
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 02/2013
Caràcter: ordinari
Data: 5 de febrer de 2013
Horari: de 20,07 hores del 05-02-2013 a 01,18 hores del 06-02-2013
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Montse Arroyo i Ferrando
- Montserrat Blasco - Pozzan
- Llorenç Casanova i Fernàndez
- Anna Doblas i Ruiz
- Carme Garrido i Garrido
- Raimon Gusi i Amigó
- Josep Maria Martí i Ràfols
- Joan Manel Montfort i Guasch
- Xavier Navarro i Domènech
- Pep Quelart i Bou
- Josep Ramon i Sogas
- Maria Dolors Rius i Marrugat
- Francisco Romera i Gamarra
- Aureli Ruiz i Milà
- Jordi Solà i Sebastià
- Joan Tarrida i Busquet
- Emília Torres i Miralles
- Maria Josep Tuyà i Manzanera
- Bernat Villarroya i Garcia
- Ramon Zaballa i Serra

Assisteixen per tant a la sessió tots els / les membres de la corporació.

És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, també
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio.

Desenvolupament de la sessió

Amb caràcter preliminar, l'alcalde Pere Reguli dóna la benvinguda al públic
assistent, entre el qual hi ha alumnes que participen en el projecte "Tots Som
Regidors", membres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i treballadors
i treballadores de la residència de gent gran de Pacs.
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ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària
extraordinària de data 15 de gener de 2013, la qual és aprovada per assentiment.

I. PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE CARME GARRIDO

S'informa que, arran de la renúncia al càrrec de regidora presentada per Quima
Ricart i Claver, de la qual en va tenir coneixement el ple municipal el dia 15 de
gener de 2013, la Junta Electoral Central ha lliurat la preceptiva credencial que
acredita la designació com a nova regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès de Carme Garrido i Garrido, pel fet de formar part com a candidata núm. 8
de la llista electoral de Vilafranca a les eleccions municipals de 22 de maig de 2011,
pel Partit dels Socialistes de Catalunya.

També s'informa que Carme Garrido ha presentat abans d'aquesta sessió les
declaracions sobre béns patrimonials, i sobre causes de possible incompatibilitat i
activitats, a què es refereix la Llei reguladora de les bases de règim local. A la vista
d'aquestes declaracions, es presumeix que Carme Garrido no es troba afectada per
causes legals d'incompatibilitat.

L'alcalde Pere Reguli crida a Carme Garrido perquè prengui possessió del seu
càrrec; d'acord amb l'article 108.8 de la Llei del règim electoral general, per
adquirir la plena condició de regidora ha de prometre o jurar acatament a la
Constitució.

La pregunta que se li formula a Carme Garrido és:

\\ PROMETEU O JUREU, PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR, COMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRRECDE REGIDORA DE L'AJUNTAMENTDE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, AMB LLEIALTAT AL REI, I RESPECTAR LA
CONSTITUCIÓ I L'ESTATUTD'AUTONOMIA DE CATALUNYA?"

Carme Garrido accepta el càrrec de regidora d'aquest Ajuntament, i expressa el seu
respecte sota la fórmula: n Sí, ho prometo".

L'alcalde imposa a Carme Garrido, que pren possessió del càrrec, el medalló i
l'escut acreditatius corresponents.

Carme Garrido fa ús de la paraula, i destaca que s'incorpora a l'Ajuntament
coincidint amb el nou acord de governabilitat entre CiU i el PSC, i que el càrrec de
regidora constitueix un orgull i una gran responsabilitat. Recorda a l'exregidora
Quima Ricart i al seu company de candidatura Felip Ortega, dóna les gràcies a la
seva família i té paraules especials i emotives per al seu pare ja traspassat,
lluitador per la democràcia i la llibertat. Accepta el repte, formant part de la família
socialista (agraeix la confiança de Francisco Romero), amb entusiasme i il.lusió,
diu. Treballarà per Vilafranca, per les persones discapacitades, per la igualtat
d'oportunitats i per tirar col. lectivament endavant cap a un futur millor.
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PRIMER: Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'any
2013, integrat pel de la pròpia Entitat, Patronat Municipal d'Esports, Patronat
Municipal de Comerç i Turisme, Organisme Autònom Local Torras i Bages, Patronat
Municipal del Teatre Cal Bolet, Societat Serveis de Comunicació SL, Societat
Vilafranquina d'Aparcaments SL, Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca SA,
Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès SL, Entitat Pública
Empresarial Local Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet, Fundació de la
Festa Major i de la Fundació VINSEUM, Museu de les cultures del vi de Catalunya,
amb el detall següent:

• GENERAL CONSOLIDAT

A) ESTATDE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .
Cap. 7 Transferències de capital .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

17.744.269,03
17.660.793,05

549.109,93
4.081.570,00

3.385.834,00
30.000,00

12,00
2.782.361,30

TOTAL DESPESES

B) ESTATD'INGRESSOS

46.233.949,31

1) Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes .
Cap. 2 Impostos indirectes .
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

16.326.000,00
365.005,00

15.173.422,90
10.552.725,37
1.110.130,01

606.536,03
30,00

2.100.100,00

TOTAL INGRESSOS

• ENTITAT

A) ESTATDE DESPESES

46.233.949,31

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal . 14.407.471,00
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Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .
Cap. 7 Transferències de capital .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

10.347.439,00
494.632,00

7.142.268,00

2.312.228,00
261.500,00

12,00
2.689.084,00

TOTAL DESPESES 37.654.634,00

•
B) ESTATD'INGRESSOS

1) Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes .
Cap. 2 Impostos indirectes .
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

16.326.000,00
365.005,00

7.382.703,00
10.021.450,00

985.736,00

473.610,00
30,00

2.100.100,00

TOTAL INGRESSOS 37.654.634,00

• PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 4 Transferències corrents .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Alienació d'inversions reals .

305.922,00
843.180,00
61.556,00

72.000,00

TOTAL DESPESES

B) ESTATD'INGRESSOS

1.282.658,00

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

2) Operacions de capital

121.827,00
1.085.006,00

3.825,00
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Cap. 7 Transferències de capital . 72.000,00

TOTAL INGRESSOS 1.282.658,00

• PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 4 Transferències corrents .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .

196.220,00
428.927,00
37.896,00

16.500,00

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

679.543,00

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital .

172.474,00
488.669,00
1.900,00

16.500,00

TOTAL INGRESSOS 679.543,00

• ORGANISME AUTÒNOM LOCAL TORRAS I BAGES

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 4 Transferències corrents .

500,00
30.500,00

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

31.000,00

1) Operacions corrents
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

30.994,00
6,00

TOTAL INGRESSOS 31.000,00
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• PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CAL BOLET

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .

106.800,00
263.724,00

1.160,00

83.000,00

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

454.684,00

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital .

57.015,00
314.664,00

5,00

83.000,00

TOTAL INGRESSOS 454.684,00

• SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ SL

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .

717.285,00
146.600,00

60.000,00

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

1) Operacions corrents

923.885,00

Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital .

217.000,00
646.000,00

885,00

60.000,00
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TOTAL INGRESSOS 923.885,00

• SOCIETAT VILAFRANQUINA D'APARCAMENTS SL

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .

144.285,00
41.790,00

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

186.075,00

1) Operacions corrents
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

186.000,00
75,00

TOTAL INGRESSOS 186.075,00

• EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA SA

VII. A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .
Cap. 9 Passius financers .

999.440,86
4.922.902,85

7.380,91

840.000,00
29.858,32

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

6.799.582,94

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital .

TOTAL INGRESSOS .

6.631.080,90
35.576,01

132.926,03

6.799.582,94

• SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS SL

A) ESTAT DE DESPESES

G 8
Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDÈS

http://www.vilafranca.cat


. -,

~

~ AJUNTAMENT~Inl"VILAFRAN~A
DEL PENEDES

1) Operacions corrents
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .
Cap. 9 Passius financers .

25.960,00
16.456,00
2.000,00

6,00
22.500,00

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

66.922,00

•
1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

13.903,00
1.700,00

51.319,00

TOTAL INGRESSOS 66.922,00

• EPEL ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MARIA DOLORS CALVET

514.000,00

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .

TOTAL DESPESES

'- B) ESTAT D'INGRESSOS

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

490.000,00
21.800,00
1.800,00
400,00

302.200,00
211.500,00

300,00

TOTAL INGRESSOS 514.000,00

• FUNDACIÓ DE LA FESTA MAJOR

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .

294.900,00
100,00

100.000,00
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TOTAL DESPESES

B) ESTATD'INGRESSOS

395.000,00

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

135.000,00
259.000,00
1.000,00

TOTAL INGRESSOS 395.000,00

• FUNDACIÓ VINSEUM, MUSEUDE LES CULTURESDEL VI DE CATALUNYA

A) ESTATDE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .

2) Operacions de capital
Cap.6 Inversions reals .
Cap. 9 Passius financers .

376.845,17
323.070,20
27.581,02
3.760,00

2.100,00
40.918,98

TOTAL DESPESES

B) ESTATD'INGRESSOS

774.275,37

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

140.220,00
604.552,37
29.503,00

TOTAL INGRESSOS 774.275,37

• TRANSFERÈNCIESINTERNESA EFECTESDE CONSOLIDACIÓ

3.32303.41000 Entitat a OAL Torras i Bages .
8.33504.41000 Entitat a Patronat M. Teatre Cal Bolet .
8.34101.41000 Entitat a Patronat Municipal Esports .
5.43201.41000 Entitat a Patronat M. Comerç i Turisme.
7.49101.44900 Entitat a SERCOMSL. .
6.13302.44900 Entitat a SOVIPARSL .
8.33010.44900 Entitat a EPELEscola Música .
8.33303.44900 Entitat a Vinseum .
8.33303.48901 Entitat a Vinseum: conveni MOST Penedès

TRANSFERÈNCIESCORRENTS

30.994,00
299.659,00

1.070.000,00
444.657,00
644.000,00
186.000,00
146.500,00
300.000,00
15.000,00
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8.33801.44900 Entitat a Fundació Festa Major de Vilafranca 160.000,00

Jr()Jr~l..................................................••••••••••••••••••• ~.~!Jti.lJj[(),()()
TRANSFERÈNCIESDE CAPITAL

8.33504.71000 Entitat a Patronat M. Teatre Cal Bolet ...
5.43201.71000 Entitat a Patronat M. Comerç i Turisme.
8.34101.71000 Entitat a Patronat Municipal d'Esports .
7.49101.74400 Entitat a SERCOMSL. .

83.000,00
16.500,00
72.000,00
60.000,00

231.500,00

SEGON: Aprovar les Bases d'execució dels pressupostos de l'Entitat, Patronat
Municipal d'Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Organisme Autònom
Local Torras i Bages i Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet tal i com han estat
redactades per la Intervenció General.

TERCER: Aprovar la plantilla de personal de la Corporació comprensiva de les
diferents places reservades a personal funcionari, laboral i eventual, la qual plantilla
serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Igualment s'aproven
les retribucions bàsiques i complementàries aplicables als diferents llocs de treball
de l'entitat local a partir del dia 1 de gener de 2013, en els termes resultants de la
relació incorporada a l'expedient del Pressupost. També es modifica parcialment el
catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament, aprovant-se noves fitxes descriptives de
deu llocs de treball, fitxes que consten en l'informe d'acompanyament a la proposta
del capítol l del pressupost municipal de 2013, redactat pel Servei de Recursos
Humans i incorporat a l'expedient.

QUART: Modificar els criteris sobre les retribucions, assistències i indemnitzacions
aplicables als càrrecs electes de la corporació durant aquest mandat municipal,
aprovats pel ple municipal de 28 de juny de 2011. En aquest sentit:

- El màxim de càrrecs de Tinent d'Alcalde amb dedicació a l'Ajuntament serà de
tres, i podran tenir dedicació parcial o completa, essent la retribució la mateixa,
proporcionalment d'acord amb la dedicació, a l'actual.

- Assistències per concurrència efectiva a sessions dels òrgans col.legiats de la
corporació (aplicables únicament als càrrecs electes sense dedicació exclusiva o
parcial, ja que els càrrecs amb dedicació reconeguda no tindran dret a
assistències): S'apliquen les quantitats següents per cada sessió del Ple o Comissió
Informativa a la qual s'hagi assistit, en funció de si es tracta de l'alcalde, d'un
regidor/a (sense retribució) amb delegacions específiques de l'alcaldia sobre serveis
municipals, d'un/a Tinent/a d'alcalde, d'un/a portaveu de grup municipal (un/a per
cada grup), d'un/a Coordinador/a adjunt/a d'àrea o d'un regidor/a que no reuneixi
cap d'aquestes condicions.

Alcalde
Regidor/a delegat/da

Ple
1.100 £
1.100 £

C. Informativa

475£
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Tinent d'alcalde o Regidor/a portaveu grup
Coordinador/a adjunt/a
Resta de regidors/res

700€
450€
350€

200€
125€
100€

fIA

Quant als càrrecs electes que reuneIXin més d'una de les condicions anteriors,
únicament rebran assistències per una d'elles, que serà la que tingui assignat un
import econòmic superior.

Les quantitats esmentades en concepte d'assistència es percebran només per la
concurrència efectiva a les sessions del Ple o de les Comissions Informatives, si bé
no es percebran més de deu assistències per anyal Ple, ni més de vint assistències
a l'any per Comissió Informativa, encara que el nombre de sessions a les quals
s'hagués assistit fos superior.

CINQUÈ: De conformitat amb el que disposa l'article 30 de la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'aprova el límit
de despesa no financera del grup format per aquest ajuntament i els seus ens
dependents que estan sotmesos al compliment de l'estabilitat pressupostària
(Entitat, Patronat Municipal d'Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme,
Organisme Autònom Local Torras i Bages i Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet),
i d'acord amb l'informe d'Intervenció que s'adjunta a l'expedient es fixa per a
l'exercici 2013 en 38.025.134 €. Aquest límit és coherent amb l'objectiu de la Regla
de Despesa per a l'any 2013 i el límit del deute.

S'adjunta a l'expedient del pressupost de l'Ajuntament un document annex amb les
modificacions que s'han produït.

SISÈ: Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat
definitivament el Pressupost si no n'hi haguessin.

Aquest acord s'ha pres amb 15 vots a favor (CiU grup Socialista), 3 en contra
(CUP i ERC), i 3 abstencions (PP i ICV-EUiA).

Es fa constar que a proposta del regidor d'Hisenda, Aureli Ruiz, s'ha modificat el
redactat dels apartats tercer, quart i cinquè del dictamen que en el mes de
desembre de 2012 havia tractat la Comissió Informativa, sempre en aspectes
puntuals (referència al catàleg de llocs de treball que es modifica, límit de la
despesa no financera d'acord amb la Llei d'estabilitat pressupostària i regularització
de retribucions i assistències de regidors i regidores per adaptar-les a l'acord de
govern entre CiU i PSC).

Aureli Ruiz (regidor d'Hisenda i CiU) afirma que ara disposen d'un pressupost
prorrogat, amb limitacions clares en algunes partides i que impedeix abordar noves
inversions. Per tant, necessitem disposar ja d'una eina bàsica per al treball
municipal a favor de la ciutadania com el pressupost per enguany.

Respecte del pressupost de 2012, el de 2013 disminueix uns 845.000 euros, xifra
que és encara un milió d'euros superior si tenim present que en el pressupost
consolidat de 2012 no hi havia els Patronats del Vinseum i de la Festa Major. En el
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cas de l'entitat o ajuntament estricte, la davallada és de 3 milions d'euros, i això
quan prestem uns 45 serveis, la qual cosa ens obliga a minorar la despesa.

Ruiz explica que es redueix despesa amb austeritat i eficiència, ajustant partides i
cercant fórmules per a mantenir la qualitat dels serveis, emprant menys recursos.

