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ACTA DE SESSIO DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificacio de la sessio:

Num. : 9/2019
Caracter: ordinari
Data: 24 de setembre de 2019
Horari: de 19:10 a 23:55 bores
Lloc: salo de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull i Riba (PDECat)

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabetic):

Ramon Arnabat i Mata (VeC) 
Montserrat Arroyo i Ferrando (PSC) 
Salvador Campama i Romeu (ERC) 
Anna Doblas i Ruiz (JxV)
Montse Espinosa i Sospedra (ERC) 
Eladio Garcia i Lodeiro (C's)
Monica Hill i Gimenez (ERC)
Miquel Medialdea i Guijo (PSC)
Joan Manel Montfort i Guasch (JxV) 
Meritxell Montserrat i Mestres (JxV) 
Ricard Rafecas i Ruiz (JxV) ,
Maria Ramon i Martinez (CUP) 
Dolors Rius i Marrugat (JxV) 
Francisco Romero i Gamarra (PSC) 
Aureli Ruiz i Mila (JxV)
Pere Sabat i Lluverol (ERC)
Lourdes Sanchez i Lopez (PSC) 
Gemma Urgell i Rocias (ERC)
Noel Vinas i Serrano (CUP)
Ramon I. Zaballa i Serra (PSC)

Excusa la seva absencia:

- Cap

Es present el secretari de I'Ajuntament, Eduard Marco i Alberti, i tambe I'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio.

Desenvolupament de la sessio

ORDRE DEL DIA:
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1. ACTA RLE. Aprovacio, si escau, de I'acta de la sessio plenaria de 
23/07/2019.

S'aprova per assentiment I'acta de la sessio del Pie de data 23/07/2019.

ALCALDIA

2. 13/2019/SEC_CM CARTIPAS. Proposta d'acord de nomenament dels 
representants al Consorcl sociosanitari de Vilafranca del Penedes.

ConstituTt el Consistori elegit pels ciutadans i les ciutadanes de Vilafranca del 
Penedes en les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019, 
d'acord amb Particle 8.1.a) dels Estatuts del Consorci Sociosanitari de 
Vilafranca es precedent el nomenament per part del Pie dels representants 
de la corporacio.

Aixi mateix, d'acord amb Particle 9 dels esmentats estatuts, PAjuntament de 
Vilafranca del Penedes te potestat de nomenar el president o presidenta de 
la Junta de Govern de! Consorci Sociosanitari de Vilafranca dei Penedes; 
amb el benentes que Pexercici d'aquesta potestat suposaria la modificacio de 
Pactual adscripcio, passant d'estar adscrit al Consorci de Salut i d'Atencio 
Social de Catalunya a Pajuntament de Vilafranca del Penedes i no es voluntat 
de Pactual consistori realitzar aquest canvi d'adscripcio.

Per tot aixo, es proposa al pie Padopcio dels seguents acords:

Primer.- Nomenar representants dels grups politics municipals al Consorci 
Sociosanitari de Vilafranca a Aureli Ruiz Mila (JxV), Salvadora Garcia Rubio 
(ERC), Ramon Zaballa Serra (PSC), Montse Romagosa Massana (VeC) i 
Xavier Estopina Carballo (C's). El grup municipal de la CUP no ha formulat 
proposta.

Segon.- Cedir, d'acord amb Particle 9 dels Estatuts del Consorci Sociosanitari 
de Vilafranca del Penedes, la facultat de nomenar al president de la Junta de 
Govern d'aquest Consorci, al Consorci de Salut i d'Atencio Social de 
Catalunya.

Tercer.- Constatar que actualment la majoria de vots en el si de la Junta de 
Govern de! Consorci la te el Consorci de Salut i d'Atencio Social de 
Catalunya, al qua! resta adscrit el Consorci Sociosanitari de Vilafranca a 
efectes legals, pressupostaris, comptables i de control.
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Quart.- Formular proposta de nomenament de vicepresident de la Junta de 
Govern d'aquest Consorci en favor del Sr. Ramon Zaballa i Serra.

Cinque.- Notificar aquest acord a! Consorci Sociosanitari de Vilafranca del 
Penedes i al Consorci de Salut i d'Atencio Social de Catalunya.

VOTACIO:

La proposta d'acord es aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:

La Sra. Monica Hill (ERC) esmenta que es va demanar la correccio de la proposta 
d'acord al secretari de I'ajuntament perque el nom de la persona proposada pel seu 
grup municipal havia estat mal transcrit.

SERVEIS CENTRALS I HISENDA

3. 12/2019/HIS_MP MODIFICACIO DE PRESSUPOST. Expedient num. 12 
del Pressupost de I’Entitat d'enguany.

PRIMER.- Aprovar, donada la necessitat i urgencia d'atendre despeses de caire 
inajornable, ('expedient num. 12 d’Habiiitacio de credits extraordinary de 
Suplements de credit i transferencies positives de credit del Pressupost de I'Entitat 
d'enguany, mitjangant majors ingressos, transferencies negatives de credit i baixes 
de partides que ofereixen sobrant, de conformitat amb el que disposa ('Article 177 
del RDL 2/2004, de 5 de marg, referent al Text refos de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, segons el detail sequent:

CREDITS EXTRAORDINARY:
Partida

Subvencio Conqres Art i Paisatqe Vitivinicola 4.700,005.43112.48900
Millores en semafors 22.000,004.13301.61900
Senyalitzacio via publica 26.000,004.13301.62900
Adequacio de iocs infantils i esportius 5.000,004.15320.61902

43.000,004.16221.62501 Contenidors

TOTAL CREDITS EXTRAORDINARY 100.700,00

SUPLEMENTS DE CREDIT:
Partida

3



AJUNTAMENT 
%lril^ VILAFRANCA 
N/ DEL PENEDES

¥

5.24115.13100 Plans Locals d'Ocupacio.- sous 111.652,71
5.24116.13100 Plans d'Ocupacio Treballs als Barris sous 22.826,92

Plans Locals d'Ocupacio.- Seguretat social5.24115.16000 38.949,16
Plans d'Ocupacio Treballs als Barris.- seg. social5.24116.16000 5.750,90

4.13302.21000 Manteniment cTaparcaments de ferm permeable 10.000,00
Reparacio vehicles unitat de serveis4.15321.21400 4.000,00

2.92001.22400 Assegurances 18.564,00
1.13201.22699 Policia Local.- funcionament 3.000,00

Serve! d'Informacio i Atencio a la Dona3.23104.22699 26.463,69
3.23107.22699 Iqualtat: Funcionament 7.800,00

Cooperacio i desenvolupament3.92503.22699 33.207,00
Cursos de Formacio Ocupacional.- Funcionament5.24102.22699 15.561,80
Oficina Municipal Treball i Programa Diputacio5.24107.22699 12.652,46
Plans Locals d'Ocupacio.- funcionament5.24115.22699 7.240,00
Promocio economica.- Funcionament5.24125.22699 5.000,00

5.33401.22699 Actes culturals 44.500,00
5.92407.22699 Relacions internacionals.- Funcionament 1.615,07
5.92504.22699 Programa d'agermanaments 855,00

Manteniment senyalitzacio viaria4.13301.22799 3.000,00
Serveis externs, asses. I formacio promocio economica5.24125.22799 54.977,64
Transferencia corrent.- Fundacio Pro-Penedes5.23103.48900 18.500,00
Mobiliari vies publiques4.15321.62501 16.000,00

TOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT 462.116,35

TRANSFERENCIES DE CREDIT:
Partida

Retribucions basiques Ensenyament 21.000,003.32000.12010
Beques diversos programes 3.073,445.24109.22699

2.92001.23120 Dietes i trasllats personal Ajuntament 10.000,00

TOTAL TRANSFERENCIES POSITIVES DE CREDIT 34.073,44

596.889,79TOTAL CREDITS EXTRAORDINARY, SUPLEMENTS i TRANSFE.

FINANCAMENT

BAIXES PER TRANSFERENCIA:
Partida
1.13201.12110 Retribucions complementaries Policia Local 10.000,00

Personal laboral: Liars d'Infants3.32301.13000 21.000,00
Ensenyament: contractes de serveis3.32602.22799 3.073,44

TOTAL BAIXES PER TRANSFERENCIA 34.073,44

BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTARIES:
Partida
1.91201.20200 Lloguer local PI. de la Vila 10.500,00
4.15310.21004 Manteniment i millora dels carrils bici 40.000,00

Area Desenvolupament Economic.- funcionament5.24101.22699 4.700,00
Comunicacio.- contractes de serveis1.92401.22799 5.000,00
Gestio Casa Festa Major5.33801.22799 10.000,00
Mancomunitat Penedes-Garraf.- Serveis Generals2.94201.46300 866,00
Mancomunitat Penedes-Garraf.- CAS3.31201.46300 3.508,00
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Subvencio Marxa de Torxes 900,005.33402.48900
Subvencio Simposium COET 2.500,005.33404.48900
Conveni Palau Balta 2.000,005.33303.48901

79.974,00TOTAL BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTARIES

MAJORS INGRESSOS:
Concepte

Participacio en els tributs de TEstat anys anteriors 9.324,88420.04
Generalitat.- Infancia - Centre Obert 26.000,00450.05
Generalitat.- Fons Cooperacio Local anys anteriors 81.634,11450.10

28.577,82450.67 Generalitat.- Treballs als barris
Generalitat.- Cursos de Formacio Ocupacional 15.561,80450.79
Diputacio.- Servei atencio domiciliaria anys anteriors 37.504,01461.01
Diputacio.- Serveis socials 463,69461.02
Diputacio.- Iqualtat 7.800,00461.06
Diputacio.- Oficina Municipal Treball i Programa Diputacio 12.652,46461.08
Diputacio.- Promocio economica 59.977,64461.11
Diputacio.- Cooperacio i desemvolupament461.12 33.207,00
Diputacio.- Plans Locals d'Ocupacio461.25 157.841,87
Diputacio.- Subvencions per Serveis viaris461.28 9.827,00
Diputacio.- Relacions internacionals461.37 1.615,07

480.17 Particulars.- Programa aqermanaments 855,00

TOTAL MAJORS INGRESSOS 482.842,35

RESUM FINANCAMENT
Baixes per transferencia 34,073,44
Baixes d'aplicacions pressupostaries 79.974,00

482.842,35*Majors ingressos

TOTAL FINANCAMENT 596.889,79

I que s’exposi al public ('expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin.

VOTACIO:

El Dictamen es aprovat per 12 vots favorables (7 JxV, 5 PSC), 2 negatius (2 CUP) i 
7 abstencions (5 ERC, 1 VeC, 1 C's)

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (JxV) manifesta que, passat I'estiu, fan un repas de les necessitats 
dels diferents serveis i comptabilitzen algunes subvencions. Subvencions que en 
conjunt sumen uns 480.000C, entre ells destaquen els plans d'ocupacio, que 
serveixen per complementar els serveis, la resta son canvis de partida.
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E! Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que la modificacio ve provocada per majors 
ingressos i aixo es positiu i anuncia que s'abstindran perque es la gestio d'un 
pressupost que no van votar a favor.

La Sra. Maria Ramon (CUP) manifesta que es una modificacio d'un pressupost en 
que no van participar en la seva formulacio i van votar en contra i per tant, tambe 
votaran en contra.

