, el nombre de resolucions aprovades i rebutjades 
a aquest col•lectiu. 

Davant el preocupant esborrany del Reglament elaborar per la Direcció 
d'Economia Social. L'obertura d'una comissió d'investigació parlamentária. 

Aprovar la realització d'una auditoria independent sobre la implementació 
de la RGC pel Departament de Treball i d'Afers Socials i Famílies, tenint en 
compte la gravetat de la situació i la urgéncia de complir plenament la Ilei de 
RGC. 

Que requereixin al Govern de la Generalitat l'abonament de les sollicituds 
de RGC, la resolució de la qual no va ser notificada a les persones soldicitants 
dins el termini que estableix la Ilei RGC. 

Que requereixin al Govern de la Generalitat la revisió de les sol•licituds 
rebutjades, aplicant normes i procediments coherents amb el contingut de la 
Ilei de RGC. 

Que es realitzi el seguiment de elaboració del Reglament perqué sigui 
plenament coherent amb el contingut de la Ilei de la RGC. 

Iniciar els trámits legislatius per a la correcció de l'error que afecta la 
quantia de la prestació económica de RGC de la segona persona en la unitat 
familiar o de convivéncia. 

Requerir al Govern de la Generalitat que amplif els crédits previstos per fer 
efectiu l'abonament i complements de la RGC d'acord al que estableix 
l'apartat 1 de l'art. 17 sobre '1  Finarnament de la prestació económic de la 
RGC " i la disposició final segona " Partida pressupostária, primer apartat", i 
donar pie compliment al seu carácter de dret subjectiu. 

Requerir al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya 
l'actualització de l'IRSC que está congelat des de 2010 i sobre el qual es 
calcula la prestació de la RGC 

El passat 22 de novembre el Pie del Parlament va aprovar la següent moció que 
obliga el Govern de la Generalitat a complir - dins d'un termini de sis mesos: 
"Realitzar una revisió de les resoludons de denegació de la RGC, elaborar un 
informe que contingui informació sobre les possibles denegacions indegudament 
justificades i compensar la pérdua de drets, calendaritzant les mesures pertinents 
per a resoldre els casos detectats." 

Acords 

Davant els greus incompliments en la implementació de la Renda Garantida de 
Ciutadania que nega aquest dret a milers de persones i famílies vulnerables, el Pie 
de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés acorda: 

Donar suport a les 9 mesures o actuacions anteriorment descrites. 

Exigir el pie compliment de la moció aprovada el 22 de novembre 2018 al 
Parlament, pel qual ha de revisar-se la totalitat de soldicituds rebutjades en els 
termes acordats. 

Exigir a la Direcció d'Economia Social, el Tercer sector, les cooperatives i 
l'autoempresa el pie compliment de la Llei de Transparéncia davant la solicitud 
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d'informació pública efectuada per la representació de la Comissió Promotora de la 
Renda Garantida de Ciutadania. 

VOTACIÓ: La moció va ser aprovada per 10 vots a favor (4 PSC, 3 CUP, 2 VeC, 1 
PP), 11 abstencions (8 PDECat, 3 ERC). 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) el Parlament de Catalunya va aprovar la renda 
garantida ciutadania els problemes han vingut en el desenvolupament de la Llei. Es 
demana que es doni suport a una resolució del Parlament per tal que el Govern 
clarifiqui una série de denegacions. 

El Sr. 3osep Ramon (PP) manifesta que votará a favor. Creu que el problema és que 
s'aprovin Ileis sense tenir els recursos per tirar-les endavant. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifesta que s'abstindrá. No comparteix el redactat tot 
i que está d'acord amb la renda garantida de ciutadania. Creuen que s'ha d'aplicar. 
Encapcalarien qualsevol moció que exigís destinar-hi més recursos. La renda 
beneficiará més de 100.000 persones. El Govern está fent passes per mirar 
d'aplicar la renda garantida de ciutadania. 

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que la renda garantida de ciutadania va estar 
aprovada pel govern i no hi ha excuses. Donaran suport a la moció. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que la Ilei va ser aprovada per la totalitat del 
Parlament. Hi ha un gran retard en el pagament dels ajuts a les famílies més 
vulnerables. Aixó comporta que l'Ajuntament ha de financar, a través de partides 
d'emergéncia, gent que hauria d'estar coberta per aquestes prestacions de la 
Generalitat, cosa que permetria alliberar partida per altres despeses. Anuncia que 
votaran a favor. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que traslladar mocions de temes del 
Parlament als ajuntaments és una cosa una mica estranya. Estan d'acord amb 
l'esperit de la moció. A Catalunya, el déficit de la Generalitat és brutal i no hi ha 
diners per executar determinades polítiques. Anuncia que s'abstindran. 

10. Proposta d'acord d'urgéncia 

L'alcalde Pere Regull (PDeCAT) demana la procedéncia de la urgéncia de la 
proposta d'acord. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que la urgéncia ve donada per la propera 
convocatória del Consell Rector del Consorci sanitari, prevista abans del proper Ple 
de l'Ajuntament. 
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El trámit d'urgéncia és aprovat per unanimitat. 