Hi ha prioritats clares en el pressupost que es presenta: l'àmbit social es
consolidada i no davalla, fer formació i programes d'ocupació a la Fassina, donar
suport a l'economia local a través de les petites inversions previstes en obres i
manteniment, garantir tots els serveis municipals amb inclusió de les llars d'infants,
l'escola de música i l'Arsenal, assumint les retallades de la Generalitat, tasques de
promoció econòmica organitzant millor el Servei, continuar recolzant entitats de
Vilafranca que porten a terme activitats interessants, etc.

Ruiz també afirma que es continua la tendència a rebaixar l'endeutament
municipal, encara que aquest no sigui comparativament alt; enguany es preveu la
reducció del deute en 0,5 milions d'euros.

Pep Quelart (ERC) afirma que ara mateix el seu partit es troba distanciat de la
proposta del Govern; les esmenes presentades s'han enviat just avui, sense que ell
les hagi pogut ni veure per raons de feina, i també de l'acord de Govern CiU - PSC
n'ha hagut de tenir algun coneixement a través de la premsa. El model de
Vilafranca CiU + PSC ja fa uns anys que es dibuixa, i per descomptat ERC no el
comparteix; tot això situa ERCen l'oposició, i l'alcalde no pot al.legar que tot plegat
és una conseqüència de la manca de col.laboració de grups com ERC o CUP. El
pressupost es presenta coincidint amb un Govern de coalició sobtat i acabat
d'anunciar, enmig d'un clima de corrupció en tot el país, generant-se una situació
lamentable i de difícil comprensió ciutadana.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra sorprès pel fet de tenir des d'ara, sembla,
un nou Govern CiU - PSC, però sense que ja avançat el ple s'hagi anunciat
formalment res al respecte, fins al punt que el poc que es coneix és per la premsa.

Sobre el pressupost, Villarroya admet que tenim una pèrdua d'ingressos, i diu que
el seu grup va parlar amb el fins ara Govern de CiU, per analitzar si el Govern
plantejava alguna proposta inadmissible, si es podien atendre algunes prioritats
d'ICV i establir uns compromisos amb uns calendaris concrets.

Villarroya diu que, a diferència de 2012 (reducció de capital de l'empresa d'Aigües,
o incerta Universitat del Vi torpedinant el projecte de residència per a gent gran a
l'antic INCAVI), en la proposta de 2013 no es va apreciar cap assumpte radicalment
inacceptable. Llavors ICV ha formulat propostes: manteniment de l'acord social
entre els grups de 2010 (serveis socials, educació, lluita contra la crisi, etc.),
mesures d'esta/vi i eficiència energètica en els edificis municipals i manteniment i
millora del programa de rehabilitació d'habitatges amb finalitats socials. Quant a
calendaris, hi ha molts compromisos d'anys anteriors pendents (Llei de barris, Sant
Julià, Abat Copons, Pere el Gran i Pau Benach, plaça de l'Oli i Vall del Castell, etc),
molts d'ells procedents de processos de participació ciutadana, i és d'esperar que,
com s'ha dit, l'any 2013 puguin veure finalment la llum. Encara que el flamant
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acord de Govern ho pugui fer innecessari, ICV-EUiA s'abstindrà quant al pressupost,
justament per a facilitar-ne l'aprovació en moments especialment complexos.

Josep Ramon (PP) anuncia l'abstenció del seu grup, en una època de crisi. Caldrà
veure si, per la crisi i les retallades de la Generalitat, els ingressos previstos es
materialitzen o si quedarem per sota de la previsió. El PPdiscrepa en la inversió en
el local per a DNI i passaports de la Policia Nacional (es podia cedir el local, però no
acceptar el gran cost de condicionar-lo, tractant-se d'una competència estatal) i en
la creació de noves places laborals en temps difícils. En canvi, no es cobreixen com
cal les vacants a la Policia Local, i les partides de despesa social esdevenen
francament insuficients.

Xavier Navarro (CUP) recorda que quan es va presentar el pressupost en el mes de
desembre es va titllar l'oposició d'actitud irresponsable, i avui es comprova que fins
i tot sense el nou acord de Govern el pressupost s'hauria aprovat. En aquest
procés, la CUP ha presentat les seves propostes fent un procés previ i propi de
participació ciutadana, però no ha obtingut cap resposta del Govern. A més, ara el
Govern no només no executa allò que es va acordar en processos de participació
anteriors, sinó que fins i tot renuncia a crear una partida d'inversions per a fer allò
que decideixi democràticament la gent.

A parer de la CUP, el pressupost no respon a la situació d'emergència econòmica i
social que vivim: no hi ha propostes de suport al teixit productiu, la política
d'habitatge s'ha mostrat ineficient (pisos buits), no s'ha donat suport a la petita
empresa ni a l'autoocupació dels aturats, i assistim a uns pressupostos repetitius i
poc eficients.

Navarro afirma que la CUP volia racionalitzar despeses: eliminar drets econòmics
per assistir l'alcalde a plens quan ja té un sou de parlamentari, eliminar el càrrec de
confiança que treballa no per Vilafranca sinó per al Govern, replantejar aportacions
al Vijazz, al Comitè d'Empresa o al pacte per l'Ocupació CCOO-UGT, unificar les
entitats municipalistes, renegociar el conveni de la Policia de manera que els
policies no hagin de canviar la roba per una altra de nova cada any, fer un
manteniment més econòmic de parcs i jardins, limitar l'ús de telèfons mòbils a
càrrec de l'Ajuntament, replantejar la despesa en l'adaptació dels jocs infantils als
espais públics, reduir partides de despesa en via pública en moments com els
actuals, etc., amb un estalvi total anual d'uns 150.000 euros.

La CUP, diu Navarro, aposta per elaborar un pla d'equipaments públics estable des
del consens, per la transparència en la gestió de transferències i subvencions, per
modificar les condicions del deute amb bancs i per substituir despesa financera per
despesa social. En definitiva, la CUP votarà contra el pressupost i, davant l'acord
CiU-PSC, nega que es pugui culpar grups com la CUP i ERCd'estar instal.lats en la
cultura del no.

Francisco Romero (grup Socialista) recorda que el seu grup sempre ha dit, des del
govern o des de l'oposició, que cal aprovar l'eina del pressupost com més aviat
millor, i per aquest motiu sempre ha apostat per facilitar-ne l'aprovació. Patim la
crisi i hem de reaccionar, de manera que no ens podem permetre d'encallar el
pressupost municipal. Tots els grups tenen idees, i s'han d'escoltar, però finalment
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és necessari avançar. Romero diu que la nostra situació és comparativament
correcta: altres municipis fan retallades i suprimeixen serveis, cosa que fins ara no
ha passat de forma significativa a Vilafranca. Estem en emergència i hem de ser
positius aprovant el pressupost i altres instruments (normes, Ordenances, definició
d'equipaments i infraestructures, plans urbanístics, etc,) en benefici de la ciutat, i
per damunt dels interessos particulars dels partits polítics.

Aureli Ruiz (CiU) destaca la radical oposició de la CUP, la qual cosa no implica no
escoltar propostes (ajut a les petites empreses, etc.), agraeix malgrat l'abstenció
intervencions com les d'ICV o PP i manifesta no entendre el gran allunyament
d'ERC. Existeix un nou acord de Govern amb 50 projectes, però l'acord resta obert
a altres grups, i no és en cap cas excloent.

Pep Quelart (ERC) afirma que sovint ERC ha fet propostes que CiU ha acceptat,
però que no ha complert. Nega que el pressupost sigui social, perquè hi ha més
usuaris de serveis socials, la qual cosa comporta que es dóna el mateix servei a
més gent, però no es millora el servei. És un pressupost enganyós que, per
exemple, retalla en el Casal de la Dona, o que aporta molts diners per al DNI
espanyol quan se suposa que a partir de 2014 ja no necessitarem DNI o passaport
espanyols.

Llorenç Casanova (CUP) es pregunta si la situació d'emergència que esmenta el PSC
també portarà aquest partit a votar les retallades del Govern de CiU a la
Generalitat, si la situació aconsella un increment del sou dels regidors com el que
es proposa, i què pensa fer en termes de xoc el Govern de Vilafranca (la CUP
aposta pel treball, l'habitatge i la participació). Francisco Romero (grup Socialista)
contesta que no parlem de la Generalitat sinó de Vilafranca, i que ell no tindrà cap
sou, sinó que viurà del seu sou a l'empresa privada i s'incorporarà al sistema
d'assistències a sessions aprovat democràticament pel ple. Xavier Navarro (CUP)
replica que no és acceptable que els governs es fixin el seu propi sou, que en
política hi ha gent que guanya massa diners i es pregunta quant costarà la
incorporació del PSC (grup Socialista) al Govern municipal.

L'alcalde Pere Reguli afirma que l'augment de despesa dels òrgans de govern no és
significatiu, i que comparativament Vilafranca té un cost total força moderat si
parlem de sous i assistències de regidors. Reguli critica durament la demagògia en
aquesta matèria, afirma que els sous legals dels càrrecs públics és baix en
comparació amb l'empresa privada i destaca que els sous d'alcalde i càrrecs de
confiança en els pocs municipis governats per la CUP són més alts que a Vilafranca.
Vilafranca té aprovats uns drets econòmics dins d'una línia moderada, i el problema
en altres llocs pot ser els sous amagats i la corrupció. Reguli defensa que la majoria
dels polítics són honestos, i cobren uns sous moderats.

IV. OPERACIÓ DE CRÈDIT PROGRAMA CRÈDIT LOCAL

El text del dictamen és el següent:

PRIMER: Sol.licitar una operació de crèdit per import d'UN MILIÓ VUIT-CENTSMIL
EUROS (1.800.000,00 €) amb la finalitat d'obtenir els recursos necessaris per al
finançament dels projectes d'inversió que es realitzaran durant l'exercici de 2013 .
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SEGON: Facultar la Diputació de Barcelona perquè efectuï totes les gestions
necessàries davant l'entitat financera Catalunya Banc SA, signant, junt amb la
Diputació de Barcelona el conveni regulador del programa Crèdit Local per a
l'obtenció d'un préstec d'import d'1.800.000,OO €.

TERCER: Sol.licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció del tipus d'interès
del mateix préstec, amb càrrec al programa Crèdit Local i sotmès a les condicions
que imposen les normes reguladores.

QUART: Facultar la Diputació de Barcelona perquè, si escau, en nom d'aquesta
Corporació, dugui a terme les actuacions necessàries per tal d'obtenir l'autorització
de la Generalitat de Catalunya, si finalment el préstec que la Diputació de Barcelona
gestioni necessita autorització.

Aquest acord s'ha pres amb 15 vots a favor (CiU grup Socialista), 4 en contra
(CUP, rCV-EUiA i ERC) i 2 abstencions (PP).

Aureli Ruiz (CiU i regidor d'Hisenda) constata que aquesta proposta deriva del
pressupost, perquè les inversions es financen amb subvencions i crèdits, i el crèdit
de Catalunya Banc amb la subvenció de la Diputació reuneix clarament les millors
condicions. El conveni en aquests termes només és possible amb Catalunya Caixa,
sense que existeixin alternatives.

Bernat Villarroya (rCV) vol saber si d'acord amb mocions aprovades pel ple
anteriorment s'han fet gestions davant Catalunya Banc quant a cedir pisos buits per
habitatge social i no desnonar. Proposa deixar sobre la taula el dictamen i avaluar
la situació.

Xavier Navarro (CUP) es mostra desfavorable. Cal rebutjar polítiques de pisos buits
i desnonaments, i si l'oferta és la millor és perquè la Diputació atorga una
subvenció amb fons públics .

L'alcalde Pere Reguli recorda que a finals de novembre de 2012 es va signar un
conveni amb Catalunya Caixa, per al lloguer social de 7 pisos buits a preu
econòmic, i que demà es reunirà amb Caixa de Pensions per tal d'assolir
compromisos similars.

V. FUNDACIÓ VI I CAVA

Aquest punt de l'ordre del dia és retirat per l'alcalde, per un problema burocràtic
relatiu al nom de l'entitat que s'ha de solucionar.

VI. LICITACIÓ BUS URBÀ

El text del dictamen és el següent:
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Atès que s'estima convenient, tenint propera l'extinció de la vlgencia de la
concessió actual, celebrar el contracte administratiu per concessió administrativa
del servei públic de transport urbà de viatgers a Vilafranca del Penedès.

Atès que s'ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques, i que existeix consignació pressupostària suficient i
adequada per al finançament del contracte. El contracte tindrà una durada màxima
de 4 anys a partir de la seva formalització i podent-se establir pròrrogues, sense
que la durada màxima total excedeixi de vuit anys.

Atès que el pressupost des serveis és superior a 60.000 € (IVA a part), per la qual
cosa la contractació té lloc per procediment obert amb la finalitat de determinar
l'oferta més avantatjosa, d'acord amb el Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, del text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Atès que la competència per a contractar el servei correspon a aquest Ple municipal
d'acord amb la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic.

Atès que s'ha elaborat l'expedient de contractació adient, s'

ACORDA:

1. Aprovar l'expedient de contractació per concessió administrativa del servei públic
de transport urbà de viatgers a Vilafranca del Penedès. El preu màxim del contracte
(IVA a part) és de 235.537,19€ anuals. El preu amb l'IVA inclòs és de 285.000€.
Essent el preu del contracte per quatre anys de 942.148,76€ (IVA a part) i
1.139.999,90€ IVA inclòs.

2. Establir que la contractació tindrà lloc per procediment obert i aprovar el plec de
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, els quals es
consideren parts integrants del contracte. Es disposa l'obertura del procediment de
contractació, i la licitació serà anunciada en el Butlletí Oficial de la província i en la
pàgina web de l'Ajuntament (perfil de contractant de l'Ajuntament).

3. Aprovar la despesa corresponent, d'import màxim 1.139.999,90€ IVA inclòs amb
càrrec a les partides 6.44101.47200 i 6.44101.47201 del pressupost de la
corporació vigent.

Aquest acord s'ha pres amb 18 vots a favor (CiU, grup Socialista, pp i ERC) i 3 en
contra (CUP i ICV-EUiA).

Josep Maria Martí (regidor de Serveis Urbans i CiU) recorda que el 30 d'abril
s'acaba la concessió actual amb Monbús-Hispano. Es cerca un nou operador per
quatre anys, ampliables fins a vuit, i explica els criteris econòmics i socials que es
tindran en compte per a l'adjudicació del contracte concessional. Es preveuen dues
línies, i l'any 2013 hem tingut 155.000 usuaris del servei, la majoria dels quals han
viatjat gratuïtament per raons socials.
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Pep Quelart (ERC) afirma que sens perjudici d'estudiar millor els plecs de
condicions el seu grup dóna suport al dictamen. La proposta inicial del
Govern de retallar horaris s'ha eliminat, i cal valorar la importància d'aquest servei.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca la importància del servei, sobretot per
a gent gran o amb problemes de mobilitat. La reducció d'horaris inicialment
pretesa fou en part corregida arran de la Comissió Informativa, però a
Vilafranca sembla clar que l'empresa obliga els conductors a fer de forma
consecutiva altres serveis, a part del municipal, incomplint, presumptament,
les normatives de seguretat relatives al descans dels conductors, i posant
en risc a les persones usuàries, i això s'ha de controlar mitjançant
tacògrafs. Ignora si la normativa europea exigeix o no aquest element, però
creu que els plecs del contracte haurien d'obligar a activar els tacògrafs ja
existents ens els autobusos del servei, atés que hi ha motius fonamentats
per sospitar que aquesta conducta pressumptament irregular i perillosa
s'està produint. Si no és així, el seu grup votaria en contra

Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen. La reducció d'horari prestesa
pel Govern s'ha eliminat, i amb el nou plec s'obté un estalvi econòmic.

Xavier Navarro (CUP) anuncia el seu vot contrari. No tenim dades de la
realitat dels busos urbans, però en rigor retallem el servei. La CUP s'hi
oposa, i ja es veu clarament que el Pla de Mobilitat no té cap utilitat.