La Sra. Monica Hill (ERC) manifesta que s'abstindran perque no es el seu 
pressupost pero entenen que ara es tracta de fer una adaptacio pressupostaria. 
Demana que les previsions pressupostaries siguin acurades.

ALCALDIA

4. 12/2019/SEC_CM CARTIPAS. Donar compte del decret de nomenament 
de representats municipals a diverses comissions i consells municipals.

DECRET - Vilafranca del Penedes, 23 de setembre de 2019

Ates que es troben pendents nomenaments de diversos membres de consells i 
comissions municipals i de representants del municipi en determinades institucions, 
en suposits en que els nomenaments son competencia de I’alcalde.

Ates que, en el cas dels representants dels grups municipals en determinats 
organs, s’han fet les consultes adients i s'han ernes les corresponents propostes.

Ates que es dicta aquest decret per a les finalitats expressades, amb el benentes 
que un cop rebudes algunes propostes encara pendents s’haura de dictar un nou 
decret complementari amb nous nomenaments,

DISPOSO:

1.- Comissio per a la Gent Gran: Ramon Zaballa i Serra (president), i a proposta 
dels grups municipals: Roser Rojas i Sole (JxV), Maria Rosa Puentes i Comas (grup 
d'ERC), Roser Lozano i Sanchez (grup Socialista), Clara Sant i Martinez (grup de la 
CUP), Agusti Villarroya i Serafini (grup de VeC) i Jacinta Pihol i Coronas (grup de 
Cs).

Resten pendents els nomenaments de persones alienes als regidors I regidores de 
govern i als grups municipals, I que es preveuen en els estatuts o acord de creacio.

2.- Comissio Municipal d'Habitatge: En formaran part Lourdes Sanchez i Lopez 
(presidenta) i a proposta dels grups municipals: Oriol Bertran i Grimau (JxV), Albert 
Guasch i Ribas (grup d'ERC), Antoni Alsina i Restoy (grup Socialista), Isabel Tellez i 
Ramiro (grup de la CUP), Xavier Cadafalch i Boada (grup de VeC) i Eladio Manuel 
Garcia i Lodeiro (grup de C's).

3.- Consell Escolar Municipal: Meritxell Montserrat i Mestres (presidenta) i a 
proposta dels grups municipals: Anna Ruiz i Casals (JxV), Ana Ayerbe i Aguayo 
(grup d'ERC), Foix Sogas i Casanova (grup Socialista), Laura Ledesma i Delgado
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(grup de la CUP), Montse Rodriguez i Fidalgo (grup de VeC) i Xavier Serret i Juan 
(grup de C's).

4.-Comissi6 de Solidaritat i Cooperacio: Montse Arroyo i Ferrando (presidenta) i 
a proposta dels grups municipals: Esther Ribas i Ivern (grup de JxV), Georgina 
Corina i Ciupag (grup d'ERC), Abdelmalek Erraghioui El Baachouchi (grup 
socialista), Aieix Rodriguez i Hill (grup de la CUP), Quike Galardi I Sanchez (grup de 
VeC) I Tomas Vidal i Lanza (grup de C's).

5.- Comissio Municipal de Transport Public: Aureli Ruiz i Mila (president) i a 
proposta dels grups municipals: Josep Maria Marti i Rafols (JxV), Josep Oiler 
Recasens (grup d'ERC), Manuel Gallego de Freitas (grup Socialista), Laia Gallant 
Mila (grup de la CUP), Toni Pehafiel i Hervas (grup de VeC) i Oscar Espigares 
Victoria (grup de C's).

Resten pendents els nomenaments de persones alienes als regidors i regidores de 
govern i als grups municipals, i que es preveuen en els estatuts o acord de creacio.

6.- Consell Municipal de les Arts Esceniques: Ricard Rafecas i Ruiz (president) i a 
proposta dels grups municipals: Esther Ribas i Ivern( JxV), Marta Amat i Sivill (grup 
d'ERC), Tomas Roca i Martin (grup Socialista), Felix Casanellas i Berges (grup de la 
CUP), Bernadette Hortal Corbella (grup de VeC) i Alexandre Garcia i Lopez (grup de 
C's).

Resten pendents els nomenaments de persones alienes als regidors i regidores de 
govern i als grups municipals, i que es preveuen en els estatuts o acord de creacio.

7.-Consell Municipal d'Esports: Anna Doblas i Ruiz (presidenta) i a proposta dels 
grups municipals: Pere Catasus i Soler (JxV), Lluis Raventos i Gubau (grup d'ERC), 
Sergio Sanchez i Pehalver (grup Socialista), David Sanchez i Rodon (grup de la 
CUP), i Gregorio Tostado i Palomo (grup de C's).

Resten pendents els nomenaments el nomenament del representant del (grup de 
VeC) i de persones alienes als regidors i regidores de govern i als grups municipals, 
i que es preveuen en els estatuts o acord de creacio.

8.- Consell Municipal de Comerg i Turlsme: Joan Manel Montfort i Guasch (president), 
la regidora de Turism M. Dolors Rius i Marrugat i, a proposta dels grups municipals: 
Mar Montserrat i Blanch (JxV), Jordi Resell i Perello (grup d'ERC), Miquel Medialdea 
i Guijo (grup Socialista), Anna Benach i Puig (grup de la CUP), Toni Navarro i Garcia 
(grup de VeC) i Thilo Elmering i Elmering (grup de C's).

Resten pendents els nomenaments de persones alienes als regidors i regidores de 
govern i als grups municipals, i que es preveuen en els estatuts o acord de creacio.

Serra (president), i a9.- Consell Municipal de Serveis Socials: Ramon Zaballa 
proposta dels grups municipals: Esther Vicente i Pujol (JxV), Joaquim Barbera i Budi 
(grup d'ERC), Beatriz Reina i Carrion (grup Socialista), Monica Luna i Lazaro (grup 
de la CUP), Anna Girona i Alaiza (grup de VeC) i Tomas Vidal i Lanza (grup de C's). 
Resten pendents els nomenaments de persones alienes als regidors i regidores de 
govern i als grups municipals, i que es preveuen en els estatuts o acord de creacio.
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10.- Consell Municipal per la Igualtat: Montse Arroyo i Ferrando (presidenta), i a 
proposta dels grups municipals: Sara Gall i Baeza (JxV), Maria Lourdes Serrano i 
Moreno (grup d'ERC), Angela Agramunt i Andreu (grup Socialista), Laura Rafols i 
Solans (grup de la CUP), Annabel Lopez i Cordoba (grup de VeC) i Tomas Vidal i 
Lanza (grup de C's).

Resten pendents els nomenaments de persones alienes als regidors i regidores de 
govern i als grups municipals, i que es preveuen en els estatuts o acord de creacio.

11.- Consell Municipal de Medi Ambient: Lourdes Sanchez i Lopez (presidenta), i a 
proposta dels grups municipals: Nuria Rovira i Pacheco (JxV), Jordi Asensi i Gabriel 
(grup d'ERC), Leonor Giron i Soto (grup Socialista), Isabel Martinez i Boada (grup 
de la CUP), Dolors Villaro i Rovira (grup de VeC) i Thilo Elmering i Elmering (grup 
de C's).

Resten pendents els nomenaments de persones alienes als regidors i regidores de 
govern i als grups municipals, i que es preveuen en els estatuts o acord de creacio.

12.-Consell Municipal deSalut: Anna Doblas i Ruiz (presidenta), i a proposta dels 
grups municipals: Nuria Rovira i Pacheco (grup JxV), Dolors Tosas i Rius (grup 
d'ERC) Eulalia Barque i Via (grup Socialista), Miquel Cartro i Boada (grup de la 
CUP), Nuria Lopez del Rio (grup de VeC) i Jose Ignacio i Alvarez (grup de C's). 
Quant a la resta de membres del Consell, i ates que van ser nomenades 
recentment, continuaran les mateixes persones que fins ara.

13.- Consell Municipal de Convivencia: Joan Manel Montfort i Guasch 
(president) i a proposta dels grups municipals: Marti Compte i Gonzalez (grup de 
JxV), Juan Manuel Torralba i Moreno (grup d'ERC), Antoni Alsina i Restoy (grup 
socialista), Jose Antonio Barbera i Molina (grup de la CUP), Jean Pierre i Palacio 
(grup de VeC) i Jacinto Pihol i Coronas (grup de C's).

INTERVENCIONS:

El S. Aureli Ruiz (JxV) manifesta que es dona compte del nomenament a Consells 
de participacio i que els diferents membres nomenats han estat proposats per tots 
els grups municipals. En alguns Consells, tambe hi ha persones que no han estat 
proposades directament pels grups municipals i agraeix a les persones que van 
estar durant el mandat anterior en els diferents Consells, la seva participacio.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que Texperiencia ha demostrat que uns 
Consells han funcionat mes que d'altres i demana fer un esforg per que tots 
funcionin.

Per altra banda, es questiona si no caldria incrementar la seva competencia, afegint 
la possibilitat de fer proposicions a TAjuntament per tal de dotar a la participacio de 
mes atractiu. Aixi mateix, es questiona que la Presidencia dels Consells sigui 
sempre d'un regidor de Tequip de Govern.
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El Sr. Noel Vines (CUP) manifesta que es sumen a les propostes formulades des de 
VeC i agraeix a les persones de la CUP que hi van participar i dona suport a les 
persones que hi participaran.

El Sr. Salvador Campama (ERC) manifesta que voldrien uns Consells mes 
particpatius i es felicita de que s'ha aconseguit mes paritat de genere, pero caldria 
que I'equp de Govern vetlles per tal que alguns Consells fossin mes paritaris, 
comunicant-ho als grups per tal de fer les adaptacions que fossin escaients.

Finalment, reclama la publicacio del Pla d'igualtat a ia pagina web de Tajuntament.

El Sr. Aureli Ruiz (JxV) manifesta que poder si que es podria modificar alguna 
composicio d'algun Consell per tal d'assolir mes paritat. Com que el nomenament 
es fa per Decret, sera facil de canviar.

Finalment recorda que els presidents dels Consells els estableix el Reglament de 
cadascun dels Consells.

5. 16/2019/ SEC_MP. MOCIO EN DEFENSA DE LA PAGESIA. Mocio que 
presenta I'Aicaldia en defense de la pagesia i per un preu digne del raim i el
vi.

Aquestes setmanes ha sorgit la noticia sobre la polemica dels preus del rai'm que 
pagaran les empreses majoristes del sector del cava. Aquesta es una molt mala 
noticia per la nostra comarca i la seva gent.

El Penedes es una vegueria molt sensible a aquestes questions. El sector de la 
vinya es un sector transversal, que ens permet desenvolupar diferents estrategies 
territorials:

La posada en valor del sector primari en el seu conjunt, gaudir d'un paisatge 
natural i al mateix temps cultural que esta a la base de la nostra identitat 
territorial, i tambe treballar politiques tunstiques en el conjunt de projectes de 
I'Enoturisme Penedes.