PROPOSTA D'ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÉS AL CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÉS I EL 
GARRAF 

Atés que per acord del Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya d'll de 
febrer de 2019 es va Acordar Autoritzar el Servei Catalá de la Salut la modificació 
del Consorci Sanitari de l'Alt Penedés i la incorporació de l'activitat assistencial i la 
integració deis dispositius dependents fins ara del Consorci Sanitari del Garraf, 
donant lloc a causa de l'addició d'aquestes dues mesures a la creació del Consorci 
Sanitari de l'Alt Penedés i Garraf (CSAPG). 

Atés que el mateix Acord va aprovar el text íntegre deis nous Estatuts del Consorci 
Sanitari de l'Alt Penedés, que passa a denominar-se Consorci Sanitari de l'Alt 
Penedés i Garraf (CSAPG) i implica l'adhesió com a entitats consorciades deis 
ajuntaments de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes i del Consell Comarcal del 
Garraf, amb la separació voluntária de la Fundació Hospital de Vilafranca. 

Atés que l'article 8.1 deis nous estatuts preveu que el Consell Rector de l'ens 
compti amb el nomenament de dos membres en representació de l'ajuntament de 
Vilafranca del Penedés, es considera oportú efectuar un nou nomenament exprés 
posterior a l'aprovació deis nous estatuts. 

Per tot aixó, es proposa al Pie l'adopció del següent, 

ACORD 

Primer.- Nomenar representant de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés en el 
Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedés i Garraf, la Sra. Anna Doblas i 
Ruiz i al Sr. Antoni Ventura i Lluviá. 

Segon.- El mandat deis dos nomenats finalitzará amb el nomenament de nous 
representats si s'escau, fruit de la constitució del nou Ajuntament posterior a les 
eleccions municipals de 2019. 

Tercer.- Notificar el present acord als nomenats i al Consorci Sanitari de l'Alt 
Penedés i Garraf. 

VOTACIÓ: La proposta és aprovada per unanimitat 

INTERVENCIONS: 
El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que les persones nomenades són les que ja 
formaven part del Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedés. 

34 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

11. Precs i preguntes. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que a la Comissió d'Urbanisme va demanar un 
históric de les unitats d'actuació no desenvolupades dels diferents planejaments 
generals aprovats. Li interessaria que el llistat incorporés a parer del Servei 
Urbanístic quin és el motiu pel qual no s'han tirat endavant. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que els han arribat comentaris de veTns de 
propers a la plaga Pau Vila, que han demanat canviar una magnólia moda fa 
temps. S'atendrá aquesta soldicitud? 

També recorda que va demanar fa dos mesos unes dades al Sr. Josep Maria Martí 
sobre habitatge nou que s'está construint a Vilafranca i encara no tenen la 
resposta. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que demá les donará les dades. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que al carrer de La Granada, la zona de 
cárrega i descárrega del Mercadona dóna problemes, perqué hi havia deficiéncia de 
senyalització. Va intervenir la Policia municipal i es va arreglar peró sembla que 
torna a haver-hi problemes. Caldria una intervenció. 

També demana si hi ha seguiment del protocol de seguretat de les empreses 
subcontractades. La que está actuant a la zona del carrer Papiol, sembla que les 
mesures no s'estan complint. Ja explicaran qué passa. 

Finalment formula la queixa perqué a l'Espirall no hi ha cap cadenera en aquests 
moments. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que el Sr. Arnabat té raó i que estaven 
mirant pressupostos. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que al Ple municipal del mes passat es va 
aprovar una moció que deia que s'havia d'enviar una de suport als presos i preses 
polítiques i en un deis punts deia que s'havia d'enviar una carta de suport als 
presos que són objecte de judici a Madrid. Voldrien saber si s'ha enviat. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que ho revisaran. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que en alguns 'tacs del municipi, encara hi ha 
plagues franquistes a les faganes d'alguns carrers. Demanen saber el pla previst 
per treure-les i perqué no s'ha dut a terme. També demana saber si és 
responsabilitat de l'ajuntament que en alguna d'aquestes plagues, en el Mac del 
jonc i les fletxes hi ha enganxat una senyera, cosa que considera de mal gust. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que des de l'ajuntament no els fem posar 
senyeres. 

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que hi ha molts actes de Cal Bolet que o es 
cancel•len o canvien d'emplagament. Els agradaria saber el per qué. 
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Alcaidla 

S9guidament l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretar 
adta. 

tenc aquesta 

El e 	, 

errvio 
AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 

L PENEDES 
aria 
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El Sr. Raimon Gusi (PDECat) manifesta que estan mirant «arreglar diverses coses. 
Per aquest motiu els espectacles més grans els passen a l'Auditori. 

La Sra. Laja Santís (CUP) demana saber si hi ha hagut canvis en qui és responsable 
de la Llei de barris. 
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