Francisco Romero (grup Socialista) dóna suport al dictamen, perquè s'ha
obtingut la informació necessària i el plec inicial ha estat millorat.

Josep Maria Martí (regidor de Serveis Urbans) afirma que no s'exigeixen
tacògrafs perquè la normativa europea no ho demana, i aporta dades sobre
l'escàs ús del servei a primera hora del matí. Les dades les replica Xavier
Navarro (CUP), tot dient que dades de tres o quatre dies no són
generalitzables, i reclama un estudi ampli i objectiu.

L'alcalde admet que hi ha indicis que l'empresa podria estar incomplint
algunes obligacions, i proposa, i així s'acorda, que els plecs de clàusules
exigiran la col.locació de tacògrafs en els autobusos en el cas que un
informe dels Serveis Jurídics municipals ho estimi viable legalment. Si
l'informe jurídic municipal fos negatiu, l'exigència no s'incorporaria als plecs."

VI BIS. DONAR COMPTE DE NOU DECRET CARTIPÀS I APROVACIÓ
DE NOMENAMENTS

Es dóna compte del decret d'alcaldia d'avui mateix 5' de febrer, amb el text
següent:

"Atès que l'article 56 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el
Reglament orgànic municipal (ROM), preveuen la potestat de delegació
d'atribucions de l'alcaldia en els regidors i regidores.

Atès que l'organigrama d'estructura i funcionament de l'Ajuntament determina
l'existència d'Àrees de direcció política i de gestió de serveis, com a responsable de
cadascuna de les quals hi ha d'haver un regidor o regidora de l'Ajuntament.
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Atès que l'article 55 de la mateixa Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa
que l'alcalde designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde entre els membres de la
Junta de Govern, i que els tinents d'alcalde substitueixen l'alcalde, per ordre de
nomenament, en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.

Atès que correspon a l'alcalde nomenar les diferents persones que han d'assumir la
condició de regidors/res Delegats/des, i que s'estima adient que les responsabilitats
de direcció i coordinació de les Àrees les assumeixin els diferents tinents d'alcalde,
emprant aquesta denominació específica, sens perjudici de l'existència en alguns
casos de regidors Coordinadors Adjunts d'Àrea.

Atès que s'estima adient modificar tant el primer decret de delegacions dictat en
aquest mandat municipal el 14 de juny de 2011, i modificat puntualment per un altre
decret de 14 de setembre de 2011, com el recent decret de delegacions de 15 de
gener de 2013, i tot això després que s'ha assolit i formalitzat un acord de
governabilitat per a la resta del mandat municipal entre els dos grups municipals més
nombrosos del consistori vilafranquí (CiU i grup Socialista). Es dicta per tant, per a
una major claredat, un nou decret complet en la matèria que abasta les diferents
delegacions, ja es modifiquin o no.

Per tot això,

DISPOSO:

1. S'estableix, modificant en la mesura necessària l'organigrama polític vigent, que
corresponen a cada Àrea, amb les denominacions que s'esmenten i a títol enunciatiu i
no limitatiu, els camps d'actuació següents:

1) ÀREA D'ALCALDIA

Gabinet d'Alcaldia:

- Secretaria d'alcaldia.
- Protocol de l'Ajuntament.
- Recepció de l'Ajuntament.
- Relacions Institucionals i Vegueria Penedès.
- Representació a les xarxes ACEVIN i RECEVIN.
- Relacions amb les associacions i entitats veïnals de Vilafranca.

Comunicació:

- Relació amb els mitjans de comunicació i direcció del Departament de Comunicació.
- Butlletí municipal d'informació, si existeix, i altres sistemes de comunicació amb la
ciutadania.
- Imatge corporativa i comunicació global de l'Ajuntament.
- Manteniment i millora dels llocs web de l'Ajuntament.
- Ràdio i televisió municipal, sens perjudici de l'autonomia de la societat municipal
SERCOM,S.L.en aquesta matèria.

Participació Ciutadana i Voluntariat:
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- Participació ciutadana i gestió del voluntariat en sentit ampli, sense perjudici del
voluntariat que gestiona Protecció Civil en el seu àmbit.
- Coordinació de consells de participació ciutadana.
- Suport a la Sindicatura Municipal de Greuges, la qual actuarà amb plena
independència.

2) ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ

Hisenda:

- Administració financera i Hisenda municipal.
- Planificació estratègica des dels punts de vista econòmic i financer.
- Elaboració, gestió i execució dels pressupostos municipals.
- Propostes d'elaboració i modificació d'Ordenances fiscals i de preus públics.
- Intervenció general i comptabilitat.
- Coordinació i supervisió econòmica dels organismes autònoms, entitats públiques
empresarials, empreses municipals i fundacions del sector públic municipal.
- Inventari del patrimoni municipal i gestió patrimonial.
- Gestió tributària i inspecció: gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic, resolució de recursos en la matèria, etc., sens perjudici de la
delegació existent a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
- Tresoreria municipal.
- Cadastre, sens perjudici de les delegacions establertes.

Estudis, Informació i Planificació:

Inclou tasques d'anàlisi i estudi, recollida i tractament d'informació, avaluació i
planificació de projectes generals de l'Ajuntament, amb la finalitat de definir polítiques
i objectius, millorar els serveis i les tasques municipals i dissenyar projectes que
garanteixin una millora dels serveis per a la ciutadania. .

Governació:

- Secretaria general.
- Serveis Jurídics de l'Ajuntament.
- Gestió i tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial, i reclamació dels
danys patits pel patrimoni municipal.
- Llicències i autoritzacions d'activitats i d'ocupació de la via pública i dels espais
públics (activitats de venda, quioscos, taules i cadires d'establiments de restauració,
parades, marquesines, concentracions humanes, ocupacions a la via pública,
interrupcions del trànsit, concessió de claus i comandaments d'accés amb vehicles a
zones d'accés restringit, etc.), permisos d'armes i d'activitats del taxi i similars, i
exercici de la potestat sancionadora i d'imposició de mesures de clausura o
preventives en matèria d'establiments públics, espectacles i activitats recreatives,
activitats econòmiques i d'incompliments d'Ordenances municipals de civisme i les
altres de caràcter governatiu.
- Llicències, autoritzacions, permisos, gestió de les comunicacions i control dels
requeriments tècnics de les activitats econòmiques, subjectes a prevenció i control
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ambiental, a la legislació sobre espectacles i activitats recreatives, a la d'equipaments
comercials o innòcues.
- Gestió, revisió i control del padró municipal d'habitants, registre d'unions estables de
parella i serveis generals.
- Gestió administrativa del cementiri i dels drets funeraris.
- Organització administrativa i circuits administratius.
- Direcció dels registres d'entrada i de sortida i convocatòries dels òrgans de govern.
- Arxiu municipal.
- Tramitació d'expedients sancionadors per contravenció d'Ordenances municipals.

Recursos Humans:

- Direcció i gestió del personal.
- Negociació col. lectiva i comissió paritària.
- Seguretat i salut en el treball i riscos laborals.
- Elaboració de nòmines, control de presència i llicències i permisos.
- Valoració de llocs de treball i elaboració de propostes sobre plantilla.
- Elaboració de la relació de llocs de treball i preparació i execució de la selecció dels
empleats públics.
- Formació del personal de l'Ajuntament.
- Política de recursos humans en sentit ampli en general.

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

- Oficina d'Atenció Ciutadana i registre de documents que s'hi presenten
presencialment.

Compres i contractació:

- Polítiques i gestió de compres, i criteris sobre contractació administrativa.

Estadística:

- Gestió i manteniment del plànol de la ciutat.
- Control estadístic de suport al servei de Governació.
- Gestió dels sistemes GIS.

Informàtica:

- Gestió dels serveis informàtics de l'Ajuntament.
- Implementació tècnica i control dels sistemes de gestió digital dels expedients i de
l'Administració electrònica.
- Planificació i gestió dels serveis i xarxes de telefonia i dades de l'Ajuntament, sens
perjudici del seu manteniment per part del servei d'Edificis municipals.
- Responsabilitat de la protecció de dades i de l'emmagatzematge dels arxius en
suport digital.

3) ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Benestar Social:
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- Serveis socials d'atenció primària (Servei d'orientació i informació i servei de
tractament social). Inclou també la gestió dels serveis del Centre Obert, Casa
Petita, Casal x la Igualtat, habitatge social, càtering social, etc.
- Polítiques de suport a les famílies, i gent gran que viu sola.
- Ajuts i programes de suport a la dependència.
- Serveis d'atenció domiciliària.
- Programes de teleassistència.
- Polítiques transversals de foment de /'Igualtat entre persones, i tasques que
anteriorment eren assumides pel denominat Pla per la Igualtat.
- Suport tècnic i jurídic a situacions de violència de gènere.
- Representació en consorcis, fundacions i associacions (Centre Socio-sanitari Ricard
Fortuny, Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, Fundació Hospital de Vilafranca, Fundació
Amàlia Soler, Associació Ressó, etc.).

Ensenyament:

- Gestió del servei municipal de Llars d'Infants.
- Manteniment de centres escolars i d'infraestructures escolars en general, i impuls de
nous centres educatius.
- Participació en consells escolars.
- Suport a l'Escola d'Arts i Oficis Arsenal.
- Beques i ajuts a estudiants.
- Casals d'Estiu i similars, infància i suport a activitats extraescolars.

Convivència i ciutadania:

- Oficina Tècnica de Ciutadania, i les tasques anteriorment adscrites al denominat
Pla per la convivència.
- Servei de mediació i educació en resolució de conflictes.
- Servei d'acollida.
- Servei d'inclusió social.
- Servei d'acreditació d'adreça

Salut:

- Programes de protecció de la salut: seguretat alimentària, tinença responsable
d'animals de companyia, control de plagues, estat d'higiene de solars i terrenys,
control de riscos per a la salut pública, etc.
- Programes de promoció i prevenció de la salut: tallers i cursos de foment d'estils
de vida saludables, Pla de drogues de Vilafranca, programa de salut escolar, etc.
- Gestió dels ajuts a les entitats de salut.
- Relació amb d'altres administracions respecte de la salut pública.
- Relació amb els centres sanitaris de la vila: Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i
Centres d'atenció primària, sense perjudici de la representació en els àmbits que
correspon de l'Ajuntament per part d'altres regidories.

4) ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT

Urbanisme: = 22
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- Gestió, direcció i control de projectes i d'obres municipals.
- Promoció de les infraestructures.
- Planejament urbanístic, gestió urbanística, intervenció en l'edificació i l'ús del sòl i
del subsòl (llicències urbanístiques, ordres d'execució i declaracions de ruïna, etc.),
protecció de la legalitat urbanística, etc.
- Tramitació de llicències i permisos d'obres que afectin a particulars, i també a les
vies públiques i a les infraestructures (incloses rases per a serveis).
- Enllumenat públic, tant pel que fa a planificació de l'obra nova com al manteniment i
control de la despesa.
- Inspecció i control d'obres majors i menors.
- Suport tècnic al servei de Governació quant a les llicències, comunicacions i
inspeccions de les activitats econòmiques en sentit ampli.

Projecte Pla de Barris a l'Espirall:

- Gestió, planificació i direcció del Projecte d'Intervenció Integral al Barri de l'Espirall
(programa Llei de barris impulsat per la Generalitat de Catalunya), fins la seva
finalització.

Habitatge:

- Polítiques de rehabilitació i promoció d'habitatges amb finalitats socials, etc., sens
perjudici de l'activitat de la Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès,
S.L.
- Línies de subvencions per a l'accés a l'habitatge i millora d'aquest.
- Gestió de l'Oficina Municipal d'Habitatge, amb els programes corresponents (gestió
d'ajuts, Borses d'Habitatge, problemes de desnonaments, etc.).

Medi Ambient:

- Impuls de la política municipal en matèria de medi ambient.
- Gestió i control del medi ambient.
- Polítiques específiques de sostenibilitat ambiental.
- Manteniment i conservació d'espais periurbans, camins, rieres, zones forestals o de
conreu del terme de Vilafranca de titularitat pública.
- Realització d'estudis ambientals, i exercici de la potestat sancionadora en matèria
mediambiental.
- Polítiques d'horts urbans.
- Control i inspecció de sorolls, publicitat indesitjada, abocaments en el medi rural,
contaminació de tot tipus, etc.
- Gestió i manteniment de la xarxa d'aigües i del clavegueram, tasques que es troben
atribuïdes a l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A.

5) ÀREA D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ

Promoció Econòmica:
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- Promoció econòmica, en sentit ampli, amb inclusió del desenvolupament
empresarial a través de projectes des del Centre Àgora.
- Promoció de l'activitat econòmica del municipi. Promoció dels polígons industrials i
de les àrees econòmiques.
- Projecte d'Escola universitària del Vi i el Cava, com a espai de promoció
econòmica, formació i suport a les empreses del món del vi i el cava.
- Representació a la Fundació Pro Penedès.
- Polítiques i programes de relacions internacionals i europees, així com els
agermanaments amb ciutats d'altres països, excloent aquelles polítiques relatives a
projectes de Solidaritat i Cooperació.

Comerç i Turisme:

- Polítiques de comerç i fires com les del Gall i de Maig, etc., a través del Patronat
Municipal de Comerç i Turisme.
- Mercats: mercats dels dissabtes i dels dimarts, mercat de Sant Salvador, mercat de
la carn, etc. Aquestes funcions les assumeix el Patronat Municipal de Comerç i
Turisme.
- Oficina d'Informació, promoció del turisme, etc., a través del Patronat de Comerç i
Turisme.
- Representació en consorcis i fundacions: Consorci de Promoció Turística de l'Alt
Penedès, Fundació Pro-Penedès, Vinseum, etc.

Ocupació i Formació:

- Polítiques municipals de treball.
- Oficina Municipal del Treball.
- Programes de formació per a l'ocupació.
- Gestió i suport a empreses d'inserció.
- Representació en consorcis; fundacions i associacions relacionades amb la
matèria: Inform, Entrem-hi, etc.
- Polítiques de foment, formació i impuls en matèria de noves tecnologies i societat
del coneixement, IDAP, punt de suport de la UOC,etc.

Consum:

- Protecció dels consumidors.
- Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC).
- Gestió de la Junta Arbitral de Consum.
- Polítiques de promoció i educació per al consum responsable.
- Control d'establiments comercials per assegurar el compliment de normatives de
consum.

6) ÀREA DE SERVEIS URBANS I SEGURETAT CIUTADANA

Serveis Urbans:

- Manteniment dels vials, mobiliari urbà, parcs i jardins i l'espai públic en general
de Vilafranca.
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- Manteniment de la senyalització viària establerta reglamentàriament, d'orientació
i dels sistemes de control del trànsit.
- Conservació, manteniment, control energètic i neteja dels edificis municipals.
- Manteniment del Cementiri municipal i serveis funeraris, entès com a edifici i
espai municipal, sens perjudici de l'atribució del servei de Governació quant a la
gestió administrativa.
- Manteniment de les xarxes de comunicació municipals.
- Coordinació dels diferents treballs públics i privats que afecten les vies públiques,
per tal de reduir molèsties i garantir l'eficiència.
- Gestió d'infraestructures públiques (remolcs, taules, cadires ... ) per a la realització
d'actes.
- Serveis de neteja viària i residus urbans: gestió, recollida i tractament
d'escombraries i altres residus, manteniment de contenidors, neteja d'espais i
mobiliari de la via pública, i coordinació amb la Mancomunitat Penedès-Garraf en
matèria de residus.

Mobilitat:

- Gestió de la mobilitat, accessibilitat i transport de persones, vehicles i
mercaderies; aparcaments, tant de gestió directa com en règim de concessió.
- Representació en entitats i associacions en l'àmbit de la mobilitat: AMTU, etc.
- Suport tècnic a Governació en la concessió de llicències i permisos que afectin
les vies públiques des del punt de vista de les ocupacions i interrupcions derivades
d'obres o similars, guals per a l'entrada de vehicles, reserves d'estacionament i
concessió de claus i comandaments per a zones d'accés restringit.