La vinya i la pagesia esdevenen elements estrategies, cabdals i motivadors de 
poder mantenir un Penedes com una comarca agraria. La vinya i la pagesia es 
converteixen en aspectes daus per tal de gestionar les pressions territorials que rep 
el Penedes per part de I'Area Metropolitana de Barcelona i el projecte paneuropeu 
del Corredor del Mediterrani, que es tradueix en la implantacio de grans superficies 
dedicades a la logistica, un sector que ocupa grans superficies de terreny, genera 
contaminacio, poca ma d'obra i de baixa qualificacio.

Es per aixo, que amb aquesta mocio volem defensar les seves funcions socials, 
territorials i de futur que tant el sector de la vinya com la figura de la pagesia 
representen pel Penedes i demanem:

1. La constitucio d'una taula de treball on el Departament d'Agricultura, el 
Departament d'Empresa, la Delegacio del Govern del Penedes, els presidents
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comarcals de les 4 comarques de la Vegueria Penedes, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentacion i el sector de la vinya (presidents de la DO 
Penedes i DO Cava) aixi com membres d'Unio de Pagesos, JARC i I'Associacio 
de Viticultors del Penedes i puguin debatre sobre el preu del raTm, I per tal 
de definir unes estrategies conjuntes en clau Penedes que posin en valor la 
funcio de la pagesia I el sector de la vinya I la promocio del territori i del 
turisme sostenible.

2. Al Departament de Territori, Tacceleracio del desenvolupament del Pla 
Territorial del Penedes per tal de definir les estrategies territorials de la 
nostra vegueria i promoure debats i accions estrategiques a nivell de 
vegueria i a nivell del pais encaminades a enfortir la pagesia i dignificar el 
treball del camp com a sector clau i estrategic de present i futur.

3. Al Departament d'Agricultura, que segueixi fent de mediador entre els 
sindicats agraris i les grans empreses del sector perque no es posi el preu del 
raTm per sota del seu cost de conreu.

4. Donar trasllat d'aquests acords als ajuntaments de la comarca de I'Alt 
Penedes, als Departaments d'Agricultura, Territori i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya,al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, 
a la Unio de Pagesos, a la JARC, a I'Associacio de Viticultors del Penedes, al 
Consell Regulador del Cava i a la DO Penedes.

VOTACIO:

La mocio es aprovada per unanimitat

INTERVENCIONS:

El Sr. Joan Manel Montfort (JxV) manifesta que es un tema que fa molts anys que 
s'arrossega, amb multiplicitat de causes, diverses i diffcils de resoldre i per aixo es 
positiu fer accions de concertacio com aquesta mesa transversal. La solucio passa 
per prestigiar el sector, potenciar I'enoturisme, prestigiar la denominacio d'origen 
propia, evitar de dependre d'organs com poden ser el Ministerio d'Agricultura.

Tot passa per empoderar els viticultors, per tal que esdevinguin elaboradors i 
obtinguin un valor afegit pel seu producte.

El Sr. Noel Vinas (CUP) manifesta que la CUP va presentar un seguit d'esmenes, 
que llegeix per tal que quedi clar perque volien fer aquesta esmena. Les grans 
empreses del cava son les culpabies d'aquesta situacio. Es imprescindible donar 
suport a qui mante el territori, que es la nostra pagesia i denuncien les grans 
empreses que fixen el preu del raTm a la baixa i acaben precaritzant el treball i la 
situacio familiar de la pagesia del Penedes.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que estan totalment d'acord amb les 
esmenes presentades per la CUP. Tenim un problema amb els viticultors per culpa 
de les grans empreses. L'important es atacar aquest problema d'una manera global
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i recorda que hi ha organs de debat on tambe hi ha presents els representats dels 
treballadors del sector del cava i dels pagesos.

El Sr. Eladio Garda (C's) manifesta que el seu grup recolza els treballadors del 
sector primari en les seves justes reivindicacions i recorda que al Parlament, C's 
esta elaborant una proosta per a que el Departament d'Agricultura estableixi els 
mecanismes necessaris per a que hi hagi practiques abusives o contractes a perdua 
que vulnerin la lliure competencia i que promoura una actuacio especifica pel sector 
del cava.

Troba a faltar en la part dispositiva, que es convidi a participar a un representant 
del Minister! d'Agricultura.

Tambe manifesta que cal veure quin es el problema. Potser es un exces de I'oferta 
o potser es la influencia d'altres productors de I'estat.

El Sr. Salvador Campama (ERC) manifesta que lamenten assabentar-se en el 
mateix Pie, de I'acceptacio de les esmenes de la CUP.

Recolzen les demandes de la pagesia del Penedes. Cal que la pagesia es guanyi la 
vida de forma digna i cal protegir el paisatge penedesenc.

Denuncien Tabus de les grans empreses pero cal recordar que hi ha moltes petites 
empreses que paguen preus justos.

Pensen que hi hauria d'intervenir el delegat del Govern de la Vegueria i els hagues 
agradat que Tequip de Govern hagues tingut gestos amb la pagesia. Si Vilafranca 
vol esdevenir capital del vi, cal donar suport als viticultors.

La Sra. Monica Hill (ERC) manifesta que els hagues agradat tenir temps per valorar 
les esmenes.

L'alcalde Pere Regull (JxV) recorda que moltes vegades les esmenes es reben en el 
mateix Pie i es discuteix en aquest moment.

El Sr. Noel Vihas (CUP) assumeix que va ser un error seu, perque va envair 
Tesmena directament a TAIcaldia sense enviar copia als altres grups.

L'alcalde Pere Regull (JxV) manifesta que incorporen Tesmena proposada pel Sr. 
Garcia de que es convidi a participar a un representant del Minsterio d'Agricultura.

El Sr. Salvador Campama (ERC) manifesta que no estan d'acord en que hi hagi el 
Ministerio, pero mantindran el seu vot favorable a la mocio

6. 17/2019/ SEC_MP. MOCIO EN RESPOSTA A LES AMENACES 
D'ENDESA. Mocio que presenta TArea de Serveis a les persones i promocio 
social en resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions locals en 
relacio al deute relatiu a les factures energetiques de les families vulnerables.
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La pobresa energetica es una de les problematiques socials que mes afecta a la 
poblacio en situacio de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situacio de 
dificultat o incapacitat de mantenir I'habitatge a una temperatura adequada per al 
confort i la salubritat, aixi com de dificultat o incapacitat per fer front al pagament 
de les factures de subministraments basics d'electricitat, gas i aigua, i la incapacitat 
de viure en una liar sense defectes estructurals (com ara goteres al sostre,
humitats...)-

D'acord amb aquestes variables, un estudi d'lvalua- Institut Catala d'Avaluacio de 
Politiques Publiques (2016) va fer un calcul de Timpacte de la pobresa energetica a 
Catalunya que situava en un 11% de les liars (325.021 liars, 855.000 persones). 
Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la poblacio no es pot permetre mantenir 
I'habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018). Aquesta es una dada que es 
mante estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%). D'altra banda, 
un 8,5% de la poblacio catalana arriba amb molta dificultat a fi de mes (Idescat, 
2018), el que es pot traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de 
subministraments basics. Per tant, la pobresa energetica es una problematica social 
que afecta a un nombre important de families a Catalunya de forma sostinguda en 
els darrers anys.

A partir de I'any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar I’emergencia en I'ambit de I'habitatge i la pobresa energetica,presentada a 
partir d'una Iniciativa Legisltiva Popular (ILP) impulsada per un grup promotor 
format per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), TAIianga contra la 
Pobresa Energetica (APE) i TObservatori DESCi aprovada per unanimitat al 
Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaucio, pel qual no es poden 
efectuar tails de subministraments a les persones en rise d'exclusio residencial. 
Aquesta Llei estableix,tambe,que les administracions publiques han d'establir els 
acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d'aigua 
potable, de gas i d'electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a 
les persones i unitats familiars en situacio de rise d'exclusio residencial o els 
apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums minims.

La Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un protocol 
d'actuacio que en aquests moments es troba pendent de resolucio al tribunal 
Superior de Justfcia de Catalunya.

Al gener de 2017 una taula tecnica de treball formada per la Generalitat de 
Catalunya, les quatre diputacions, I'Ajuntament de Barcelona, la Federacio de 
Municipis de Catalunya, I'Associacio Catalana de Municipis i I'Area Metropolitana de 
Barcelona van presentar un model de conveni per oferir a les empreses 
subministradores. La proposta de conveni contemplava que les empreses cobririen, 
com a minim, el 50% de la despesa que genera la pobresa energetica incloent els 
costos associats a la informacio, I'atencio directa i la formacio de les persones en 
rise d'exclusio residencial. Cap empresa subministradora important va voter, ni tan 
sols, debatre la proposta.

La Llei 24/2015 garanteix en el seu article 6 el subministrament electric a les 
persones vulnerables, pero no defineix una obligacio legal perque siguin els 
municipis els que hagin de fer front al pagament de les factures impagades per les
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families en rise d'exclusio social. Pertant, durant aquests anys d'aplicacio de la Llei, 
els Ens Locals han realitzat informes de vulnerabilitat, a peticio de les empreses 
subministradores, que han evitat els tails de consum d'acord amb el principi de 
precaucio, pero no s'ha resolt el tema del deute de les families per manca d'una 
reglamentacio de la Llei 24/2015, i per la manca d'acord en la signatura de 
convenis amb les empreses subministradores.

En aquest penode ha entrat en vigor a nivell estatal el RD 897/2017, de 6 
d'oetubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i 
altres mesures de proteccio per als consumidors domestics d'energia electrica, i la 
seva modificacio de ['any 2018 (RD15/2018) que estableix tres tipus de 
consumidors a protegir: el consumidor vulnerable amb un 25% de descompte en la 
factura; el consumidor vulnerable sever amb un 40%; i el consumidor en rise 
d'exclusio social que te el 100% de descompte. Segons aquest Decret, els serveis 
socials (autonomies o locals) han d'assumir el 50% de les factures d'aquest ultim 
grup, els consumidors en rise d'exclusio social.

En aquest context, a I'agost de 2019 els ajuntaments (on els seus habitants en 
situacio de vulnerabilitat acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut 
una carta d'ENDESA que els reclama el pagament del 50% d'aquest deute i en que 
s'amenaga amb tallar els subministraments a les families a partir de I'l d'oetubre si 
no s'efectua el pagament. La carta d'ENDESA no solament reclama als Ens Locals el 
50% del cost de les factures dels consumidors en rise d'exclusio social que tenen 
aquest reconeixement en el marc de la legislacio del Bo Social, sino que demanen 
que els ajuntaments es facin carrec del 50% del deute dels consumidors 
vulnerables que no disposen de Bo Social. ENDESA declara que el deute de les 
families vulnerables a Catalunya es de 21.0000.000C (corresponent a 25.000 liars) 
i reclama el 50% (10.500.000C) als municipis.

Davant d'aquesta situacio, la Diputacio de Barcelona va convocar als alcaldes i 
alcaldesses de la demarcacio de Barcelona i les entitats municipalistes, el dimecres 
4 de setembre, amb la voluntat de treballar en una resposta coordinada.

En aquesta mateixa sessio es va informar que el dilluns 2 de setembre va tenir Hoc 
una reunio convocada per la Generalitat de Catalunya, - en la qual van assistir les 
entitats municipalistes, entitats del tercer sector i ens locals -, on principalment es 
va acordar: donar una resposta institucional unitaria a ENDESA, amb una carta 
conjunta; crear una taula tecnica i jundica per a elaborar una proposta de conveni 
que concreti la forma de gestionar aquest deute, i negociar amb ENDESA en base a 
la llei 24/2015 com a marc de referenda.