Seguretat Ciutadana:

- Direcció i prefectura superior del Cos de la Policia Local, vetllant per la seva eficàcia,
eficiència i millora del servei, i per la seguretat ciutadana tenint en compte l'abast de
les competències municipals en la matèria.
- Exercir la potestat sancionadora en matèria de trànsit, circulació i seguretat viària.
- Gestió i coordinació de la Policia de barri.
- Educació viària i de civisme a escolars.
- Control i inspecció de les ordenances municipals de convlvencia I cIvIsme i dels
establiments públics, sense perjudici de la potestat sancionadora per part del servei
de Governació.
- Gestió de la grua municipal, sense perjudici de l'activitat realitzada per l'empresa
municipal SOVIPAR, S.L.

Protecció Civil:

- Protecció Civil, en sentit ampli.
- Relacions amb les associacions i agrupacions de voluntaris que treballen en el sector
de la Protecció Civil (GEIF, REMER,etc.)
- Gestió del voluntariat en l'àmbit de la Protecció Civil

7) ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ SOCIAL

Cultura:
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- Promoció de la creació i difusió de l'activitat cultural.
- Dinamització del cicle festiu: Festa Major, Festes de Sant Raimon, etc.
- Promoció de la Festa Major, i relacions amb la Fundació i amb el Consell de la
Festa Major.
- Promoció d'activitats relacionades amb Vilafranca com a capital de la cultura
catalana l'any 2015.
- Impuls d'una programació cultural a través de la gestió d'equipaments o
infraestructures culturals com ara la biblioteca, exposicions, museus, teatre (sens
perjudici de les atribucions del Patronat del teatre "Cal Bolet"), auditori, Ateneu
Popular, equipament l'Escorxador, l'Escola Municipal de Música, etc.
- Promoció de la conservació del patrimoni cultural del municipi.
- Relació amb les entitats culturals de Vilafranca.
- Política lingüística incloses les relacions amb el Consorci de Normalització
Lingüística, els Serveis de Català i vetllar pel compliment del Reglament sobre l'ús
de la llengua catalana a l'Ajuntament, etc.

Esports:

- Política d'esports i foment de la seva pràctica.
- Manteniment, millora i ampliació de les instal.lacions esportives, sens petjudici de
les atribucions estatutàries del Patronat Municipal d'Esports.
- Relacions amb les entitats esportives de Vilafranca.
- Participació en consells esportius .

.Joventut:

- Polítiques de suport als joves.
- Oficina d'atenció i assessorament per a joves.
- Relació amb les entitats de joves de Vilafranca.

Solidaritat i Cooperació:

- Polítiques de solidaritat i cooperació.
- Relació amb entitats de cooperació, ONG, etc, així com amb ciutats agermanades
només des del vessant de la Cooperació.
- Tramitació d'ajuts a projectes de Solidaritat i Cooperació.

Gent Gran:

- Promoció i polítiques actives de suport i participació de la gent gran.
- Relació amb els casals per a gent gran.
- Gestió d'ajuts i subvencions a entitats socials que treballen en l'àmbit de la Gent
Gran.

2. La Junta de Govern Local, presidida per aquesta alcaldia, estarà integrada a més
pels set regidors i regidores següents: Francisco Romera i Gamarra, Aureli Ruiz i Milà,
Josep Maria Martí i Ràfols, Maria Dolors Rius i Marrugat, Jordi Solà i Sebastià, Joan
Manel Montfort i Guasch i Ramon Zaballa i Serra.
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3. Es nomenen tinents d'alcalde primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè i setè
d'aquest Ajuntament els regidors i regidores Francisco Romero i Gamarra, Aureli
Ruiz i Milà, Josep Maria Martí i Ràfols, Maria Dolors Rius i Marrugat, Jordi Solà i
Sebastià, Joan Manel Montfort i Guasch i Ramon Zaballa i Serra, respectivament. En
els supòsits d'absència, de vacant o de malaltia de l'alcalde, s'ha d'establir per
decret quin tinent d'alcalde el substitueix i, en el cas que no s'hagi dictat un decret
exprés, la substitució es farà automàticament seguint l'ordre de nomenament entre
els tinents d'alcalde presents.

4. Amb l'excepció de l'Àrea d'alcaldia, de la qual es responsabilitzarà directament
l'alcalde, cadascuna de les Àrees previstes en el punt 1 d'aquest decret serà
responsabilitat d'un tinent d'alcalde o d'una tinenta d'alcalde que tindrà una delegació
general d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes de la seva Àrea d'actuació i
que actuarà com a Coordinador/a.

Es porten a terme els nomenaments següents de tinents d'alcalde màxims
responsables o Coordinadors de cada Àrea:

- Tinent d'alcalde de Serveis Centrals i Organització: Aureli Ruiz i Milà.
- Tinent d'alcalde de Serveis a les Persones: Ramon Zaballa i Serra.
- Tinent d'alcalde de Territori i Medi Ambient: Josep Maria Martí i Ràfols.
- Tinenta d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació: Maria Dolors Rius i Marrugat.
- Tinent d'alcalde de Serveis Urbans i Seguretat Ciutadana: Joan Manel Montfort i
Guasch.
- Tinent d'alcalde de Relacions Ciutadanes i Promoció Social: Jordi Solà i Sebastià.

També es nomenen, com a regidors Coordinadors Adjunts o regidores Coordinadores
Adjuntes de cinc de les Àrees existents, les persones següents:

-Regidor Coordinador Adjunt de l'Àrea de Serveis Centrals i Organització: Francisco
Romero i Gamarra.
-Regidor Coordinador Adjunt de l'Àrea de Territori i Medi Ambient: Ramon Zaballa i
Serra.
-Regidora Coordinadora Adjunta de l'Àrea de Serveis a les Persones: Montse Arroyo i
Ferrando.
- Regidor Coordinador Adjunt de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació: Jordi Solà i
Sebastià.
-Regidor Coordinador Adjunt de l'Àrea de Serveis Urbans i Seguretat Ciutadana: Joan
Tarrida i Busquet.
-Regidora Coordinadora Adjunta de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Promoció Social:
Carme Garrido i Garrido.

5. Nomenar portaveu del Govern municipal el tinent d'alcalde Aureli Ruiz i Milà. El
càrrec comporta l'activitat de fer palesa la postura de l'equip de govern municipal
davant dels grups municipals, els mitjans de comunicació, les entitats ciutadanes, etc.

6. Els tinents d'alcalde i les tinentes d'alcalde responsables d'Àrea esmentats i
nomenats en el punt 4 assumeixen la direcció, la coordinació i la gestió de l'Àrea
corresponent, tal com resta descrita en aquest decret, i dels serveis i activitats que
s'hi comprenen, i han de coordinar i supervisar la tasca dels regidors i regidores que
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ostentin delegacions específiques adscrites a l'Àrea de la qual són responsables.
Assumeixen per delegació les atribucions de l'alcaldia en cada una de les Àrees
establertes, llevat les que legalment resulten indelegables i les que es troben
delegades a favor de la Junta de Govern Local, i estan facultats per a dictar actes
administratius que afectin a tercers. En aquest sentit, i amb relació a les matèries
incloses dins la seva Àrea corresponent, poden els tinents i les tinentes d'alcalde
signar documents i resolucions de tràmit o de caràcter definitiu, dictar propostes de
resolució i resolucions de tota mena, celebrar contractes administratius i privats
d'import no superior a 5.000 euros (IVA a part), exercitar plenament la potestat
sancionadora i imposar multes coercitives, dictar requeriments i realitzar en general
totes les actuacions necessàries i congruents per a la direcció, gestió, impuls i
resolució dels serveis, de les activitats i de les potestats i funcions adscrites a l'àrea.
Tanmateix, l'alcaldia ha de rebre informació detallada de la gestió realitzada i dels
actes dictats i ha de ser informada i consultada sobre les decisions de transcendència
abans de la seva adopció. També pot l'alcaldia, quan ho estimi convenient i per
avocació, dictar actes administratius o emprendre actuacions en relació amb qualsevol
de les delegacions establertes mitjançant aquest decret.

7. Es confereixen les següents delegacions específiques (descrites per a cada Àrea en
el punt 1 d'aquest decret) a favor dels regidors i regidores que s'esmenten, amb la
finalitat de gestionar assumptes o serveis determinats (tasques d'estudi, proposta i
execució) i sense que la delegació comporti la facultat de dictar actes administratius
que afectin a tercers. Tanmateix, pel que fa al regidor de Governació, Joan Manel
Montfort i Guasch, podrà dictar actes administratius que afectin a tercers sobre les
matèries de Governació (permisos d'activitats i ocupacions a la via pública, llicències
de taxi i d'armes, activitats subjectes a llicència o permís ambiental o a comunicació
prèvia, requeriments, suspensió d'activitats i sancions pel que fa als establiments i
activitats, exercici de la potestat sancionadora per incompliment d'Ordenances de
civisme i altres, drets i títols del Cementiri, etc.); Joan Manel Montfort podrà així
mateix dictar actes en matèria de Convivència i Ciutadania. També el regidor Josep M.
Martí i Ràfols podrà dictar actes administratius que afectin a tercers sobre les
matèries de Serveis Urbans, amb inclusió de l'exercici de la potestat sancionadora, i el
regidor Aureli Ruiz i Milà tindrà les mateixes potestats quant a l'àmbit de Benestar
Social.

a) ALCALDIA

- COMUNICACIÓ: MARIA JOSEP TUYÀ l MANZANERA. Maria Josep Tuyà serà la
presidenta de la Comissió municipal de Comunicació, publicitat i propaganda.
- PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT: MARIAJOSEPTUYÀl MANZANERA.

b) ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ

- HISENDA : AURELI RUIZ l MILÀ
- ESTUDIS, INFORMACIÓ I PLANIFICACIÓ DE PROJECTES: Francisco Romero i
Gamarra.
- RECURSOS HUMANS: AURELI RUIZ l MILÀ
- COMPRES I CONTRACTACIÓ: AURELIRUIZ l MILÀ
- OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA: AURELIRUIZ l MILÀ
- INFORMÀTICA I ESTADÍSTICA: AURELIRUIZ l MILÀ
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- GOVERNACIÓ: JOAN MANEL MONTFORT l GUASCH. Joan Manel Montfort presidirà
també la Ponència Municipal d'Avaluació Ambiental.

c) ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

- BENESTAR SOCIAL: AURELI RUIZ l MILÀ. Es nomena Aureli Ruiz president del
Consell Municipal de Serveis Socials i del Consell Municipal per la Igualtat.
- ENSENYAMENT: EMÍLIA TORRES l MIRALLES. Resta nomenada Emília Torres
presidenta de l'organisme autònom municipal "Torras i Bages" i presidenta del Consell
Escolar Municipal. Es nomena vicepresident del consell rector de l'organisme "Torras i
Bages" a Marta Junqué i Surià.
- SALUT: ANNA DOBLAS l RUIZ. Es nomena Anna Doblas representant de
l'Ajuntament en el Comitè Comarcal de la Creu Roja.
- CONVIVÈNCIA l CIUTADANIA: JOAN MANEL MONTFORT l GUASCH. Joan Manel
Montfort assumeix la funció de president del Consell Municipal de la Convivència.

d) ÀREA DE TERRITORI l MEDI AMBIENT

- URBANISME: JOSEP MARIA MARTÍ l RÀFOLS
- HABITATGE: JOSEP MARIA MARTÍ l RÀFOLS. Josep Maria Martí resta nomenat
president de la Comissió Municipal d'Habitatge.
- MEDI AMBIENT: JOSEP MARIA MARTÍ l RÀFOLS. Josep Maria Martí serà president
del Consell Municipal de Medi Ambient.
- PROJECTE PLA DE BARRIS A L'ESPIRALL: MARIA DOLORS RIUS l MARRUGAT

e) ÀREA D'ECONOMIA, EMPRESA l OCUPACIÓ

- COMERÇ l TURISME: MARIA DOLORS RIUS l MARRUGAT. Maria Dolors Rius serà
presidenta del consell rector de l'organisme autònom municipal Patronat Municipal de
Comerç i Turisme; serà vicepresident d'aquest consell del Patronat Jordi Solà i
Sebastià.
- CONSUM: MARIA DOLORS RIUS l MARRUGAT
- PROMOCIÓ ECONÒMICA: JOAN MANEL MONTFORT l GUASCH
- OCUPACIÓ l FORMACIÓ: MARIA JOSEP TUYÀ l MANZANERA

f) ÀREA DE SERVEIS URBANS l SEGURETAT CIUTADANA

- SEGURETAT CIUTADANA: JOAN MANEL MONTFORT l GUASCH. Joan Manel
Montfort presidirà el Consell Municipal de Policia Comunitària, i serà membre de la
Junta Local de Seguretat.
- PROTECCIÓ CIVIL: JOAN MANEL MONTFORT l GUASCH
- MOBILITAT: JOAN MANEL MONTFORT l GUASCH. Joan Manel Montfort presidirà la
Comissió de Transport Públic.
- SERVEIS URBANS: JOSEP MARIA MARTÍ l RÀFOLS

g) ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES l PROMOCIÓ SOCIAL

- CULTURA: RAIMON GUSI l AMIGÓ. Es nomena Raimon Gusi i Amigó president del
consell rector de l'organisme autònom municipal "Patronat del Teatre de Cal Bolet'~
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president del Consell Municipal de la Festa Major, president del consell d'administració
de l'entitat pública empresarial EscolaMunicipal de Música M. Dolors Calvet i president
de la Comissió municipal interdepartamental de seguiment del Reglament per a l'ús
de la llengua catalana a l'Ajuntament. Serà vicepresidenta del consell de l'EPEL
Escola de Música M. Dolors Calvet Montse Arroyo i Ferrando.
- ESPORTS: EMÍLIA TORRESl MIRALLES. Resta nomenada Emília Torres i Miralles
presidenta del consell rector de l'organisme autònom municipal Patronat Municipal
d'Esports, i representant municipal en el Consell Esportiu de l'Alt Penedès. Serà
vicepresident del consell del Patronat Municipal d'Esports Jordi Solà i Sebastià.
- .JOVENTUT: ANNA DOBLASl RUIZ.
- SOLIDARITAT I COOPERACIÓ: RAIMON GUSI l AMIGÓ. Raimon Gusi resta
nomenat president de la Comissió Municipal de Solidaritat i Cooperació.
- GENT GRAN: RAIMON GUSI l AMIGÓ. Raimon Gusi assumeix el càrrec de president
de la Comissió per a la Gent Gran.

8. Amb relació a les Comissions Informatives de Serveis Centrals i Organització (1),
Serveis a les Persones (2), Economia, Empresa, Treball i Participació (3) i Territori i
Serveis Urbans (4), creades per acord de Ple municipal de 28 de juny de 2011, es
delega la seva presidència en els tinents d'alcalde Aureli Ruiz i Milà, Ramon Zaballa
i Serra, Maria Dolors Rius i Marrugat i Josep Maria Martí i Ràfols respectivament.

Podran formar part de totes i cadascuna de les Comissions Informatives, i prendre
part en les seves deliberacions, tots els regidors i totes les regidores que conformen
el Ple municipal, sens perjudici del sistema de vot ponderat establert quant als
grups municipals.

9. Donar compte d'aquest decret al Ple municipal en la primera sessió que celebri,
notificar-lo a les persones interessades, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la
província".

També s'indica en el ple que per coherència amb el nou cartipàs es porten a terme,I els nomenaments següents:

1. Nomenar nou vocal del consell rector del Patronat Municipal de Comerç i Turisme
de Vilafranca, a proposta del grup de CiU, a Joan Manel Montfort i Guasch, qui
deixarà de ser vicepresident del consell rector esmentat.

2. Disposar el cessament, com a vocal del consell d'administració de l'EPEL de
l'Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, de Quima Ricart i Claver, a proposta
del grup Socialista. Es nomena nova membre del consell d'administració a Montse
Arroyo i Ferrando.