En aquesta sessio es va recollir, tambe, la preocupacio dels ajuntaments davant 
I'amenaga d'ENDESA d'efectuar tails de subministraments, la condicio d'inadequada 
de la carta (pel penode estival i de recent constitucio dels consistoris en que es va 
enviar), la sobrecarrega en la gestio per part dels Serveis Socials Basics d'aquestes 
reclamacions, i la falta d'un marc de referenda clar.

Com diu I'informe elaborat des departament juridic de la Diputacio de Barcelona, 
cap normativa autonomica o estatal obliga als Ens Locals a pagar el 50% del deute 
de les families en situacio de vulnerabilitat.
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Per aixo, els grups municipals: Grup Municipal Socialista, Junts per Vilafranca, 
presentem els acords seguents per a la seva aprovacio en aquest Pie:

Demanar, com a condicio indispensable, la retirada de I'amenaga d'ENDESA 
d'efectuar tails de subministraments a partir de I'l d'octubre a les persones 
endeutades en situacio de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una 
negociacio amb un clima de cooperacio i dialeg i perque aquesta amenaga 
constitueix una iMegalitat d'acord amb la Llei 24/2015.

1.

Crear una accio conjunta Institucional per donar una resposta coordinada a 
la problematica de la pobresa energetica.

2.

Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la negociacio per a Telaboracio 
d'un conveni que permeti regular la gestio del deute historic i del que 
generin en el futur les families en situacio de vulnerabilitat social, amb el 
consens de totes les institucions catalanes i amb la Llei 24/2015 com a marc 
de referencia.

3.

Instar a la Generalitat de Catalunya a la creacio d'un espai estable de treball 
entre totes les institucions catalanes per a elaborar un protocol i reglament 
de desplegament de la Llei 24/2015 on es defineixi la gestio del deute 
generat per les families en situacio de vulnerabilitat social i per garantir que 
cap ciutada en situacio de vulnerabilitat es objecte d'un tall de 
subministraments, en aplicacio de la Llei 24/2015.

4.

Exigir a ENDESA que assumeixi responsabilitats en relacio a la garantia dels 
drets de la ciutadania en situacio de vulnerabilitat social al subministrament 
electric, tal i com marca la llei.

5.

Exigir la condonacio, per part d'Endesa i les empreses subministradores, del 
deute acumulat per les families i persones protegides per la llei 24/2015, 
des de Cany 2015. La no existencia de conveni entre la Generalitat de 
Catalunya i I'empresa, fan que no hi hagi cap imperatiu legal que obligui al 
pagament d'aquest deute per part de I'administracio, ni local ni autonomica.

6.

Donar trasllat d'aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a les Diputacions provincials catalanes, a la Federacio de 
Municipis de Catalunya, a I'Associacio Catalana de Municipis, a la I'Alianga 
contra la Pobresa Energetica, a la Taula del Tercer Sector Social de 
Catalunya, i a les associacions vefnals i entitats socials que iluiten contra la 
pobresa energetica al nostre municipi.

7.

VOTACIO:

La mocio es aprovada amb 18 volts favorables (7 JxV, 5 ERC, 5 PSC, 1 VeC), 1 
abstencio (1 C's) i 2 vots en contra (2 CUP)

INTERVENCIONS:
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El Sr. Ramon Zaballa (PSC) agraeix a tots els grups municipals la participacio en la 
construccio de la mocio. Algunes esmenes, que enriquien la mocio, han estat 
acceptades i altres esmenes, que no anaven en la linia de la mocio, que poden ser 
tractades a part, no han estat acceptades.

L'll^/o de les liars catalanes tenen problemes per fer front als consums energetics. 
La Llei 24/2015 establia el principi de que no es pot tallar el subministrament 
energetic a les families en situacio de vulnerabilitat.

El que motiva la mocio es que a finals de juliol Endesa, va enviar un requeriment a 
tots els municipis de Catalunya reclamant el 50% del deute que tenen. El mon local 
s'organitza i dona una resposta unitaria a Endesa i emplaga a totes eles empreses 
subministradores per tal que seguin a la mesa de negociacio per arribar a acords 
per fer front a aquestes necessitats.

El Sr. Noel Vihas (CUP) manifesta que van presenter unes quantes esmenes al text. 
Una a la part expositiva, que s'ha acceptat i 7 a la part dispositiva, que no s'han 
acceptat. Consideren que es una mocio descafeinada. No es pot tolerar Tactitud 
prepotent que mostra una empresa que I'any passat va tenir 1.500 milions de 
beneficis. Es insultant haver de posar catifa vermella.

Es demanen si la decisio sobre les esmenes Than pres des del grup municipal o son 
directrius del partit. Les esmenes al text anaven encaminades a la proteccio de les 
families vulnerables. Entenien que amb Endesa, no s'ha de negociar res, nomes cal 
aplicar la Llei 24/2015, de manera immediata.

Proposaven recuperar la sobirania energetica mitjangant xarxes d'autoconsum i 
instar a la contractacio amb altres empreses energetiques amb criteris energetics 
de caracter social i ambiental i instar a totes les administracions a anar cap a un 
model energetic mes sobira que tendeixi a la gestio publica..

Com que no s'han acceptat les seves esmenes que consideren imprescindibles per 
fer front a la pobresa energetica, votaran en contra d'una mocio que consideren 
descafeinada.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) aclareix que la mocio la presenta I'equip de Govern. 
L'Area de serveis a les persones, no lidera. L'equip de Govern es un tot. Cal 
solucionar el problema dels ciutadans davant de la companyia que sigui, no nomes 
davant d'Endesa. Finalment recorda que el motiu de la mocio no es la sobirania 
energetica.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que davant la problematica de I'escrit 
d'Endesa, es van fer tres reunions. Una a instancies de la Generalitat, I'altra a 
instancies de la Diputacio de Barcelona i la tercera a instancia d'una serie de 
municipis que es va fer a Terrassa.

Aquest problema afecta a 143 families de Vilafranca, per un valor de 140.000C. Cal 
protegir a aquestes persones per tal que no els tallin la Hum.
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Recorda que la modificacio proposada per VeC es el punt sise de la part dispositiva I 
fa insistencia en les esmenes proposades per la CUP. Cal mes contingut politic a la 
mocio.

Recorda que si no hi ha hagut un conveni, es perque Endesa no ha volgut seure. El 
que no pot ser es que una empresa vagi en contra d'una llei aprovada per 
unanimitat al Parlament de Catalunya.

El Sr. Eladio Garcia (C's) manifesta que la Llei 24/2015, va ser aprovada per 
unanimitat, pero encara no ha desenvolupat un reglament. Considera inapropiades 
les formes d'Endesa amenagant amb els tails del subministrament.

400.000 Catalans no poden mantenir la liar en temperatures adients. La Generalitat 
ha de liderar el problema que cal solucionar a traves dels convenis. Recorda al 
conseller Chakir que cal negociar i que segons el decret estatal, els serveis socials 
locals han d'assumir el 50% de la factura.

Haurien valorat aprovar la mocio, pero amb Tesmena introdu'ida per VeC, no hi 
estan d'acord. Correspon a la Generalitat pagar el deute amb la companyia. No 
existeix cap obligacio de pagar per part dels municipis.

El Sr. Pere Sabat (ERC) manifesta que es una perversio dels sistema. Una empresa 
coacciona nomes per fer negoci. La factura energetica de TEstat es la tercera mes 
cara d'Europa.

La carta d'Endesa es una clara mostra de com funciona el sistema actual, les 
multinacionals es salten les normes aprovades unanimement.

ERC es sent mes comoda amb la mocio si s'incorporen les esmenes proposades per 
la CUP. Demana al Govern que s'ho replantegi. Cal comengar a fer passes per 
desconnectar-se de les empreses de TIBEX 35.

Afegeix que els hagues agradat veure al Govern de Vilafranca posant-se 
publicament al costat de la gent. Anuncia que votaran a favor de la mocio tot i que 
esperen que incorporin les esmenes.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que les esmenes proposades per la CUP 
poden ser motiu d'una altra mocio, per exemple, sobre la sobirania energetica. 
Aclareix que I'equip de Govern no ha sortit als mitjans de comunicacio pero ha estat 
treballant per protegir aquests ciutadans vulnerables.

No accepten les modificacions perque distorsionen el sentit de la mocio.

El Sr. Noel Vihas (CUP)considera que no s'ha de negociar res amb Endesa perque 
no s'ha assegut a negociar. Considera que no se'ls explica perque no s'han acceptat 
els quatre primers punts de les esmenes.

El Sr. Pere Sabat (ERC) manifesta que en la mocio inicial tampoc es parlava de la 
condonacio del deute i s'ha afegit. Es pot doncs, innovar. Considera que el text de 
I'esmena si que va en la Imia de la mocio.

16



/wX AJUNTAMENT 
4|nlr vilafranca 

DEL PENEDES

L'alcalde Pere Reguli (JxV) manifesta que qui presenta la mocio es que decideix 
quines esmenes accepta.

7. 18/2019/ SEC_MP. MOCIO DE SUPORT A LA ILP, UNIVERSITATS PER 
LA REBAIXA DELS PREUS UNIVERSITARIS A CATALUNYA. Mocio que 
presenta el grup municipal d’ERC, de suport a la iniciativa legislative popular 
(ILP) universitat per la rebaixa dels preus universitaris de Catalunya.

Des de I'esclat de la crisi economica al 2008 aquesta va afectar de manera 
significativa a la poblacio catalana. Cine anys despres del seu inici s'havien destruit 
773.000 llocs de treball a Catalunya provocant que la taxa d'atur arribes fins al 
24%, la xifra mes alta fins a dia d'avui. En aquest context de gran recessio 
economica, el Govern de la Generalitat va aplicar polftiques de reduccio de la 
despesa reduint el finangament de les universitats publiques catalanes, que va 
passar de representar un 73% dels ingressos d'aquests organismes al 2009 a un 
60% al 2015. Per tal d'intentar equilibrar Tefecte de les retallades es va produir un 
augment de les taxes del 68%, que va compensar parcialment la caiguda 
d'ingressos publics que en tot aquest perlode va ser del 32%.

El finangament dels centres universitaris ha patit una davallada del 17% els anys 
de la crisi. D'aquesta manera, les universitats publiques catalanes s'han situat entre 
les que reben menys finangament public d’Europa i en canvi, les taxes que paguen 
els estudiants superen la mitjana europea i espanyola.

Respecte les taxes universitaries que paguen els alumnes, Catalunya se situa com 
la comunitat autonoma amb les matncules mes altes, amb 2.131 euros per 
estudiant, un 50,4% per sobre de la mitjana espanyola, que es fixa en 1.412 euros. 
Aquesta diferencia situa als qui estudien a Catalunya en clar desavantatge respecte 
a la resta d'estudiants de TEstat Espanyol.