Pep Quelart (ERC) denuncia que l'assumpte no figura a l'ordre del dia del ple, que
no ha pogut estudiar el document amb antelació i que el secretari ha fet un resum
del decret que no permet judicis clars. En un sentit similar s'expressa Xavier
Navarro (CUP). Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que s'ha portat a terme una
presentació mediàtica del pacte al VINSEUM, però no s'ha donat cap informació
directa. El seu grup farà una oposició constructiva i proactiva.
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L'alcalde Pere Reguli afirma que el pacte es va signar ahir al vespre, i que avui s'ha
tramès la documentació als diferents grups municipals.

Malgrat les reticències inicials per la denunciada precipitació, els diferents grups es
donen per assabentats del nou cartipàs, sens perjudicis dels diversos parers al
respecte.

VII. MOCIÓ TRANSPORT EN AUTOBÚS

Es presenta la següent moció d'ICV-EUiA:

El servei de transport públic en autobús entre Vilafranca i Barcelona és utilitzat a

diari per centenars de persones que principalment l'agafen per anar a treballar o a
realitzar estudis universitaris.

Aquest servei públic, que presta l'empresa Monbús - Hispano Igualadina per

concessió de la Generalitat de Catalunya, presenta, d'uns anys ençà, problemes

constants (autobusos amb retard, mala planificació i overbooking amb usuaris que

queden a terra, usuaris que van drets, busos que no passen, etc), problemes que

han motivat mocions i resolucions de l'Ajuntament de Vilafranca i fins i tot del

Parlament de Catalunya.

Per tal que el Govern de la Generalitat de Catalunya controli de forma més eficaç a

l'empresa i, si s'escau, pugui inspeccionar-la, sancionar-la, revocar-li la concessió o

intervenir el servei, és important que pugui disposar del màxim de dades de les

incidències que es produeixen.

Aquest problema, que afecta a la competitivitat de Vilafranca i a la qualitat de vida

de moltes persones, també el pateixen altres ciutats de la Vegueria Penedès com és
el cas d'Igualada. En aquesta darrera ciutat l'empresa de serveis informàtics

Creagia, en col.laboració amb l'Ajuntament, ha desenvolupat l' #hispanofail un

sistema que permet que el municipi disposi a l'instant de totes les incidències

denunciades pels usuaris a través d'un senzill aplicatiu per al telèfon mòbil.

D'aquesta manera l'Ajuntament pot facilitar a la Generalitat la situació real de les

incidències al seu municipi, reenviant de forma automàtica les dades recollides .

• 31
Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDÈS

http://www.vilafranca.cat


~

~ AJUNTAMENT
~lnlJJ VILAFRAN~A

DEL PENEDES

L'aplicatiu pot ser fàcilment adaptat per Vilafranca, sense cost econòmic per

l'Ajuntament, i permetria un seguiment molt més acurat de les incidències.

Per tot això, el Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i

Alternativa (ICV-EUiA), a proposta de la Plataforma d'Usuaris de la Hispano

Igualadina, proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

Primer. - L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès es reafirma en reivindicar la

necessitat urgent que els serveis públics d'autobús prestats per Monbús -

Hispano Igualadina funcionin de forma correcta i sense incidències.

Segon.- Habilitar una adreça de correu electrònic municipal per activar la

recepció de les dades servei #hispanofail en la versió de Vilafranca

del Penedès.

Tercer.- Disposar que la Comissió de Transport Públic de l'Ajuntament faci un

seguiment de les dades i del funcionament del servei i, en el termini d'un

any, estudiï la seva ampliació a altres recorreguts i/o companyies amb

destinació Vilafranca.

Quart. - Difondre el contingut d'aquest acord a Penedès Televisió, Radio Vilafranca

i a les seves pàgines web, així com a la web municipals i a la resta de

mitjans de comunicació locals.

Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Transports de la

Generalitat de Catalunya, a l'empresa Monbús - Hispano Igualadina, a
l'Ajuntament d'Igualada, a l'associació per la Promoció del Transport

Públic, a la Plataforma d'Usuaris de la Hispano Igualadina, a Creagia i a
les entitats ambientalistes de la Vila.

Aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que la iniciativa parteix de la Plataforma

d"usuaris del servei, i diu que hi ha un servei similar al web de l'Ajuntament;>. 32
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d'Igualada, municipi en el qual el servei de Monbús - Hispano també genera

problemes. L'empresa genera incidències d'horaris, supressions de serveis, gent

sense poder accedir, etc, i la Generalitat ha de poder inspeccionar i sancionar, però

seria positiu que l'Ajuntament pogués tenir un recull de dades com a Igualada.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, a fer tot allò que sigui adient per

millorar el servei.

Montserrat Blasco (PP) agraeix la moció i diu que és bo detectar deficiències i

recollir dades, amb la finalitat darrera de millorar el servei. En un sentit semblant

s'expressa Francisco Romero (grup Socialista). El regidor Josep Maria Martí destaca

que es tracta d'un aplicatiu senzill per millorar el servei, i afirma que seria bo

poder-lo estendre al servei de bus urbà.

VIII. MOCIÓ PLACESDE RESIDÈNCIA A L'ALT PENEDÈS (punt 11 de l'ordre
del dia, canviat l'ordre)

Es presenta la següent moció dels grups de CiU, Socialista, CUP, ICV-EUiA i ERC:

L'ICASS ha anunciat als familiars dels 89 avis de la Residència Penedès amb plaça
concertada, la voluntat de traslladar-los a Tarragona i Vilanova. La normativa
estableix, en aquests casos, que els familiars dels ingressats tenen l'última paraula.
D'entrada la majoria de familiars, a qui se'ls va donar dos dies per decidir-se, van
dir que no, sobretot els que se'ls ha adjudicat les places a Tarragona. En aquest
sentit cal esmentar que l'ICASS ha amenaçat als familiars de retirar la subvenció si
es negaven al trasllat.

De moment està previst que 30 usuaris marxin a la residència dels Josepets de
Vilanova i la Geltrú i la resta a Tarragona, a les residències de Sanitas i Sta. Tecla,
que tenen places concertades buides.

La Residència de Pacs té capacitat per a 117 places, així que quedaran
aproximadament 12 usuaris privats i 12 usuaris de centre de dia. Per tant, la
pèrdua de les 89 places concertades significarà el tancament de la residència i la
conseqüent pèrdua de llocs de treball.

Cal recordar que els 64 treballadors de la residència de Pacs, tot i les grans
dificultats amb les que s'han trobat, han fet tots els esforços perquè els usuaris
estiguessin atesos i que ells seran els grans perjudicats, ja que se'ls deuen els
salaris des del mes de febrer de l'any passat.

Per tot això, el Ple de la Corporació municipal acorda:
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Que el Departament de Benestar Social i Família faci les gestions oportunes
per assegurar que les 89 places concertades es quedin a Vilafranca i
Comarca.
Demanem es garanteixi la reubicació dels treballadors de la residència de
Pacs.
També demanem que el Departament de Benestar i Família ens informi dels
mecanismes que està portant a terme per tal de conèixer quina
responsabilitat ha tingut l'empresa gestora en la situació actual de la
residència.

Aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat.

D'acord amb el ROM, i en representació dels treballadors i treballadores de la
Residència, ha intervingut Myriam Saura, qui destaca que estan treballant sense
cobrar pràcticament des de fa temps. Cal cercar noves places als residents, però
també reubicar el personal treballador de la Residència.

Pep Quelart (ERC) es dóna per assabentat de les gestions municipals i comarcals
realitzades. Cal ubicar a la comarca la gent gran afectada, i també el personal
treba Ilador.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) aposta per les places a la comarca, la recol.locació dels
treballadors i l'exigència de responsabilitat a l'empresa. La comarca no pot perdre
entre 50 i 90 places de Residència. Caldria augmentar les places, i recorda que
l'any 2009 el Govern de Pere Reguli va torpedinar el projecte de nou Centre a
l'antic INCAVI del carrer d'Amàlia Soler.

Xavier Navarro (CUP) agraeix la participació en el ple dels treballadors i
treballadores de la Residència. Li consta que institucionalment s'intenta recol.locar
la gent gran a la comarca, però no podem deixar al carrer 64 treballadors del
centre.

Francisco Romero (grup Socialista) destaca que l'empresa de la Residència
pràcticament ha comès una estafa, perquè ha cobrat de la Generalitat i ha
incomplert els seus deures. Cal fer front al problema, des de l'Ajuntament, les
institucions i el Parlament.

Aureli Ruiz (CiU) afirma que fa dues setmanes es va saber que la Generalitat
extingia el concert per greus incompliments de l'empresa, i cal agrair als
treballadors que mantinguin el servei gairebé sense cobrar. S'han fet gestions, i des
de l'Ajuntament i el Consell Comarcal es vol que la gent gran no hagi d'anar a
centres de Tarragona o Vilanova, sinó a places disponibles de la comarca que es
poden concertar, amb inclusió del Centre Ricard Fortuny de Vilafranca. Són
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necessàries places d'estada de proximitat, treballar per la recol.locació dels
treballadors.

L'alcalde Pere Reguli destaca que ha parlat tres cops de l'assumpte amb la
consellera de la Generalitat. És important poder mantenir les places a la comarca i
garantir els drets dels treballadors, si bé és problemàtic poder obligar els nous
centres concertats a fer-se càrrec dels contractes del personal. Seria molt positiu
trobar una empresa nova que es faci càrrec de la Residència, amb els seus clients i
els seus treballadors, la qual cosa pot ser possible si se l'allibera dels deutes de
l'empresa anterior.

Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció. Una solució de continuïtat seria positiva
i, si no és possible, s'han de poder mantenir les places a la comarca i els drets dels
treballadors. També s'han d'exigir responsabilitats a l'empresa privada gestora
actual, fins i tot penals.

IX. MaCla DESNONAMENTS(punt 13 de l'ordre del dia. canviat l'ordre)

Es presenta una moció d'ICV-EUiA i CUP, a proposta de la plataforma PAH, la qual
és encapçalada també finalment per ERC. La moció, després de l'acceptació d'una
esmena de l'alcaldia relativa al punt 7è, té el redactat següent:

El comportament antisocial i alegal de les d'entitats bancàries, una legislació no

ajustada a la normativa europea que desprotegeix totalment al consumidor, una

gestió nefasta de les politiques d'habitatge i del parc d'habitatge públic, un context

de crisi intensa i perllongada en el temps i un rescat bancari que no ha estat decidit

pel poble, han provocat una situació d'alarma social nomes justificada per la sumi

sió dels poders politics als poders financers i que es tradueix en,

- prop de 500.000 famílies que han sofert la pèrdua i desallotjament del seu

habitatge i a més, la carrega del deute sobrant degut a la sobrevaloració en les

taxacions, interessos de demora a legals i costos judicials que els impedirà una vida

normal dins la nostra societat i, el més greu, tenint en compte que patim aquesta

situació des de l'any 2007, uns altres centenars de milers de famílies que ho

pateixen i patiran en els propers mesos i anys i que també seran carregades amb

un deute que no podran assumir i que els impedirà, a ells també, dur una vida

normal dins la nostra societat portant-los a l'exclusió social.
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La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i diferents entitats socials han denunciat

reiteradament que els procediments d'execució hipotecària actuals deixen a les

persones en una absoluta indefensió, el que comporta una violació sistemàtica dels

drets humans, contravenint molt especialment el Pacte Internacional de Drets

Econòmics, Socials i Culturals, ratificat per l'Estat, l'Estatut de Catalunya i La

constitució Española entre d'altres.

L'Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la Sra. Kokott, en

les conclusions presentades el 8 de novembre de 2012, arran d'una decisió

prejudicial sol.licitada per un Jutjat Mercantil de Barcelona, expressa que la

normativa estatal sobre execucions hipotecàries vulnera la Directiva 93/13/CEE del

Consell, de 5 d'abril de 1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats

entre consumidors. La Directiva empara què l'òrgan judicial suspengui el

procediment executiu fins que no s'hagi verificat el caràcter abusiu d'una clàusula

contractual, d'aquesta forma s'evita que el consumidor perdi l'habitatge i per tant,

que no se li ocasioni un dany de difícil reparació posterior.

L'ajuntament, com a administració més propera als ciutadans i les ciutadanes, no

pot restar indiferent a la injustícia social derivada de la insuficiència de mecanismes

legals eficaços provinents de l'Estat, de la pràctica abusiva de les entitats bancàries

i de la nefasta política d'habitatge realitzada fins ara a nivell estatal, autonòmic i

comarcal.

En aquest sentit l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha aprovat quatre mocions

demanant mesures a les administracions superiors, recolzant la Iniciativa

Legislativa Popular (ILP) per la dació en pagament, el lloguer social i la paralització

dels desnonaments impulsada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH),

comprometent-se a millorar la coordinació municipal dels serveis d'acció social i

d'habitatge i a buscar solucions en els casos en que la fiscalitat municipal dificulta

la problemàtica.

Tanmateix hi ha diverses accions concretes a nivell municipal que altres municipis

catalans han adoptat per mirar de fer front a aquesta situació profundament

injusta. 1>•...
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Per aquests motius, la PAH Alt Penedès i els grups municipals d'ICV-EUiA, CUP i

ERC proposen al Ple Municipal l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Instar al Govern de l'Estat a adoptar una suspensió dels

desnonaments de la residència habitual al que es puguin acollir totes les

persones i famílies que per motius econòmics, tan d'hipoteca com de lloguer (si

el propietari no el necessita per residir-hi) que no podem fer front al pagament

de l'habitatge, fins que s'aprovi una nova legislació hipotecària.

SEGON.- Instar al Parlament de l'Estat (Corts Generals -Congrés dels

Diputats i Senat-) a aprovar la Iniciativa Legislativa Popular per la dació en

pagament, el lloguer social i la moratòria dels desnonaments presentada per la

PAH.

TERCER.- Sol-licitar al Jutjat Degà del partit judicial de Vilafranca del Penedès,

la suspensió de qualsevol acte de desnonament mentre no s'hagi verificat el

caràcter abusiu d'una clàusula contractual que vulnera la Directiva 93/13/CEE del

Consell, de 5 d'abril de 1993, sobre clàusules abusives en els contractes

celebrats entre consumidors o fins que es reformin les lleis per a garantir el dret

i l'accés a un habitatge i sol.licitar també, que faci arribar mensualment als

Serveis Socials Municipals una relació dels processos judicials que podrien

finalitzar amb el llançament de les persones i famílies, introduint tot seguit, que

si això no fos possible donada l'actual llei de protecció de dades, instar i apel.lar

al Jutjar Degà a establir un punt de trobada per coordinar l'extensió de les eines

i informació actuals a les persones demandades.

QUART.- Intensificar les trobades de govern municipal amb la PAH

de l'Alt Penedès per tal de mantenir i coordinar l'intercanvi d'informació i treball

conjunt per vetllar i adoptar totes les mesures que siguin possibles per fer front a

la situació actual.

CINQUÈ.- Establir que els serveis socials municipals intervindran

(realitzant informes, reunions, compareixences, etc) davant dels òrgansc.;) ...•. 37
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judicials i davant les entitats bancàries per evitar que es faci efectiva

l'execució hipotecària.

SISÈ.- Establir que, la policia local i el personal al servei de

l'Ajuntament no donarà suport a les accions de desallotjament: Els i les

agents municipals només actuaran si hi ha una ordre judicial directa. En aquests

casos l'Ajuntament comprovarà que aquesta ordre vingui emparada en una

competència municipal i, si no és el cas, presentarà davant de l'òrgan judicial els

recursos que corresponguin per mirar de suspendre i anular la ordre, desplegant

el màxim zel possible per fer efectiva aquesta resolució.

SETÈ.- Dirigir un escrit a les entitats financeres que operen a Vilafranca

del Penedès, com son Caixa Bank, Caixa Penedès ara Banc Sabadell, BBVA,

Bankia, La Caixa, Banco Popular, Santander, Banco Pastor, i Barclays, instant-les

a no executar ni llançaments ni decrets de conversió ( que es la reclamació del

deute restant).

VUITÈ.- Comunicar aquest acord a la Presidència del Govern de l'Estat, a

les Corts Generals, al Jutjat Degà del partit judicial de Vilafranca del Penedès, al

cap de la policia local, a les entitats financeres, a les directives dels partits i a la

PAH de l'Alt Penedès.

e
Aquesta moció s'ha aprovat finalment per unanimitat.

D'acord amb el ROM, intervé Gemma Campos en representació de la Plataforma

interessada PAH. Gemma Campos fa una aferrissada defensa de la moció, en totes les

seves parts, i demana el suport de l'Ajuntament.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) agraeix la tasca de la PAH, dóna suport a la Iniciativa

Legislativa i anuncia que el seu grLip la recolzarà a Madrid. També dóna suport a les

mesures municipals reclamades, ja aprovades en altres ajuntaments.
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Xavier Navarro (CUP) agraeix la intervenció de Gemma Campos, i lamenta que potser el PP

no doni suport a l'admissió a tràmit de la Iniciativa Legislativa Popular. Les peticions són de

sentit comú, i quan cal hem de qüestionar des de la política la llei injusta.

Pep Quelart (ERC) dóna suport i vol encapçalar la moció. ERC dóna suport a la iniciativa

aquí, al Parlament i a Madrid. La tramitació de la Iniciativa (ILP) i allò que passa en el grup

d'experts no augura res de bo, i ens hem de mantenir bel.ligerants i amatents.

Josep Ramon (PP) es mostra favorable a l'esperit de la moció, malgrat aspectes discutibles

com els casos del lloguer, en els quals sovint l'arrendador és un petit propietari els

_eressos del qual també són dignes de protecció. Les situacions processals seria bo

derivar-les a Serveis Socials i, quant als dipòsits bancaris municipals, més que retirar

diners seria preferible fer imposicions en les entitats que no facin desnonaments. El Govern

de l'Estat del PPalmenys pren mesures, cosa que els Governs anteriors no havien fet.

Francisco Romero (grup Socialista) agraeix la tasca de la PAH i comparteix la moció en

termes polítics. És discutible la mesura de retirar dipòsits d'algunes entitats, especialment

en absència d'alternatives.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) es mostra favorable a l'esperit de la moció, malgrat aspectes

discutibles com els avisos que ens haurien de fer els jutges; quant a intensificar trobades,

_corda que ja existeix un responsable municipal, i que si no s'han fet trobades és perquè

la PAH no ho ha volgut. Demana la retirada de la part segona del punt setè, en l'aspecte

relatiu a deixar d'operar amb algunes entitats que desnonen. L'Ajuntament s'ha

d'administrar correctament, i aquest apartat encara que s'aprovés seria difícilment

susceptible de compliment. Finalment, els proposants accepten la retirada d'aquest punt

(retirada de dipòsits a entitats financeres que fan desnonaments), el qual ja no apareix en

la moció transcrita.

x. MOCIÓ SOBIRANIA I DRET A DECIDIR(punt 8 de l'ordre del dia)

Es presenta la següent moció d'ERC, encapçalada finalment també per CiU i ICV-EUiA:
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El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la

voluntat d'autogovernar-se, amb l'objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat

d'oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat

col.lectiva .

L'autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en

les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té

els seus fonaments en l'Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort

Comtal.

~rant tot el segle XX la voluntat d'autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat

una constant. Malgrat les dificultats històriques, és a dir, tots els intents de recuperar les

institucions i l'autogovern de Catalunya (Mancomunitat de Catalunya, proclamació de la

Segona República espanyola) i totes les actuacions autoritàries que han abolit els avenços

desitjats (dictadura de Primo de Rivera, dictadura del general Franco), el poble de

Catalunya ha lluitat contra les resistències que han limitat la democràcia a casa nostra. Una

de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l'Assemblea de Catalunya l'any 1971,

prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977

del seu president a l'exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema

autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà

mitjançant referèndum l'Estatut d'Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres

-=ccions al Parlament de Catalunya el 1980.

En els darrers anys, en la via de l'aprofundiment democràtic, una majoria de les forces

polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i

jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l'Estatut d'Autonomia de

Catalunya iniciat l'any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l'Estat

espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal constitucional 31/2010,

comporten una negativa radical a l'evolució democràtica de les voluntats col.lectives del

poble català dins de l'Estat Espanyol i crea les bases per una.involució en l'autogovern.

El poble de Catalunya ha expressat de diverses formes la voluntat de superar l'actual

situació de bloqueig en el si de l'Estat Espanyol. La manifestació del passat 11 de setembre
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sota el lema "Catalunya nou Estat d'Europa" va ser una expressió del rebuig de la

ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.

Després de l'aprovació, el 27 de setembre de 2012 i per part del Parlament de Catalunya,

de la resolució 742jIX que constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués

determinar lliurement i democràticament el seu futur col.lectiu mitjançant una consulta, i

atenent el resultat de les eleccions del 25 de novembre al Parlament de Catalunya, aquest

Parlament, reunit en la primera sessió de la X legislatura el 23 de gener de 2013 va

aprovar una Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.

~vant la transcendència del moment històric i conscients de la responsabilitat que també

té el món local en aquest procés, es proposa al ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER.Manifestar l'adhesió de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a la Declaració de

Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, que diu el següent:

D'acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de

Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l'exercici del

dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu

futur polític col.lectiu, d'acord amb els principis següents:

• - Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica,
caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà.

- Legitimitat democràtica. El procés de l'exercici del dret a decidir serà
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d'opcions i el
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat
catalana, amb l'objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l'expressió
majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a
decidir.

- Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de
la població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement
precís per a l'exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el
procés.

- Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l'Estat espanyol, les institucions
europees i el conjunt de la comunitat internacional.
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- Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir
Catalunya com un sol poble.

- Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia,
el compromís amb l'estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles
d'Europa i l'aposta pel progrés econòmic, social i cultural.

- Legalitat. S'utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu
l'enfortiment democràtic i l'exercici del dret a decidir.

- Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que
representa el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per
tant s'hauran d'acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball
que garanteixin aquest principi.

- Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de
fer partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces
polítiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre
país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi.

El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser
actius i protagonistes d'aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir
del poble de Catalunya.

SEGON.Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya.

Aquesta moció s'ha aprovat amb 12 vots a favor (CiU, ICV-EUiA, ERCi 1 regidor de
la CUP), 2 en contra (PP) i 7 abstencions (grup Socialista i un regidor de la CUP).

Pep Quelart (ERC) afirma que es dóna suport a la resolució del Parlament de
Catalunya, sobre el dret a decidir del poble de Catalunya, sense demanar permís a
ningú. Exercint el dret a decidir, cadascú és lliure de triar la millor opció.

Bernat Villarroya dóna suport a la moció, tal com ICV ho va fer també en el
Parlament. El dret a decidir és un dret democràtic dels pobles.

Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. En aquests moments hem de
concentrar esforços per a fer front a la greu crisi econòmica, i a més actualment no
hi ha una majoria social clara a favor de la independència. La manifestació de 1'11
de setembre passat va ser gran, però no era tot el poble català el que es
manifestava. Es mostra satisfet pel fet que la part expositiva de la moció, almenys,
parla de complir la legalitat.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que la moció és positiva en tant que aposta pel dret
a decidir, i no per la via merament autonomista i estatutària. Però és dubtós que
Catalunya hagi d'estar dins d'unes institucions com les de l'actual Unió Europea, i
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també hem de decidir el projecte econòmic i social que volem. En tot cas, la moció
no diu que el referèndum sigui vinculant, i si no ho fos seria negatiu.

Ramon Zaballa (grup Socialista) destaca que els grups socialistes a l'Ajuntament,
des de fa trenta anys, sempre han defensat el dret a decidir del poble de
Catalunya. El PSC és un partit plural en el terreny identitari, i els socialistes de
Vilafranca apostem per donar la veu al poble, pel dret a decidir. El grup Socialista
s'abstindrà perquè la moció no es limita a apostar per donar la veu al poble i que
aquest decideixi lliurement el seu futur, sinó que ja prejutja com a vàlida i adient la
via sobiranista o independentista.

Raimon Gusi (CiU) diu sí a la moció de suport a la prèvia del Parlament. Parlem de
dret a decidir, i no de si independència sí o no.

Pep Quelart (ERC) manifesta que ell no veu que la moció prejutgi res, sinó que
només s'inclina pel dret a decidir. La referència a un subjecte jurídic i polític sobirà
vol dir únicament que no s'ha de demanar permís a altres per a exercir el dret a
decidir.

XI. MOCIÓ AUTODETERMINACIÓ PAÏSOS CATALANS (punt 9 de l'ordre del
dia)

Es presenta la moció següent de la CUP:

Durant tot el segle XX la voluntat d'autogovernar-se dels i de les catalanes ha estat un
constant. Ho fou durant el període republicà, en el debat de l'Estatut de Núria, l'aprovaci
del qual fou condicionat per la intransigència de les Corts espanyoles. La resistència polític
en el marc de les dues dictadures i dels règims monàrquics són també exponents d'aquest
voluntat que es perllonga en el temps. En l'actual monarquia parlamentària espanyola, E
poble català fou condemnat. El text constitucional negava el poble català com a subject
polític i el fragmentava en diverses Comunitats Autònomes, prohibint expressament I
federació dels territoris que configuren els Països Catalans. Cal recordar que aquest te)
constitucional, redactat en un context de mínimes garanties democràtiques, preveu I
intervenció militar en cas que algun dels territoris de l'Estat decideixin exercir els seus dret
nacionals.

Amb el maltracte econòmic, institucional, territorial o cultural l'encaix del nostre poble en E
marcs institucionals francès i espanyol s'ha demostrat inviable. Els atacs a la llengua arre
dels Països Catalans o al model d'immersió a l'escola al Principat són tan sols exemple
recents d'aquesta voluntat, reiterada, de l'Estat a fer desaparèixer la forma de veure el mó
i de viure que tenim els i les catalanes.

La crisi desencadenada pel debat estatutari a partir de la segona meitat de la dècada dE
2000 i l'auge de les consultes populars per la independència, han convertit en majoritària I
voluntat de decidir del poble. Aquesta eclosió ha fet coincidir en el dret a decidir a una par
majoritària de la societat. Les mobilitzacions del 10 de juliol del 2010 i de 1'11 de setembr
del 2012 obliguen als representants polítics a moure fitxa i a facilitar que el poble catal
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pugui exercir el seus drets col.lectius, en llibertat i sense condicions. Aquests representant
són conscients del paper protagonista del poble en el procés d'autodeterminació.

Cal recordar, tanmateix, que aquest procés té lloc en el marc d'una crisi capitalist
especialment dolorosa, que ve acompanyada de les retallades més importants en el sectc
públic i la negació, fins i tot, dels drets més elementals (habitatge, treball. ..) per una pal
important de la societat. En aquest sentit i per fer el procés el més ampli possible, é
imprescindible que aquest vagi acompanyat d'un replantejament del marc econòmic, del
tractats internacionals contrets per l'Estat i de la forma que prendrà la nostra democràcia.

Atès que el dimecres 24 de gener fou aprovada al primer ple de la legislatura del
Parlament de Catalunya una Declaració de Sobirania del poble català.

Atès que Vilafranca del Penedès també ha mostrat en els darrers temps una
voluntat majoritària de fer avançar el conjunt de la nació dels Països Catalans cap a
la independència i la justícia social.

Per tots aquests motius, el ple de l'Ajuntament acorda:

Primer. Constatar la necessitat que el poble català decidieixi lliurement i
democràtica el seu futur col.lectiu, com a única via per tal de garantir el progrés, la
justícia social i el foment de la cultura i la llengua pròpies.

Segon. Constatar la necessitat de construcció d'una societat democràtica,
igualitària i justa, fonamentada en les llibertats polítiques, els drets socials i
ecològics i la solidaritat internacional.

Tercer. Instar al Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents
socials, econòmics i culturals a impulsar un acord el més ampli possible per tal de
portar a terme aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent.

Quart. Instar el Govern de Catalunya a obrir un procés de diàleg amb els agents
socials, econòmics i culturals dels Països Catalans per sondejar la seva voluntat de
sumar-se a un procés de sobirania més ampli, i explorar possibles vies per a seva
verterbració nacional.

Cinquè. Comprometre's a acompanyar un procés de mobilització i organització
popular, promovent si cal la desobediència civil davant dels obstacles institucionals
que s'oposin a la sobirania del poble.

Sisè. Constatar que l'obertura d'un procés orientat a l'exercici de la plena sobirania
per part del poble català comporta necessàriament el debat profund sobre el model
polític, institucional, econòmic, social i cultural. Això també implica el
replantejament de les relacions internacionals del país, inclosa la conveniència
d'esdevenir un Estat membre la UEo
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Setè. Instar al Govern de la Generalitat a fer un referèndum d'autoderminació amb
una pregunta explícita sobre la constitució d'un nou estat independent. Aquest
referèndum s'ha de celebrar el més aviat possible, en cap cas més enllà del 2014.
Aquest referèndum ha de contemplar la participació de totes les persones del país,
al marge del reconeixement actual de la seva ciutadania.

Vuitè. Fer arribar aquests acords als governs autonòmics departamental dels
territoris que configuren la nació catalana.

L'anterior moció s'ha rebutjat amb 3 vots a favor (CUP i ERC), 8 en contra (grups
Socialista i del PP) i 10 abstencions (CiU i ICV-EUiA).

Llorenç Casanova es remet a la seva intervenció en el punt anterior de l'ordre del
dia, i remarca que quan parla de nació catalana es refereix als Països Catalans.

Pep Quelart (ERC) es mostra favorable a la moció. La nació són a parer seu els
PaïsosCatalans, i ERCadvoca clarament per la independència.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que s'abstindrà, i que és millor remetre's, com
ja s'ha fet abans, a la resolució majoritària del Parlament de Catalunya. La
independència o no es tractarà més endavant, i cada territori dels Països Catalans
ha de decidir per si mateix, de forma lliure i autònoma.

Josep Ramon (PP) rebutja la moció, i lamenta que aquesta jutgi negativament el
primer Estatut de Catalunya i el procés viscut a finals dels anys 70 i a principis dels
anys 80 del segle passat, ja que tot plegat va ser globalment positiu, i Catalunya
gaudeix d'una autonomia que molts Estats federats d'altres països no tenen. No es
pot parlar de maltracte, ni pensar que la llengua catalana no té té bona salut. La
CUP s'emmiralla en un sistema comunista, i advoca per la sortida d'Europa i per la
desobediència civil.

Ramon Zaballa (grup Socialista) considera que no és just valorar negativament la
transició cap a la democràcia, perquè el procés va ser positiu en el context d'aquell
moment. Algun punt de la moció és acceptable, però no la moció globalment
considerada. Hem de lluitar per Catalunya i moure fitxa, però no decidir pels altres,
més i quan els Països Catalans no són equiparables a la nació catalana, sinó un
concepte fonamentalment cultural.

Raimon Gusi (CiU) considera que la moció constitueix un error estratègic, i que la
idea de Catalunya com estat propi requereix un suport majoritari. Malgrat que
alguns (i ell també) creguin que els Països Catalans són una nació, no podem ara
mateix parlar de Països Catalans i plantejar l'abandonament de la Unió Europea. A
Europa bàSicament hi ha la UE, paradisos fiscals i Rússia (la del president Putin), i
en aquest context cal apostar per la Unió Europea, malgrat que aquesta s'hagi de
reformar i millorar. CIU s'abstindrà, perquè un debat així ara no toca.