Des que aquesta pujada s'ha dut a terme, el nombre d'estudiants que accedeixen a 
les universitats catalanes ha disminu'it gairebe cine punts percentuals respecte la 
poblacio de divuit anys i ha provocat que Catalunya passes de ser la cinquena 
comunitat autonoma amb mes estudiants universitaris a ser-ne la novena.

En els ultims anys, s'aprovaren al Parlament de Catalunya diverses mocions per 
reduir el 30% dels preus publics, compensant a les universitats amb un augment de 
la transferencia publica. Tot I les mocions aprovades a peticio de la cambra 
catalana, la Generalitat no I'ha arribat a aplicar. Davant d'aquesta situacio, creiem 
necessari tornar a posar sobre la taula el debat entorn les taxes universitaries al 
Parlament, ja que es tracta d'una problematica real, que afecta a tota la societal en 
conjunt, mes enlla dels I les estudiants, ja que es un fet que I'acces a I'educacio 
superior hauria de ser un dret universal, liiure de qualsevol tipus de barrera ja sigui 
per motiu social, cultural, politic o economic.

Per aixo, en la recerca d'una universitat publica i de qualitat, que sigui accessible 
per a tothom i que vetlli per la igualtat d'oportunitats, I'estudiantat universitari - 
amb suport dels rectorats, docents, personal PAS i comunitat universitaria en 
general- ha impulsat una iniciativa legislativa popular de modificacio de la Llei
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1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, la qual preten establir per 
part del parlament autonomic un acord de moderacio de preus que actui' -de forma 
progressiva en un termini de 4 anys- sobre el percentatge que ha de pagar cada 
estudiant respecte la matncula, actualment del 25% en primera matncula, a mode 
de marc catala de preus universitaris que s'ajusti a la nostra realitat social.

La iniciativa legislativa popular (ILP) Universitats te com a objectiu, doncs, 
transformer Tactual model universitari i fer efectiva la rebaixa dels preus publics. 
Aquesta mesura es indispensable per tal de garantir Tacces a la universitat a un 
nombre molt major d'estudiants. L'ensenyament superior ha de ser un be cornu, 
universal i lliure de qualsevol barrera economica, social i cultural, generant aixi una 
societat mes justa I cohesionada.

La rebaixa de les taxes es un primer pas per recuperar la universitat que volem, la 
qual un dels pilars fonamentals ha de ser Tequitat. Per tant, es un gest 
democratitzador, totalment necessari per obrir les portes al futur de la nostra 
societat,
L'aprovacio d'aquesta ILP s'haura d'acompanyar, per tant, amb un augment del 
finangament public de les universitats catalanes per garantir la qualitat dels estudis 
I dels programes de recerca.

que aquesta pugui desenvolupar-se en total igualtat de condicions.

La iniciativa legislativa popular ja ha estat admesa a tramit pel Parlament de 
Catalunya, d'acord amb la memoria justificativa elaborada per la comissio 
promotora i, a partir que es validin els fulls de signatures, es dona inici a la 
recollida de 50.000 signatures arreu de les universitats catalanes. Un cop 
presentades i degudament validades per Torganisme competent, sera en seu 
parlamentaria on podra tenir Hoc un debat que considerem necessari a fi de 
garantir la igualtat d'oportunitats dels Catalans i les catalanes en Tacces als estudis 
universitaris.

Per tot aixo, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Vilafranca es proposen els 
seguents acords al Pie:

Primer.- Mostrar el suport de TAjuntament de Vilafranca del Penedes a la iniciativa 
legislativa popular de modificacio de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats 
de Catalunya per establir un marc catala de preus universitaris, que suposi una 
moderacio de preus d'instauracio progressiva i conforme la normativa sectorial 
vigent, a fi de garantir un acces universal als estudis universitaris a Catalunya.

Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a la comissio promotora de la ILP 
universitats, al Parlament de Catalunya, a la Secretaria d’Universitats i Recerca del 
Departament d'Empresa 
TAssociacio Catalana d'Universitats Publiques.

Coneixements de la Generalitat de Catalunya, i a

VOTACIO:

La mocio es aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS:
18
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D'acord amb ['article 98 del Reglament organic municipal, exposa la motivacio de la 
mocio la Sra. Lisbeth Murga que manifesta que el jovent esta pagant un alt preu 
economic per la crisi economica. L'objectiu de la iniciativa legislative popular es la 
rebaixa dels preus universitaris per tal de garantir els estudis universitaris de 
manera universal. La iniciatva ja ha aconseguit mes de 50.000 signatures.

El Sr. Eladio Garcia (C's) manifesta que I'any 2012 les taxes universitaries van 
pujar un 60% i des de llavors estan congelades i el Parlament ha instat al Govern a 
rebaixar les taxes un 30%. Aquestes rebaixes de taxes suposaria uns 60 milions 
d'euros addicionals al pressupost de la Generalitat. Segons un estudi de la 
Universitat Pompeu Fabra, el sistema de beques no ha alterat I'acces a la 
Universitat. Les taxes universitaries a Catalunya en medicina son tres cops mes 
cares que a Andalusia. El que cal es que per mitja de la tarifacio i les beques, 
tothom pugui estudiar.

Anuncia que votaran a favor i demana al grup d'ERC que digui al Govern de la 
Generalitat que hi dediqui mes recursos.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donaran suport a la iniciativa legislativa 
popular, perque estem parlant de les taxes mes cares d'Espanya. S'han creat 
beques, pero amb uns pressupostos insuficients.

El Sr. Andreu Mas Colell va voler importar el sistema universitari america, cosa que 
va suposar minorar el finangament de les universitats publiques. La inversio en 
coneixement a Catalunya no arriba a ri,5% a Catalunya, quant en els paisos 
europeus es el 3%.

La situacio dels professorat pot aguantar-se a mitja termini. Sorpren que s'hagi de 
recorrer a una ILP per demanar una reduccio del 30% de les taxes. Recorda que el 
Parlament ja va aprovar al 2016 i al 2019 la reduccio de les taxes un 30%. Caldria 
prendre un acord en que s'instes al Govern de la Generalitat a complir el que diu el 
Parlament de Catalunya.

La Sra. Maria Ramon (CUP) manifesta que es imprescindible facilitar a tota la 
poblacio I'acces a la Universitat, per lluitar contra les desigualtats de classe que 
genera el mercat.

El Sr. Miquel Medialdea (PSC) manifesta que el Govern de la Generalitat diu que hi 
ha marge, tot i que a I'esborrany de pressupostos no constava una partida per 
donar compliment al mandat del Parlament, es creia que encara hi ha temps per 
incorporar-la.

La Sra. Meritxell Montserrat (JxV) manifesta que tot el que sigui facilitar I'acces als 
estudis superiors, hi esta d'acord. El problema ve de la situacio de I'any 2012 i els 
motius pels quals es van haver de prendre les decisions per tots son coneguts. La 
solucio esta en I'aprovacio d'uns nous pressupostos que esta en la ma dels grups 
parlamentaris.

El Sr. Pere Sabat (ERC) manifesta que presenten al mocio perque creuen que es 
important. El Govern de la Generalitat presentara mesures per ia reduccio de taxes.
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L'alcalde Pere Regull (JxV) manifesta que en realitat, tots parlem de diners. L'any 
2012 es fixa un limit a I'endeutament per part del Govern de Madrid i es va obligar 
a la Generalitat a retallar despesa. Totes les administracions han reduTt 
pressupostos.

8. 19/2019/ SEC_MP. MOCIO PERQUE ES GARANTEIX1 UNA 
COMUNICACIO PLURAL I TRANSPARENT Mocio que presenta el grup 
municipal d'ERC perque es garanteixi una comunicacio plural i transparent de 
I'Ajuntament de Vilafranca del Penedes.

VOTACIO:

La mocio es rebutjada per 9 vots favorables ( 5 ERC, 2 CUP, 1 VeC, 1 C's) i 12 
desfavorables (7 JxV, 5 PSC)

INTERVENCIONS:

La Sra. Gemma Urgell (ERC) manifesta que la comunicacio es clau al s. XXL La 
comunicacio institucional ha de garantir una comunicacio plural i transparent a tots 
els mitjans de comunicacio de I'Ajuntament. La comunicacio institucional ha de 
reflectir la pluralitat del consistori, no de I'equip de Govern.

Les notes de premsa, de vegades tenen mes contingut de partit que no pas 
d'Ajuntament. A les notes de premsa, el que fa I'oposicio, no existeix. No s'ha 
esmentat enlloc la soMicitud de Pie extraordinari. Ni a la pagina web ni enlloc.

Vilafranca televisio no reflecteix la pluralitat polftica de I'Ajuntament. Demanen el 
compromis i la garantia de la pluralitat politica. Hi ha hagut ocasions en que en un 
determinat fet hi ha participat tots els partits i en els mitjans de comunicacio 
publics ha aparegut preferentment I'equip de Govern.

Creuen necessari crear una comissio d'informacio publica, fer un pla de comunicacio 
per aquest mandat, un Pla de bones practiques en les xarxes socials, que inclogui 
temes de comunicacio inclusiva i el reglament d'us i acces als mitjans de 
comunicacio socials per part de tots els grups politics municipals de I'Ajuntament.

El Sr. Eladio Garcia (C's) manifesta que votara a favor. Troba a faltar que en cap 
Hoc la mocio parla de garantir la imparcialitat i li agradaria que s'incorpores i 
demana que passin la mocio als companys del Parlament per tal que s'apliqui a 
TVS.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donen pie suport a la mocio. Al llarg 
dels darrers 4 anys, hi ha confusio entre ajuntament i equip de Govern. En els 
mitjans publics, hi ha moments concrets que no es distingeix si es un mitja de 
comunicacio o un mitja de propaganda. Destaca que durant la campanya passada 
es van suspendre totes les tertulies, pero el que feia {'alcalde sortia a tothora. Cal 
tenir unes pautes dares, tant pel Govern com per la resta de grups.
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La Sra. Maria Ramon (CUP) manifesta que els mitjans de comunicacio publics han 
de treballar des de la neutralitat i han de ser garants del pluralisme. Cal establir 
uns objectius comunicatius mes enila del Govern de torn. Cal implementar eines 
digitals de participacio ciutadana, ja sigui via web o app que permetin organitzar 
processes de participacio ciutadana vinculats a la Vila.

L'acces a la informacio ha de ser senzill i la informacio ha de figurar de la manera 
mes entenedora possible

El Sr. Aureli Ruiz (JxV) manifesta que es normal que la comunicacio que fa 
I'ajuntament parli de I'accio que fa Tajuntament, que logicament es el Govern qui la

La mocio demana que es facin tot un seguit d'actuacions que son importants. Tot 
aixo vol dir recursos i mitjans i no creu que aquesta sigui una prioritat.

fa.

El Govern forma part de la gestio de I'ajuntament i I'oposicio, no. Cal que es tingui 
en compte que a Comunicacio hi ha 2 persones i convida a la gent que comprovi si 
hi ha un us partidista de les xarxes.

La Sra. Gemma Urgell (ERC) manifesta que no deien que I'ajuntament no 
comuniques, diuen que ho ha de fer millor i de forma mes plural. El Reglament d'us 
i acces als mitjans publics de comunicacio d'ambit local ho estableix !a Llei 
22/2005, de la comunicacio audiovisual de Catalunya.

Cal elaborar una guia de bones practiques, que es pot fer adaptant la que ja te feta 
la Diputacio o la Generalitat. L'unica cosa que demanen es una comunicacio mes 
plural i mes creible.

Consideren que el PSC no hauria d'estar al programa el Contrapunt.

L'alcalde Pere Regull (JxV) manifesta que els assegura que tenim els mitjans de 
comunicacio mes plurals. No fern la revista que fan el 90% dels ajuntaments, 
explicant I'accio de I'equip de Govern i que deixa un petit espai per a I'oposicio. 
Estan totalment tranquils amb la gestio.

9. 20/2019/SEC MR MOCIO PER DEMANAR LA RETIRADA DEL PLA 
DIRECTOR URNBIASTIC DE L’ACTIVITAT ECONOMICA SANT MAR£AL 
CAL VIES Mocio que presenten els grups municipals d’ERC, CUP i VeC, a 
proposta del col-lectiu SOS Penedes, per demanar la retirada del Pla director 
urbanistic de I'activitat economica de Sant Margal-Cal Vies

Aquest mes de juny, la Comissio de Polltica Territorial i Urbanisme de Catalunya, ha 
publicat I'avang del Pla Director Urbanistic de I'activitat economica Sant Margal-Cal 
Vies, una nou poligon logistic al territori, de HOha, a la plana agricola 
penedesenca, vinculat a la futura central intermodal de mercaderies del Logis 
Penedes.

21



tceoD
^-x AJUNTAMENT 
l|n1^> VILAFRANCA 

DEL PENEDES

Ates que es del tot Incoherent impulsar un pla parcial industrial i logistic de llOha, 
al mig de la plana penedesenca agncola d'un elevat valor paisatgistic i amb 
presencia d'una vitivinicuitura rica i activa, en un indret on els terrenys estan 
qualificats de "Valor productiu agronomic" inclosos en la unitat de paisatge 
"UP3.Plana del Penedes", que ve regulada al cataleg de paisatge de la regio 
metropolitana de Barcelona, aprovat definitivament el 11/12/2014.

Ates que a partir del 2008 i en plena crisi sistemica que ha capgirat 
substancialment els valors conceptuals del territori -sostenibilitat, produccio 
alimentaria de proximitat, relacio camp-ciutat, paisatge i turisme, energies 
alternatives, estalvi i reciclatge dels residus.. - fins el punt de convertir en obsolets 
els mecanismes de planejament, sorpren que avui en dia, encara es puguin tirar 
endavant, amb carrec a la despesa publica, plans que no encaixen en la realitat 
territorial i que res tenen a veure amb I'interes public.

Ates que a la vista de les dades dels municipis de la Regio Penedes, tenim uns 
POUMs excessivament dimensionats, fruit encara de les excessives previsions de 
creixement que els plans de finals del segle passat contenen i que cal revisar a la 
baixa per adaptar-los a les noves necessitats.

Ates que hi ha un gran excedent de sol industrial i residencial en tot e! territori del 
Penedes que, donada la situacio de canvi, cal valorar, amb criteris objectius mes 
generals i aparcar els "details" de plans menors que, de posar-se en practica, 
dificultarien la possibilitat d'optar a un model d'ordenacio territorial mes sostenible, 
harmonic i coherent amb la realitat actual.

Ates que iniciar Plans Directors, com el de Cal Vies o el Logis Penedes, destinats a 
magatzems logistics, no es ni eticament acceptable, ja que pressuposa un model 
territorial en contra del criteri de gran part de la poblacio penedesenca, ni 
logicament viable, donat que actualment, s'esta duent a terme la redaccio del Pla 
Parcial Territorial i el Cataleg del Paisatge de la Vegueria Penedes, amb gran interes 
i participacio de la societat civil. Si esmercem les energies en casos puntuals 
alterarem el que resulta substancial, el concepte general del territori, encara per 
definir. El model territorial que, entre tots, caldra consensuar.

Ates que s'han de tenir en compte determinats valors territorials no contemplats 
fins ara, com:

a. L'arrelada i rica tradicio de la vitivinicuitura del territori central de la 
vegueria.
b. L'estructura agraria dels seus assentaments urbans.
c. La proximitat amb les dues Arees Metropolitanes ve'ines de Barcelona i 
Tarragona.
d. La comprovada resiliencia de Teconomia agraria davant les crisis 
economiques
e. La tendencia mundial a fomentar Tagricultura de proximitat i ecologica
f. La presencia del paisatge agncola i natural que complementa i proporciona 
oci, lleure i cultura a les grans ciutats.
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Ates que aquests valors donen pautes suficients per optar a un model territorial 
basat en la formulacio d'una Regio Agroalimentaria del Penedes complementaria de 
les arees metropolitanes que I'envolten.

Ates que qualsevol ordenament parcial derivat de plans anteriors, com el cas del 
Logis Penedes o Cal Vies-St. Margal, basats en la simple projeccio de sol industrial i 
logistic, sense demanda real, I desemmarcat del model que el PTPVP (Pla Territorial 
Parcial de la Vegueria Penedes) esta desenvolupant, a criteri del sotasignat, es una 
pura especulacio que cal evitar.

Per aquests motius es proposa que I'Ajuntament de Vilafranca del Penedes adopti 
els seguents acords:

1. Manifestar el rebuig d'aquest ajuntament al Pla Director Urbanfstic de Tactivitat 
economica Sant Margal-Cal Vies i demanar a la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat, la retirada del projecte.

2. Aplicar una moratoria a tot el territori de la vegueria Penedes, a tots els plans i 
projectes que puguin alterar les futures decisions derivades del debat de la 
ciutadania del territori sobre el Pla Territorial.

3. Proporcionar els mitjans necessaris per a que la societat civil sense excepcions 
pugui participar directament en Telaboracio del Pla Territorial Parcial de la vegueria 
Penedes.

4. Introduir i treballar sobre els criteris d'un model territorial centrat en la gestio 
d'una Regio Agroalimentaria del Penedes en el marc del Pla Territorial.

5. Traslladar aquest acord a la Conselleria de Territori Sostenibilitat, a la Conselleria 
d'Agricultura, al Consell Comarcal de I'Alt i del Baix Penedes, als ajuntaments de 
Castellvi de la Marca, Castellet i al Gornal i I'Arbog, als sindicats agraris i a les 
entitats ambientalistes del territori.

VOTACIO:

La mocio es aprovada per 15 vots favorables (7 JxV, 5 ERC, 2 CUP, 1 VeC), 5 
abstencions (5 PSC) i 1 vot en contra (1 C's)

INTERVENCIONS:

D'acord amb ['article 98 del Reglament organic municipal, interve el Sr. Vicens 
Gonzalez, de la plataforma SOS Penedes, que llegeix la part expositiva de la mocio t 
acaba dient als regidors que pensin que qualsevol accio local te repercussio global.

El Sr. Eladio Garda (C's) manifesta que va estar a I'Arbog on es feia la presentacio 
del Pla director per part de la Generalitat. No te coneixement que els tres 
ajuntaments afectats s'hagin posicionat en contra. El Pla director ei que fa es 
ajuntar tres zones urbanitzables de caracter industrial que representen el 0,4% dels 
terrenys vitivinicoles.
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Des del punt de vista energetic, es considera que el Poligon sera neutre. Considera 
que cal donar oportunitats de feina dintre de la Comarca.

El Sr. Francisco Romero (PSC) agraeix a les persones intervinents la defensa de la 
mocio. El Pla territorial parcial es el que ens ha de dir quina es la planificacio del 
futur. La mocio afecta a Plans generals ja aprovats. Son plans que en el seu 
moment van decidir que aquells terrenys serien industrials i la Comissio 
d'Urbanisme ho va aprovar definitivament.

Entenen on som i comparteixen tots els temes medioambientals, pero cal respectar 
el planejament aprovat. Caldra aprofitar el Pla territorial parcial per regular els 
futurs usos i activitats del Penedes. No coneix cap precedent de desqualificacio de 
sols urbanitzables.

Anuncia Tabstencio del seu grup.

L'alcalde Pere Regull (JxV) manifesta que estan d'acord amb tot el que s'ha dit. 
Estem aprovant una mocio i aixo te caracter de prec.

S'ha de primar la viabilitat economica del Penedes. Per damunt de tot hi ha el Pla 
territorial que ha de planificar com ha de ser el Penedes del futur. Al Penedes hi ha 
d'haver Noes de treball i industria alia on digui el Pla territorial. Cal seguir I'exemple 
d'altres indrets, com per exemple Franga. 110 hectarees de sol industrial, ben 
posades, no molesten. Per a tot aixo, el que hi ha d'haver es un impuls del Pla 
territorial.

Anuncia el vot favorable del seu grup.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que I'exposicio fets per SOS Penedes ha 
estat ben defensada i considera que les implicacions del Poligon son mes 
importants que el 0,4% de les vinyes, cal veure on esta.

Cal fer el planejament supramunicipal per tal que tot estigui coordinat. Es 
incongruent que la Generalitat, que es la responsable de la redaccio del Pla 
territorial parcial, al mateix temps es promotora d'aquest planejament.

Actualment hi ha multitud d'espais industrials buits. No estan contra la industria, 
pero cal que estiguin en determinades condicions. Hi ha una serie de persones que 
han anat comprant terrenys. Molts d'aquests problemes que afrontem, podrien ser 
mes ben adequadament tractats amb el desenvolupament de la Vegueria.

El Sr. Noel Vihas (CUP) agraeix la presentacio de la mocio per SOS Penedes. La 
presentacio d'aquest Pla el que fa es condicionar el Logis Penedes. Amb la crisis 
dels sistema I'any 2008, no te sentit apostar per aquesta iniciativa. Quin sentit hi 
ha en que els millors terrenys agncoles es desenvolupin industrialment. Creuen 
imprescindible una moratoria de tots els projectes fins a I'aprovacio del Pla parcial 
territorial.

La Sra. Monica Hill (ERC) agraeix la participacio en el Pie de SOS Penedes. Aquest 
nou poligon representa una amenaga al nostre paisatge, suposara una mar de naus
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logistiques situades al pla del Penedes. El Penedes te prou sol industrial per 
continuar tenint noves industries. Es un projecte que obra el pas al quart cinturo i 
pregunta al delegat del Govern a la Vegueria, quin paper ha de fer com a delegat 
del Govern.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que la Sra. Hill no s'ha de preocupar del 
que pensi el grup municipal del PSC. Esta totalment d'acord amb els plantejaments 
del Pla territorial parcial, pero es questiona com encaixen els planejaments generals 
que ja estan aprovats.

El Sr. Eladio Garcia (C's) manifesta que votara en contra de que es retiri el projecte 
de Pla director urbanistic. is un pla en visio de pais, no amb visio en clau Penedes. 
La comarca ha de creixer. El Penedes esta per sota del Garraf en quant a 
competitivitat i suposa que no volem retrocedir. I finalment recorda que els 
ajuntaments que estan implicats, estan encantats amb el projecte.

La Sra. Monica Hill (ERC) manifesta que agrairia que el Sr. Romero no li digui de 
que s'ha de preocupar. Recorda que el Sr. Zaballa ha dit que el Govern era un sol 
grup, pero ara aqui, cadascu va pel seu compte.

Recorda que la mocio el que demana es que hi hagi una moratoria.