Llorenç Casanova (CUP) defensa que el concepte de Països Catalans ve de Joan
Fuster (Ramon Zaballa aporta arguments en contra), que la desobediència civil va
implícita amb el dret a decidir i que existeixen a Europa països democràtics que no
pertanyen a la Unió Europea.
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IX. MOCIÓ ANIMALS ABANDONATS (punt 10 ordre del dia)

Es presenta la següent moció del grup Socialista, la qual és encapçalada també finalment pE
PP:
Des de 1988, en què es va aprovar la primera llei de protecció animal, és obligatori
portar l'animal de companyia degudament identificat i censat. No obstant els
esforços que s'ha fet per tal de complir aquesta llei, la majoria dels animals que
entren al CAAD de la Mancomunitat Penedès Garraf no porten identificació.

El control, per part dels agents de l'autoritat, del microxipat dels gossos que
passegen pel carrer de la nostra ciutat, es troba amb el greu problema en la seva
aplicació pràctica, perquè resulta molt complicat fer la lectura del microxip amb el
lector, a part de que pot suposar un risc per l'agent. Tot això implica a la pràctica,
un molt escàs control de la identificació del gos.

L'abandonament d'animals és potser, un dels actes més incívics, perquè no només
suposa un greu maltractament als animals, sinó també un fort trasbals pels
responsables municipals i entitats ciutadanes protectores d'animals i una forta
despesa econòmica per l'Ajuntament.

Per tot això:

Conforme a la normativa vigent, els animals han d'anar identificats
mitjançant un procediment legal vàlid, per això proposem d'acord a la
normativa vigent que es comprovi i verifiqui si el gos porta el microxip,
demanant la targeta de la AIAC al propietari, sense necessitat de tenir que
fer la lectura del xip directament sobre el gos.

En el cas que el propietari no porti la documentació o bé el gos no estigui
microxipat, donar 15 dies per a posar-li el xip i justificar-ho a l'Ajuntament.

Iniciar procediments sancionadors en el cas que el propietari no presenti la
documentació.

Presenta una esmena seguidament el grup de CiU, d'acord amb la qual la moció rest
redactada així:

Des de 1988, en què es va aprovar la primera llei de protecció animal, és obligatori
portar l'animal de companyia degudament identificat i censat. No obstant els
esforços que s'ha fet per tal de complir aquesta llei, la majoria dels animals que
entren al CAAD de la Mancomunitat Penedès Garraf no porten identificació i un
percentatge encara major, no està censat al seu ajuntament, donat que la
ciutadania no entén que siguin necessaris dos registres paral.lels.
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El control, per part dels agents de l'autoritat, del microxipat dels gossos que
passegen pel carrer de la nostra ciutat, es troba amb el greu problema en la
seva aplicació pràctica, perquè resulta molt complicat fer la lectura del
microxip amb el lector, a part de que pot suposar un risc per l'agent. Tot
això implica a la pràctica, un molt escàs control de la identificació del gos.

L'abandonament d'animals és potser, un dels actes més incívics, perquè no
només suposa un greu maltractament als animals, sinó també un fort
trasbals pels responsables municipals i entitats ciutadanes protectores
d'animals i una forta despesa econòmica per l'Ajuntament.

Per tot això:
Conforme a la normativa vigent, els animals han d'anar identificats
mitjançant un procediment legal vàlid, per això proposem instar al
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural
que arribi a un acord amb el Col.legi Oficial de Veterinaris de
Catalunya, per tal que aquests cedeixin als ajuntaments les dades de
la AJAC dels animals microxipats al seu municipi, buscant la fórmula
per donar compliment a la Llei orgànica 15/1999 de protecció de
dades de caràcter personal, evitant, així que la ciutadania hagi de
registrar el seu animal de companyia dues vegades.

A partir d'aquesta cessió, que, d'acord a la normativa vigent, es
pugui comprovar i verificar si un animal de companyia porta el
microxip, demanant la targeta de la AJAC al propietari, sense
necessitat d'haver de fer la lectura del xip directament sobre l'animal.

En el cas que el propietari no porti la documentació o bé el gos no
estigui microxipat, donar 15 dies per a posar-li el xip i justificar-ho a
l'Ajuntament.

Iniciar procediments sancionadors en el cas que el propietari no
presenti la documentació.

El grup Socialista accepta l'esmena. Votada la moció en els termes
resultants de l'esmena, és aprovada per unanimitat.

Joan Tarrida (grup Socialista) defensa la moció, i reclama cura i respecte
per a tots els éssers vius. La realitat és que molts gossos que entren al
centre no porten microxip, malgrat que l'Ordenança h.oexigeixi. Cal garantir
la identificació dels animals, i sancionar als propietaris que l'ometin. La
tinença d'animals ha de ser responsable, i són necessàries campanyes per a
fomentar el compliment dels deures.

Anna Doblas (CiU) presenta l'esmena comentada, explica detalladament
els canvis que proposa en el text.

e
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que abandonar és maltractar, que els
propietaris d'animals han de ser responsables i que cal imposar sancions quan
cagui, especialment tenint en compte que els irresponsables en aquesta matèria
comporten un cost de 80.000 euros anuals per a l'Ajuntament. Villarroya demana
que, fins i tot en el cas que els veterinaris no aportin dades, no s'aturi el
compliment de l'objectiu de la moció.

Montserrat Blasco (PP) demana d'encapçalar la moció. La tinença d'animals
comporta responsabilitat, i cal ser exigents, tant pel que fa a la identificació com a
altres qüestions (assegurança, circulació per l'espai públic sense morrió, etc.). S'ha
d'augmentar la vigilància per garantir la seguretat de les persones.

x. MOCIÓ CATALUNYA OBJECTIUS (punt 12 de l'ordre del dia)

Es presenta la següent moció del grup del PP:

Fa poques setmanes ha quedat oberta la X Legislatura al Parlament de Catalunya. Durant
els propers 4 anys el Govern de la Generalitat i aquesta Cambra, com a representació dels
ciutadans de Catalunya, han de saber donar resposta als problemes que dia a dia afrontem
els catalans.

Des de fa uns anys, Catalunya, com la resta d'Espanya i d'Europa, està immersa en la pitjor
crisi econòmica i financera que recorda la nostra generació. En els darrers quatre anys a
Catalunya, l'atur s'ha incrementat en 496.700 persones. Segons les últimes dades 840.400
catalans no tenen feina i la taxa d'atur ha passat del 8,95% el 2008 al 22,56%. l un
segment de població que més està patint la crisi que viu el nostre país, són els joves que,
amb un 49,01% d'atur veuen llastrat el seu futur, sovint, després d'anys de preparació i
esforços.

Però aquesta no és només una crisi d'atur, una més que discutible gestió dels governs de la
Generalitat han deixat a Catalunya en una complexa i difícil crisi financera que es tradueix
en exigències de control del dèficit i del deute públic, exigències que d'altra banda venen
imposades del compromís amb el marc europeu, i per tant de la Unió Econòmica i
Monetària. De manera que si no es prenen mesures correctores urgents, difícilment
Catalunya podrà complir amb els objectius de dèficit exigits per Europa i Espanya.

En aquest marc el deute públic no deixa de créixer. Durant el tercer trimestre de 2012,
segons el Banc d'Espanya, el deute públic a Catalunya ha arribat els 51.938 milions d'euros,
és a dir, al 24,1% del PIB català.

Dades com aquestes demostren l'evident deteriorament de l'economia de Catalunya, una
situació que es veu agreujada amb la caiguda de la demanda interna del consum i de la
inversió privada, així com pel tancament d'empreses. Catalunya, en els últims divuit mesos,
ha perdut més de 6.000 empreses i més de 8.000 autònoms.
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A més de l'afectació que sobre l'estat del benestar té l'increment de l'atur, les polítiques de
despesa incontrolada han acabat de posar en risc els serveis públics. Garantir l'estabilitat
pressupostària i la reducció dels dèficit no ha de ser incompatible amb garantir l'estat del
benestar, i en aquest sentit estem convençuts que a Catalunya podem treballar per una
millora del finançament de la Generalitat que vagi lligada a una millora generalitzada dels
serveis públics.

Durant aquesta legislatura es durà a terme la revisió del model de finançament de les
comunitats autònomes previst a la LOFCA. En aquest marc, ha de ser una prioritat
aconseguir un nou sistema de finançament singular per a Catalunya. Aquest nou sistema ha
de resoldre el problema sistèmic d'insuficiència financera de la Generalitat per atendre a les
seves competències, així com respectar el principi d'ordinalitat, garantint el principi de
solidaritat, entès aquest com a finalista per tal de no perjudicar la capacitat de créixer i de
competir de l'economia catalana.

Els nous recursos que pugui generar aquest nou sistema de finançament hauran d'anar
destinats a sufragar les polítiques bàsiques de l'estat del benestar, per garantir els drets
bàsics dels ciutadansi posar en marxa polítiques de foment del creixement econòmic i de
creació d'ocupació.

L'economia catalana i els catalans no podem esperar més, ni refiar de quimeres incertes, i
sense futur. Esperem que les prioritats del nou govern de la Generalitat i d'aquesta X
Legislatura al Parlament, estiguin centrades en guanyar competitivitat, generar ocupació i
recuperar la nostra credibilitat dins i fora de les nostres fronteres. Els catalans necessitem
que el Govern posi definitivament les bases per a la recuperació econòmica del nostre país.

Ara no és moment de posar en marxa projectes polítics deslleials amb Espanya i amb els
catalans. No és moment d'inventar vies d'escapament cap a una suposada independència
quan el que es necessita és treballar tots plegats per guanyar la batalla a la crisi.

Des de la Generalitat de Catalunya es pot, i s'ha de contribuir a sortir de la crisi. Les
institucions catalanes tenim competències sobre matèries en les que podem treballar per
incidir en la reducció l'atur i en la generació d'activitat econòmica i ocupació. Només cal
determinació per fer-ho i coratge per emprendre el conjunt de reformes que Catalunya
necessita.

Per aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular de Vilafranca del Penedès presenta
la següent:

El Ajuntament de Vilafranca del Penedès manifesta que:

1. L'objectiu del Govern de la Generalitat de la X Legislatura ha de ser la sortida de la
crisi, la generació d'ocupació, la reducció del dèficit públic i del endeutament de la
Generalitat. En aquest sentit, cal assolir un acord estratègic per a l'ocupació a
Catalunya.
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Per assolir aquest acord estratègic, els Grups Municipals d'aquest Ajuntament es
comprometen a traslladar al Parlament de Catalunya aquesta declaració amb la
proposta de la celebració d'un debat general sobre la crisi econòmica i financera i els
seus efectes, que tingui com a objecte del debat de les mesures que es puguin
impulsar, entre els quals, hi podrien haver els següents:

Una nova política industrial: Catalunya necessita dissenyar una nova política
industrial, transversal, basada en la internacionalització, la recerca i la
innovació. La competitivitat ha de ser el motor de la nostra industria i per això
caldrà superar els actuals obstacles en la formació del capital humà i dels
mitjans tècnics, per situar la industria catalana a Europa i el món.

Una nova política de formació dels treballadors: aprofundir en el nou model de
formació professional dual que integri l'adquisició de coneixement i la pràctica
en empreses que faciliti la inserció dels estudiants en un mercat de treball
cada vegada més exigent i competitiu.

Millorar l'accés al finançament dels autònoms i de les petites i mitjanes
empreses: en un moment de greus dificultats per a l'accés al crèdit bancari,
cal explorar noves fórmules de finançament basades en noves modalitats
creditícies, el capital risc, l'accés al mercat alternatiu borsari o les societats de
garantia recíproca, els "businessangel", el "crowdfunding", etc. Sense oblidar
la introducció de canvis en el marc fiscal sempre que l'escenari pressupostari
ho permeti.

Foment i suport de l'activitat emprenedora: Catalunya ha de recuperar la
capacitat emprenedora que ha guiat el seu desenvolupament al llarg dels
anys. Els emprenedors necessiten que les administracions remoguin els
obstacles burocràtics per a la implantació de noves empreses, que els faciliti
el seu desenvolupament amb mesures de suport (desgravacions fiscals), i que
creïn un estatut jurídic de suport a l'emprenedor.

La reforma del servei públic d'ocupació: S'ha de materialitzar definitivament la
reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya, per transformar-lo en un
autèntic servei d'intermediació entre els operadors del mercat laboral.

La racionalització i simplificació de l'Administració: la necessitat de millorar la
gestió dels serveis públics, prestant-los de forma més eficaç i reduint aquells
costos que no incideixen en la qualitat del servei, comporta que revisem
l'organització de les nostres administracions públiques.

2. És necessari un nou model de finançament per a Catalunya. En aquest sentit,
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès insta el Govern de la Generalitat a aconseguir
un nou sistema de finançament singular per a Catalunya, que representi un model
propi, amb capacitat normativa, dins del règim comú de la LOFCA.Aquest nou model
es podria basar en:
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- L'increment dels impostos cedits i de la participació en la cistella d'impostos
estatals.

- L'establiment de fórmules de col.laboració entre l'Agència Tributària de
Catalunya i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària per a la gestió, la
recaptació, la liquidació i la inspecció de la totalitat dels impostos propis,
cedits i transferits.

- Respectar el principi d'ordinalitat, el qual garanteix el manteniment de la
posició catalana respecte la seva pròpia renda per càpita després d'aplicar els
mecanismes d'anivellament.

- Garantir el principi de solidaritat, entenent que aquesta ha de ser finalista per
tal de no perjudicar la capacitat de créixer i competir de l'economia catalana.

Els nous recursos que generi aquest nou sistema de finançament es destinaran a
sufragar les polítiques bàsiques de l'estat del benestar, polítiques de foment del
creixement econòmic i de creació d'ocupació, així com al compliment de les legislació
catalana en matèria de limitació del dèficit i reducció de l'endeutament.

D'acord amb el principi de lleialtat institucional entre l'administració autonòmica i les
corporacions locals, la Generalitat ha de fer partícips als ens locals catalans d'una
part substancials d'una part d'aquests nous recursos.

L'anterior moció ha estat rebutjada amb 2 vots a favor (PP) i 19 en contra (resta de grups).

Josep Ramon (PP) lamenta que el Parlament optés pel dret a decidir en detriment de la
lluita contra la crisi econòmica i l'atur. D'altra banda, és possible millorar el sistema de
finançament de Catalunya, de forma viable i raonable.

Pep Quelart (ERC) afirma que el Parlament ha de tractar de tot, i naturalment de la situació
econòmica i social, però també del dret a decidir. El que no va ser correcte és que quan es
parlava de dret a decidir el PP presentés una esmena a la totalitat parlant de coses
totalment diferents. Quelart dubta que Ramon cregui en els principis sobre finançament de
Catalunya que esmenta la moció (impostos cedits, singularitat, ordinalitat, etc.). Si el PP
creu que això és possible, seria bo que ho apliqués, però sembla que ara arriben ja tard.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) lamenta que s'estigui reproduint el debat del Parlament de
Catalunya, amb tàctiques i esmenes discutibles. La declaració es va aprovar i l'Ajuntament li
ha donat suport fa uns moments. Votarà en contra de la moció, perquè es parla d'unes
mesures econòmiques que el PP en el Govern de l'Estat no aplica, i d'una millora del
finançament quan el PPni tan sols compleix el sistema vigent actualment.

Llorenç Casanova (CUP) demana la retirada de la moció, perquè la pràctica del Govern del
PP es contradiu amb el seu text. Per exemple, la moció parla de potenciar la I+D, però
Madrid retalla a la meitat els fons, i la reforma laboral del PPens porta a incrementar l'atur.
El Govern del PPde Mariano Rajoy hauria de dimitir i convocar eleccions.
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Ramon Zaballa (grup Socialista) admet que algunes idees generals de la moció les pot
compartir quasi tothom, però el seu grup hi votarà en contra en el context actual. És el
Govern del pp el que genera crispació. De tota manera, si ara el pp vol dialogar i plantejar
mesures positives que ho faci.

Raimon Gusi (CiU) afirma que també votarà en contra, i que la proposta arriba tres anys
tard. La part positiva de la moció és que admet que el finançament de Catalunya és
deficient.