L'alcalde Pere Regull (JxV) recorda que el govern es unic en tot el que fa a la gestio 
municipal. Ara estem en I'apartat de mocions i cadascu defensa alio que creu. En 
quant a la pregunta al delegat del Govern, li pot demanar hora i I'atendra.

Cada ajuntament defensa els seus interessos, cosa que es legitim, pero cal que el 
Pla territorial faci les determinacions que correspongui.

21/2019/SEC_MP. MOCIO QUE PRESENTEN ELS GRUPS 
MUNICIPALS D'ERC, LA CUP I VeC PER A L'INCREMENT DE LES 
ACCIONS DE PREVENCIO CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES 
DURANT ELS ACTES FESTIUS I L'APLICACIO DEL III PLA D'lGUALTAT
Mocio que presenten els grups municipals d'ERC, CUP i VeC, per I'increment 
d'accions de prevencio contra les agressions sexistes durant els actes festius 
i I'aplicacio del III Pla d'lgualtat.

10.

Aquesta Festa Major s'han produTt diverses agressions masclistes, durant i despres 
dels diferents actes festius i tradicionals, tant diurns com nocturns. Sense anar mes 
lluny, a Tentitat La Barraca li van arribar fins a sis denuncies al Punt Lila que van 
autogestionar el dissabte 24 d'agost durant la penjada d'estelades. Tambe una 
periodista de Penedes Televisio, va denunciar una altra agressio, durant la diada de 
Sant Felix, mentre realitzava la retransmissio castellera, des de la mateixa plaga de 
la Vila.

Davant d'aquesta situacio, que no es nova, i que ha estat denunciada 
reiteradament per entitats i grups politics de Vilafranca, es evident, que des de les 
institucions cal posar mes esforgos municipals per fer front a les agressions 
masclistes i LGTBfobiques. La realitat ens ha demostrat que una ciutat com
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Vilafranca, de 40.000 habitants que, per la Festa Major, rep un gran nombre de 
visitants en diferents punts de la Vila i en diferents franges horaries, no pot tenir 
nomes un Punt Lila del 28 d'agost fins a I'l de setembre en horari nocturn.

Cal la dotacio pressupostaria necessaria i Taplicacio del Protocol per I'abordatge de 
les agressions masclistes i LGTBIfobiques en espais publics i festius, i cal cobrir 
amb mes punts liles (entre altres accions tambe incorporades en aquest protocol) 
els diferents actes festius que es realitzen durant tots els dies de la Festa Major i 
als diferents espais de la ciutat. Vilafranca ha de ser una Vila on tothom pugui 
gaudir de tots els actes festius, de forma segura i tranquil-la, perque volem una 
Vilafranca lliure degressions masclistes i LGTBIfobiques.

Aixi doncs, es imprescindible que s'apliquin totes les mesures de les mocions 
anteriors ja aprovades pel Pie de TAjuntament de Vilafranca, com la mocio, 
presentada Tany 2015 i aprovada per unanimitat, perque es duguin a terme accions 
de sensibilitzacio, prevencio i dotacio pressupostaria contra la violencia masclista, o 
la mocio, ja esmentada anteriorment, contra les agressions sexistes en 
esdeveniments d'oci o festius i per a la creacio d'un protocol contra agressions 
sexistes als grans esdeveniments d'oci o festius de la Vila, presentada Tany 2017 i 
tambe aprovada per unanimitat.

Exigim i es necessari que el Pla dTgualtat es desplegui amb tots els recursos 
necessaris. La regidoria dTgualtat pateix manca de personal tecnic, i amb els 
recursos actuals dificilment es podra fer efectiu el Pla dTgualtat. Per tant, es 
imprescindible que des de I'equip de govern es faci la dotacio pressupostaria 
suficient i es permeti la contractacio de mes tecniques per a Taplicacio optima del 
Pla dTgualtat.

Per aquests motius els grups municipals d'ERC, de la CUP i de VeC, proposen al Pie 
de TAjuntament de Vilafranca I'adopcio dels seguents acords:

- Pel que fa al Protocol per a I'abordatge de les agressions masclistes i 
LGTBIfobiques en espais publics i festius:

Ir. L'aprovacio definitive, amb la maxima urgencia, del Protocol per a 
I'abordatge de les agressions masclistes i LGTBIfobiques en espais publics i 
festius, per part del Pie de I'Ajuntament de Vilafranca del Penedes, amb la 
consequent dotacio pressupostaria i aplicacio immediata.

2n. Que per a les properes festes majors, com a minim, s'instal-li un Punt Lila 
fix a cada espai d'oci de la zona del centre, un punt mobil a les zones on 
s'esdevinguin actes festius en el transcurs de la Festa Major, i un punt fix 
durant actes diurns, com per exemple, la diada castellera de Sant Felix. Que 
s'allargui I'horari d'aquests Punts Liles fins que I'espai es buidi de public, i no 
limitar-lo a I'hora que finalitza I'acte festiu.

3r. Que els Punts Liles s'instaMin tambe durant la resta d'actes festius i 
multitudinaris de la Vila, com ara el Vijazz, el Carnaval o altres 
esdeveniments festius.
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4t. Que I'Ajuntament estudii en cada cas si es viable personar-se com 
acusacio en totes (es agressions masclistes i LGTBIfobiques que es produeixin 
a I'espai public, aixi com donar tot el suport a les vfctimes d'aquestes 
agressions.

- Pel que fa a I'urbanisme i a la via publica:

5e. Que s'incorpori la perspectiva feminista en tots els plans urbanistics de 
I'Ajuntament, comengant per la modificacio del POUM en ('ambit del carrer 
Comerg, i que s'acompleixi la mocio per revisar I'urbanisme de la Vila i 
incorporar-hi la perspectiva de genere, presentada el marg de I'any 2018 i 
aprovada per unanimitat per aquest pie.

6e. Realitzar amb caracter urgent les seguents mesures ja previstes en el Pla 
d'lgualtat, tot i que planificades per I'any 2021 (Lfnia d’actuacio 2, accions 11 
i 12):

a. Realitzar una auditoria de seguretat amb perspectiva de genere, 
amb la intervencio del Servei d'lgualtat, Urbanisme, Habitatge.
b. Implementar marxes exploratories des de la perspectiva de genere, 
amb la intervencio del Servei d'lgualtat i la Policia Local.

Aquestes accions ban de permetre millorar I'enliumenat dels carrers i que s'eliminin 
els punts insegurs de la ciutat, assegurant recorreguts segurs.

- Pel que fa a la regidoria d'igualtat:

7e. Que per al 2020 s'incrementi la partida pressupostaria per a la Regidoria 
d'lgualtat, per tal de poder fer una aplicacio eficient i efectiva de les mesures 
que es defineixen al Pla d'lgualtat.

8e. Que per al 2020 s'incrementi la dotacio de personal a I'area d'igualtat, 
incorporant mes tecnics/ques, que puguin desenvolupar el Pla d'lgualtat.

9e. Que es doni a coneixer mes i es faci mes difusio del Pla d'lgualtat, del 
Servei d'Informacio i Atencio a les Dones (SIAD) i del Servei d'Atencio 
Integral LGTBI (SAI), fent-los visibles a la Hum publica, amb mesures com 
ara, la publicacio a la pagina web de I'Ajuntament.

lOe. Que s'estableixi una estrategia conjunta amb entitats culturals, socials i 
feministes de la Vila per fer del carrer un espai segur, on gaudir de la culture, 
lliure de violences masclistes i LGTBIfobiques.

lie. Traslladar aquest acord a les entitats feministes de la Vila, a les AAW, a 
la Coordinadora d'AAW de la Vila, al Consell Municipal d'lgualtat i al Consell 
Municipal de la Convivencia.

VOTACIO:

La mocio es aprovada per unanimitat
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INTERVENCIONS:

La Sra. Maria Ramon (CUP) manifesta que aquest estiu es van demanar accions 
politiques concretes com mes il-luminacio al carrer, busos a la zona esportiva at 
Centre, punts liles a totes les zones festives,... .

Els dies previs a la festa major hi ha hagut diverses agressions sexistes. Aprovar 
mocions esta molt be, pero cal accions. La Regidoria d'lgualtat es inoperant. Ja van 
advertir que era insuficient un sol punt lila movil. Recorda que a la Regidoria 
d'lgualtat hi treballen 5 persones, dues son tecniques i una d'elles treballa mitja 
jornada.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que el Protocol per I'abordatge contra les 
agressions masclistes i LGTBIfobiques esta fet, nomes cal que s'aprovi pel Pie.

Ha quedat demostrat que un sol punt lila es insuficient i cal que funcioni fins que 
s'acabi I'espectacle

Hi ha una mocio aprovada sobre I'Urbanisme de genere, ara cal tirar endavant 
I'Auditoria de seguretat en perspectiva de genere. Cal que el pressupost de 2020 
tingui una partida per desenvolupar politiques d'lgualtat i cal que el Pla d'lgualtat 
estigui penjat a la pagina web de I'ajuntament.

La Sra. Montserrat Espinosa (ERC) manifesta que les agressions estan augmentant 
de manera preocupant. S'han aprovat mocions per abordar el problema. Demana 
que la Regidoria d'lgualtat faci la feina i es doti pressupostariament. Calen punts 
liles diurns i mobils. I no sols durant la festa major, sino tambe en altres 
esdeveniments. Exigeixen que en el proper pressupost hi hagi partida suficient per 
tirar endavant les mocions.

El Sr. Eladio Garcia (C's) manifesta que votara a favor. Si amb el que es demana 
s'aconsegueix que les dones estiguin mes segures, doncs endavant. Desconeix el 
Pla d'lgualtat i si s'ha implementat o no.

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que un Punt Lila es un espai referenda! de 
la festa d'informacio i assessorament sobre les violencies masclistes i juntament 
amb el Punt lila, hi treballen les parelles itinerants que son les persones que actuen 
d'enllag entre les persones que estan a la festa, els Punts files i les barres.

Les parelles itinerants han de donar cobertura al dispositiu que hi ha en e! cas que 
hi hagi agressions. Son els Cossos de seguretat els que tramitaran la denuncia 
formal. Aquest ha estat el tercer any dels Punts Liles. S'han augmentat les hores i 
s'han fet formacions previes.

El Protocol no s'ha aprovat encara perque cal que passi per la corresponent 
Comissio, Comissio en que avui s'aproven els nomenaments per aquest mandat.

Consultats els Serveis Jundics, aquests ens diuen que no ens podem personar com 
acusacio particular en totes les agressions sexuals. La Jurisprudencia es reticent a 
I'actuacio de I'acusacio popular en els judicis. Depen dels diferents jutjats. En
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aquest sentit, proposa una modificacio del redactat del punt quart, proposant que 
digui : "Que TAjuntament estudii en cada cas si es viable personar-se com acusacio 
en totes les agressions masclistes i LGTBIfobiques que es produeixin a I'espai public 
en cas d'inactivitat de I'administracio de la Generalitat i aixt com donar tot el suport 
a les vfctimes d'aquestes agressions"

En breu es convocara la Comissio per tal d'aprovar el Protocol. Tambe exposa que 
s'esta treballant paraMelament amb Urbanisme, Joventut, Policia, etc. I que en 
aquest legislatura la Regidoria d'lgualtat s'esta treballant per reformular de nou el 
Pla intern d'lgualtat. La Regidoria s'esta reagrupant al SIAD, amb la qual cosa 
passa a haver-hi 4 tecniques en el Serve! d'lgualtat i una administrativa, a part dels 
serveis jundics i serveis psicologics que hi ha.