Josep Ramon (PP) afirma que parlàvem ara de possibles mesures del Govern de la
Generalitat, i recorda que la millora del finançament de Catalunya la va propiciar un Govern
de l'Estat comandat pel PPquan disposava de majoria absoluta.

MOCIÓ SITUACIÓ CAIXA PENEDÈS. VIA D'URGÈNCIA.

Fora de l'ordre del dia, i per via d'urgència, es presenta la següent moció per part
d'ICV-EUiA:

Atès que el 25 d'Octubre del 2011 el ple de l'Ajuntament es va adherir per
unanimitat al Manifest en defensa de la vinculació social i territorial de Caixa
Penedès.

Atès que des d'aleshores ni el Govern de Vilafranca ni el representant municipal,
han vetllar de forma efectiva pel compliment dels principis establerts en el citat
manifest.

Atès que al Ple de 29 de novembre del 2011 es va aprovar amb 17 vots a favor la
Moció sobre la Renovació urgent dels òrgans de govern de Caixa Penedès en la
qual, entre d'altres, es manifestava la necessitat que un representant de
l'Ajuntament formés part del Consell d'Administració renovat.

Atès que aquest l'Ajuntament no ha assolit aquesta fita.

Atès que el 26 de juny del 2012 l'Ajuntament va aprovar per unanimitat la Moció
Representant de Caixa Penedès, en que s'establia que el representant municipal
informaria diligentment dels fets rellevants que s'anessin produint al voltant de
Caixa Penedès.

Atès que Caixa Penedès ha estat intervinguda per la Generalitat per transformar
l'antiga Caixa d'Estalvis en fundació especial.

Atès que els regidors del consistori s'han tornat a assabentar per la premsa de la
conversió de Caixa Penedès en fundació especial.

Caixa
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Atès que en aquest procés de transformació s'han de redactar els nous estatuts de
la Fundació especial i nomenar els nous patrons de la fundació.

Atès que un dels problemes socials més importants d'aquest país és el
desnonament de famílies de les seves residències habituals i que els Bancs i Caixes
de l'Estat Espanyol, i entre elles Caixa Penedès, són els principals responsables
d'aquesta situació.

El grup municipal d'ICV-EUiA proposa al Ple Municipal l'adopció del següent acord:

1.- Reprovar l'actuació del representant municipal en aquest assumpte, Sr. Aureli
Ruiz.

2.- Que l'Ajuntament exerceixi tota la pressió possible perquè els nous estatuts de
la Fundació especial s'ajustin als principis establerts al Manifest en defensa de la
vinculació social i territorial de Caixa Penedès; perquè es duguin a terme les
actuacions judicials que corresponguin i perquè es garanteixi la participació lliure i
efectiva del conjunt plural de la societat penedesenca i sense exclusions en els nous
òrgans de govern de la Fundació, garantint la presència de l'Ajuntament de
Vilafranca.

3.- Exigir que la nova Fundació especial destini la majoria dels recursos de l'Obra
Social a la provisió d'habitatges en règim de lloguer social destinats prioritàriament
a les famílies que han estat objecte de desnonament per part de les entitats
financeres.

S'ha aprovat per unanimitat la urgència i l'ampliació de l'ordre del dia, si bé l'alcalde Per
Reguli afirma que caldrà potser revisar els criteris fins ara imperants sobre admissió d
mocions d'urgència.

Sotmesa a votació la moció, s'ha rebutjat amb 3 vots a favor (ICV-EUiA i CUP), 9 en contr
(CiU) i 9 abstencions (grups Socialista, del PPi d'ERC).

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que el ple va aprovar un full de ruta en la matèria, per
el cert és que la Generalitat ha liquidat Caixa Penedès, ha cessat els seus òrgans i h
nomenat una comissió gestora que ha de crear una nova fundació especial, amb la majori
de membres representants de la Generalitat. Cal lluitar pel Manifest sobre la vinculaci
territorial i social de la Caixa. S'ha evidenciat que el representant municipal a l'Assemblea d
Caixa Penedès no treballa bé, per la qual cosa ha de ser reprovat, i és bo aconseguir qu
bona part dels recursos de l'Obra Social es destinin a habitatge de lloguer social.

Pep Quelart (ERC) afirma que s'abstindrà. ERC comparteix punts de la moció, però no
proposta de reprovar a Aureli Ruiz, perquè no sabem què ha fet i què no ha fet.

Josep Ramon (PP) posa en qüestió la reprovació del representant i regidor Aureli Ruiz, ja qu
segurament no tenia capacitat real per a imposar el Manifest i les tesis municipals. D'altr
banda, la destinació dels recursos a lloguer social podria anar en detriment d'entitats am
tasques socials importants que es financen amb l'Obra Social.
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Xavier Navarro (CUP) lamenta que no s'hagin controlat les Caixes, les quals han fet allò qu
han volgut. Dóna suport a la moció i es mostra favorable a la reprovació d'Aureli Rui2
perquè ens representava allà però mai no ha explicat res de la situació i de la seva gestió.

Francisco Romero (grup Socialista) lamenta que la moció s'hagi presentat avui mateix, sens
temps per al debat. Garantir la vinculació de l'entitat al territori és important. El gru
Socialista demana la retirada del punt 1 sobre reprovació d'Aureli Ruiz, perquè la capacitê
d'incidència de l'Ajuntament i dels seu representant és gairebé nul.la, com ell mateix sap pe
pròpia experiència.

Aureli Ruiz (CiU) recorda que després del Manifest de 2011 el ple va prendre altres acord
l'any 2012. Darrerament ell, com a representant, només ha estat convocat a una Assemble
celebrada en el mes de maig de 2012, i la seva tesi de no reduir la representació municipé
va quedar en clara minoria, sense que s'acceptés tampoc l'entrada en el conse
d'administració de l'Ajuntament. No hi ha hagut altres assemblees, ni ell pot explicar re
més. La Generalitat ara, d'acord amb el mandat legal i com sigui que cal crear una fundaci
especial, ha nomenat una comissió gestora que posi en marxa la fundació, i de fet ell matei
ja va anunciar al ple que l'any 2013 desapareixerien els òrgans i s'aniria cap a la fundaci
especial. Ruiz diu que s'intentarà que l'Ajuntament entri en el Patronat de la nova fundacié
malgrat que legalment segurament no podrà ser representat per un regidor, i pensa qu
l'Obra Social pot fer si cal lloguer d'habitatge social, però també ha de fer moltes altre
coses.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que la moció parla de destinar a habitatge social I
majoria de recursos, no tots. Ruiz no ha treballat bé, perquè almenys podia informar, i no h
ha fet. Potser si l'explicació del Govern municipal és certa s'hauria de reprovar el conselle
d'Economia de la Generalitat Andreu Mas-Colell, qui ha acordat la liquidació.

Raimon Gusi (CiU) manifesta que Aureli Ruiz ha actuat correctament, sempre tenint e
compte les seves possibilitats reals d'intervenció.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia, es produeixen les intervencions següents:

A) El portaveu d'ERC Pep Quelart planteja les qüestions següents:

1) ERC ha reclamat sovint que se solucionés l'escassetat d'enllumenat públic a la
zona de Santa Clara/Igualada/Muralla de Sant Magí. Tanmateix, sembla que la
solució del Govern no és precisament l'òptima i sí molt radical, perquè ha optat per
tallar arbres que tapen els fanals.

Contesta Josep Maria Martí que es van eliminar arbres molt espessos que
condicionaven l'enllumenat. Eren arbres vells, i només set, aproximadament.
L'alcalde Pere Reguli afegeix que aquest problema es detecta també en altres
indrets de Vilafranca
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2) A la zona de Pere Alegret, des de General Zurbano a Dr. Zamenhof, s'ha tallat el
trànsit en diverses ocasions per unes obres en finques. ERCdemana que en casos
així es col. loqui senyalització adient en els carrers adjacents, per evitar que
persones desinformades es vegin abocades a anar cap a zones d'impossible trànsit.

3) ERCdemana, si no s'ha fet, que es trameti carta o mail a les persones que van
participar en els processos participatius sobre pressupostos de 2009 i 2010,
informant què ha succeït amb els projectes que van resultar elegits
participativament.

4) ERCfa un prec en el sentit que els administradors de la Festa Major s'elegeixin
amb més antelació, per tal que disposin de més temps i per complir el Protocol de
la Festa.

B) El grup d'ICV-EUiA formula les següents qüestions per escrit prèviament
presentat.

5) (PREGUNTA) Fa poques setmanes una reconeguda entitat ecologista ha
denunciat que en un tram de la Riera de L1itrà hi està actuant, sembla ser que
sense llicència d'activitats i sense mesures de seguretat, una empresa que fa
activitats jocs de guerra mitjançant airsoft (similar al paintball), fet que, a part de
poder ser una infracció, posa en risc a les persones que passegen per la zona que
podrien rebre l'impacte dels trets. Hi ha mesures de seguretat adequades? Disposa
d'algun permís l'empresa que actua a la zona? Quines mesures s'han adoptat i
quina és la posició oficial de l'Ajuntament respecte aquest incident?

Contesta Josp Maria Martí que en el mes de desembre es van detectar uns
moviments de terres a la zona, els quals l'Ajuntament va paralitzar. Posteriorment
l'empresa va fer una comunicació d'activitat i una d'obres, i ambdues van ser
informades desfavorablement per l'Ajuntament. L'ús no és admès, i la riera és un
espai sensible a protegir, de manera que aquesta mena d'activitats no són
admissibles.

6) (PREGUNTA)El cobriment de la via del tren és l'obra d'inversió més important de
les darreres dècades a Vilafranca del Penedès. Una obra que ha suposat un gran
esforç per l'Ajuntament i que ha causat importants molèsties als veïns de la zona,
algunes encara pendents de solucionar. L'objectiu d'aquest gran esforç era tancar la
ferida que històricament dividia en dos la vila, trencant l'aïllament dels barris del
Molí d'en Rovira i la Girada, i disposar d'un gran passeig en el nou espai guanyat.
Per definir aquest nou passeig es fa fer el procés de participació ciutadana més
important que s'ha fet mai a la nostra Vila, en el que van participar milers de
vilafranquins i vilafranquines. Les darreres setmanes però hem vist, amb sorpresa,
a la premsa comarcal declaracions del nou regidor de mobilitat dient que es pretén
destinar una part important de l'espai sobre la via a aparcament. Sr. Reguli, Sr.
Romera, és aquesta la nova posició oficial del govern de Vilafranca? Tant d'esforç
per fer un aparcament? On queda el procés de participació ciutadana que es va fer?
Per quins motius es canvia un passeig per un aparcament?

Contesta Joan Manel Montfort que el procés del cobriment del tren s'allarga, i amb
vista a un acord ara a més han canviat al president d'ADIF. S'ha pensat,I> 55
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mentrestant, en obtenir una cessió de sòl per habilitar-hi en part de manera
senzilla i a precari un espai per aparcament. Això no condicionaria, de cap manera,
la urbanització definitiva de la llosa.

7) (PREGUNTA)Ara fa un any la Generalitat va retallar el servei de Nit Bus (bus
nocturn) entre Vilafranca i Barcelona, sense que l'Ajuntament hi presentés
al. legacions. Abans de la retallada, el 2011, la línia tenia 15.396 usuaris anuals,
concentrats de forma majoritària en la franja del cap de setmana, facilitant una
alternativa de transport públic en una franja d'alta sinistralitat juvenil. L'Ajuntament
disposa de dades de quants usuaris ha tingut el Nit Bus durant el 2012?

Josep Maria Martí contesta que es disposa de les dades, i que es trametran a ICV-
EUiA.

8) (PREC) Per facilitar la mobilitat a peu i la seguretat dels més petits proposem
situar un pas de vianants elevat al carrer Sant Sadurní, a l'alçada del creuament
amb el carrer Mas i Jornet, atesa la proximitat de l'escola Mas i Perera i de la llar
d'infants l'Enxaneta. Gràcies.

C) El grup de la CUP planteja les següents qüestions per escrit:

9) En el conveni de la Base de manteniment, es deia que un cop finalitzat el
muntatge, aquesta base passaria a ser de manteniment i que es passarien d'll a 7
ha i que seria restaurada paisatgísticament.
S'han retornat i restaurat aquestes 4 hectàrees?

Contesta Josep Maria Martí que el conveni de 2005 preveia que el terreny sobrant
seria reserva ferroviària, però se'n cediria l'ús a l'Ajuntament. Es va fer una
plantada d'arbres, però les relacions entre Ajuntament i ADIF no són bones, i fins
ara no s'ha formalitzat res.

10) El Pla urbanístic del Molí d'en Rovira es va suspendre durant 1 any i es va dir
que es treballaria amb els grups municipals.
En quin punt està aquesta qüestió?

Contesta Josep Maria Martí que s'hi està treballant, i que aviat els grups seran
convocats per a parlar-ne.

11) Hem sabut per la premsa que hi ha previst habilitar un aparcament al
cobriment de la via del tren.

Com que aquest espai és propietat d'Adif, entenem que hauran arribat algun acord
amb ADIF i per fer-ho hauran signat un conveni.
Ens poden explicar a quin acord han arribat en aquest punt? i si han rebut ja alguna
proposta de conveni amb ADI F, que com sempre s'enredereix més del previst.

S'ha contestat una pregunta similar d'ICV, però l'alcalde Pere Reguli afirma que
s'està negociant un conveni final amb ADIF, i mentrestant les accions judicials
continuen. Es va assolir un acord verbal inicial que s'havia de concretar, però ara el
president d'ADIF ha estat rellevat. S'ha demanat hora per a parlar amb el nou
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12) A la Junta de Govern Local del dia 18 de desembre van concedir una bonificació
de l'ICIO a una entitat en virtut de l'article 6, apartat e, de l'ordenança número 28 i
de l'article 7, apartat f) de l'ordenança número 5.
Aquest apartat preveu la bonificació per a instal.lacions o obres que siguin declarats
d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric-artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració
Ens agradaria saber quines de les condicions anteriors compleix aquest edifici.

Contesta Pere Reguli que es tracta d'una obra escolar de l'escola Sant Ramon.
L'Ajuntament des de sempre bonifica aquestes obres escolars, de manera que s'ha
actuat com sempre.

13) Han arreglat els problemes d'empadronament que va comunicar una entitat a
la passada reunió del Consell per la Convivència del dia 19 de novembre de 2012?

L'alcalde Pere Reguli recorda que la pregunta s'ha formulat amb poca antelació, i
que per tant encara no disposa de la resposta.

14) Han pogut parlar amb els responsables de la Fundació Amàlia Soler, per saber
què és el que passa amb els problemes per escripturar unes terrenys venuts fa més
de 20 anys?

L'alcalde Pere Reguli contesta que els responsables de la Fundació vindran a
l'Ajuntament per explicar-nos-ho el 21 de febrer a les 9 del matí.

15) AI ple de juny de 2012 es va aprovar una moció per tal que l'Ajuntament fes
arribar a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de
Municipis un escrit en el qual se'ls insti a unir-se en una sola entitat i se'ls
comuniqui que, en cas de no iniciar aquest procés de fusió, aquest Ajuntament
valorarà la possibilitat de donar-se de baixa de totes dues entitats a partir del 31 de
desembre del 2012.
S'ha enviat aquest escrit? S'ha rebut resposta? En cas negatiu, ens hem donat de
baixa d'aquestes entitats?

L'alcalde Pere Reguli contesta que els escrits es van enviar i que no s'ha rebut cap
resposta. L'Ajuntament no s'ha donat de baixa de cap entitat.

16) Recentment hem sabut que hi ha hagut un conflicte per la pràctica d'airsoft
prop de la Riera de L1itrà.
Quines han estat les actuacions per part de l'Ajuntament, quina és la situació actual
i què es pensa fer respecte aquesta activitat en aquest espai?

Xavier Navarro (CUP) constata que una pregunta similar ja ha estat contestada en
aquest mateix ple. El seu grup es dóna per tant per contestat.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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