De les 74 accions que hi ha plantejades al Pla, actualment n'hi ha 44 ja executades 
o quasi executades

El Sr. Joan Manel Montfort (JxV) manifesta que discrepa del diagnostic fet pels 
diferents grups. La realitat es que en coneixement de la policia no hi ha hagut cap 
agressio sexual i hi ha hagut un abus sexual. I respecte els Punts Liles, sembla que 
hi havia hagut una persona que havia fet algun abus, pero no se la va poder 
localitzar. En una festa major que hi ha mes de 100.000 persones, considera que 
son bons resultats. Cal posar les coses en la perspectiva correcta. Durant la festa 
major la Policia Local ha fet 340 intervencions i tant sols una ha estat en materia 
d'abusos sexuals.

El Sr. Noel Vihas (CUP) considera una falta de respecte quan el Sr. Montfort ha dit: 
"tots sabem com funciona la Barraca"

El Sr. Joan Manel Monfort (JxV) manifesta que si algu s'ha sentit ofes per alguna 
cosa, no te cap inconvenient en disculpar-se.

.El Sr. Noel Vihas (CUP) especifica que els teenies d'lgualtat, alguns es dediquen a 
una cosa i altres a I'altra.

La Sra. Montse Espinosa (ERC) manifesta que la mocio no posa en mal Hoc 
Vilafranca i reconeix que s'han incremental els recursos,' pero no son suficients i 
que cal ser conscients que moltes dones que pateixen agressions, tampoc ho 
denuncien.

El Sr. Joan Manel Montfort (JxV) manifesta que els Punts Liles son per que la 
persona podi en coneixement I'agressio o Tabus i les dades son les que son: 1 cas.

22/2019/SEC_MP MOCIO PER A LA DECLARACIO 
D'EMERGENCIA CLIMATICA. Mocio per la declaracio d'emergencia 
climatica presentada pel grup municipal de VeC.

11.

VOTACIO:
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La mocio no es sotmet a aprovacio i per tant, en no ser aprovada, no es recull en 
I'acta de la sessio plenaria

INTERVENCIONS:

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que Tobjectiu es posicionar-se sobre aquest 
tema. Son conscients sobre I'aprovacio del Pla contra el canvi climatic. 
L'ajuntament de Vilafranca ha vingut fent feina i planteja seguir avangant.

Planteja signar una declaracio institucional per part de tots els grups, tal com fara 
la Diputacio de Barcelona dijous. Per tant proposa prendre com a model la 
Declaracio que es signara a la Diputacio i que aquest vespre passara per tots els 
grups si hi ha conformitat.

Ates que tot els grups mostren la seva conformitat de manera unanime, la mocio 
no es sotmet a votacio

MOCIO D'URGENCIA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE VILAFRANCA I FINALMENT 
TAMBE ENCAPQALADA PER ERC

12.

El Sr. Noel Vihas (CUP) defensa la inclusio del punt per la via d'urgencia pel fet de 
que Toperatiu policial contra 9 persones independentistes acusades de terrorisms i 
tinenga d'explosius es va produir ahir. Es sotmet a votacio la seva inclusio en 
Tordre del dia, la qual resulta de la sequent manera:

Vots favorables a la inclusio: 18 ( 7 JxV, 5 ERC, 5 PSC, 1 VeC) 
Vots desfavorables a la inclusio: 1(1 C's).

MOCIO DAVANT LA REPRESSIO DE L'ESTAT ESPANYOL I AMB SOLIDARITAT 
AMB LES 9 INDEPENDENTISTES DETINGUDES EL 23 DE SETEMBRE

Ahir 23 de setembre ens vam llevar, un cop mes, amb la noticia d'una operacio 
repressiva contra el moviment independentista catala on es detenien a 9 persones i 
es registraven domicilis a Sabadell, Mollet del Valles, Cerdanyola del Valles, Santa 
Perpetua de la Mogoda, Sant Post de Campsentelles, Sant Pere de Torello i Curb. A 
les 9 independentistes se les acusa de terrorisme, rebeMio t tinenga d'explosius 
sense tenir-ne cap prova. Una operacio orquestrada per I'Audiencia Nacional 
espanyola, I'antic Tribunal d'Orden Publico d'epoca franquista, i el cos militar de la 
Guardia Civil i mediatitzada pels grans mitjans de comunicacio.
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Estem davant, un altre cop, d'un muntatge policial com ho van ser, i aixf s'ha 
demostrat, I'operacio Dixan, I'operacio Rinata, els 3 de Gracia, Toperacio Pandora 
contra moviments anarquistes entre molts altres o les mes recents contra les 
membres del CDR, la Tamara Carrasco de Viladecans, que ha estat confinada a la 
seva poblacio durant un any per ordre judicial de la mateixa Audiencia Nacional, i 
I'Adria Carrasco d'EspIugues de Llobregat, actualment exiliat a Belgica.

Aixf doncs, denunciem la criminalitzacio de la dissidencia, la construccio de relats 
ficticis i la voluntat d'inocular la por entre la poblacio. Quan queden pocs dies pel 
segon aniversari de I'l-O i la mes que probable publicacio de les sentencies del 
judici del Tribunal Suprem, I'Estat espanyol torna a treure's la careta i mostrar la 
seva autentica columna vertebral: la negacio de drets.

Com a institucio que volem, democratica i propera als veins i veines, no podem 
mirar cap a un altre costat i davant I'abus de I'Estat, de la mateixa manera que ens 
manifestem quan ens escanya economicament o limita I'autonomia local, tambe es 
important manifestar-nos quan es vulneren drets fonamentals i s'aplica la forga I el 
poder judicial per reprimir I'adversari politic i preten generar falsos relats de 
violencia terrorista.

Per aquests motius, perque ens solidaritzem amb les vfctimes de la repressio i el 
seu entorn d'amics i amigues i familiars, des del Grup Municipal de la CUP de 
Vilafranca del Penedes, i de manera urgent, proposem al Pie de I'Ajuntament de 
Vilafranca I'adopcio dels seguents acords:

PRIMER: Demanar la immediata posada en llibertat sense carrecs de totes les 
persones detingudes, entenent aixf que aquest Ajuntament se suma i es sumara a 
les protestes que des d'arreu dels Paisos Catalans es duguin a terme.

SEGON: Condemnar I denunciar la utilitzacio dels mitjans publics de I'Estat, fiscalia, 
cossos de seguretat, poder judicial, propaganda i mitjans de comunicacio, per la 
construccio d'un relat sobre terrorisme i violencia, per part d'activistes 
independentistes, inexistent, a traves de muntatges policials, aixf com ho han fet 
amb altres moviments socials, com el base o I'anarquista.

TERCER: sense contingut

QUART: Demanar la retirada dels cossos i forces de repressio i ocupacio de I'Estat; 
Guardia Civil, Policia Nacional i Exercit.

CINQUE: Manifestar la consideracio que aquest Ajuntament te vers els drets i 
llibertats fonamentals dels individus, i alhora mostrar el clar rebuig contra aquest 
tipus d'afers judicials obscurs i contra tots els muntatges policials.

SISE: Enviar una copia d'aquesta mocio al President de la Generalitat, al Conseller 
d'lnterior de la Generalitat de Catalunya, al president del Govern Espanyol, als 
afectats i afectades i a la Mesa del Parlament de Catalunya.

VOTACIO:
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La mocio es aprovada amb 15 vots favorables (7 JxV, 5 ERC, 2 CUP, 1 VeC) i 1 en 
contra 81 C's).

INTERVENCIONS:

El Sr. Noel Vinas (CUP) dona lectura de tota la part expositiva de la mocio, que es 
dona per reproduTda.

El Sr. Eladio Garcia (C's) manifesta que es una mocio tipica de la CUP, que diu que 
I'estat espanyol es repressor tot i el que s'ha vist.

Esperava que mes gent hagues votat en contra de la urgencia, perque dintre d'un 
mes no I'haguessin presentat. Demana si pretenen que la policia no actuT i afirma 
que vivim en un estat de dret, democratic i homologable a qualsevol pais europeu.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que estan en contra de la manera com s'ha 
actuat. S'ha fet d'una manera interessada politicament i no estan d'acord amb 
demanar les dimissions fins que no s'hagi resolt tot el tema.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que no volen fer valoracions politiques i 
recorda que la presumpcio d'innocencia s'ha de predicar de tots els afectats. 
Manifesta que no votaran.

La Sra. Monica Hill (ERC) manifesta que a algu II conve aquest tipus d'actuacions. 
Volen denunciar la polititzacio del poder judicial i la criminalitzacio del col-lectiu 
independentista i recorda que Jutges per la democracia dubta de la legalitat de 
I'actuacio de la policia.

El Sr. Aureli Ruiz es mostra molt sorpres pel que va passar ahir. Es nota molt que 
interessa el xou mediatic.

En quant al contingut de la mocio, demana suprimir el tercer punt, ja que a les 
persones que esmenta, en principi no participaven del fets. Si hi ha separacio de 
poders, en principi no hi participen i si hi ha possibles responsabilitats, ja es veura 
mes endavant.

El Sr. Noel Vihas (CUP) manifesta que per ells no ho traurien, pero que si aixo va 
be per aprovar la mocio, endavant. L'important es la solidaritat amb els detinguts.

Precs i preguntes.13.

El Sr. Eladio Garcia (C's) demana si es normal que una persona o grup de perones 
poden alterar la toponimia dels carrers i des dels serveis municipals no es faci 
absolutament res, per example a la plaga de la Constitucio te un cartell a sobre des 
de fa mes de sis o set mesos, amb el nom de plaga de la republica. Li interessa 
saber si I'ajuntament fara alguna actuacio.
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E! Sr. Ricard Rafecas (JxV) manifesta que en parlaran amb I'equip de Govern i que 
la seva opinio personal es que esta per la llibertat d'expressio, pero que en ei 
relatiu a la via publica, parlaran amb I'equip de Govern i ja li contestaran per escrit.

El Sr. Eladio Garcia (C's) manifesta que hi ha molts arbres que s'han assecat per 
manca de reg i de manca de vigiiancia. Demana que tinguin mes cura.

El Sr. Ricard Rafecas (JxV) manifesta que dema se n'assabentara i ja li ho dira.

El Sr. Eladio Garcia (C's) demana si hi ha inconvenient a que C's instal-li pancartes.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que sembla que el Centre d'acollida 
d'animals esta saturat. Quines vies de solucio es preveuen?

El Sr. Aureli Ruiz (JxV) manifesta que el respondran per escrit.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) pregunta pels criteris sota els quals sembla que s'han 
reduit les ajudes a I'escolaritzacio.

La Sra. Meritxeli Montserrat (JxV) manifesta que s'ha reformulat el programa. La 
partida es la mateixa. Els centres de secundaria havien demanat que es reformules 
i aquest any els centres de primaria tambe ho han demanat.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que 3 grups municipals van demanar un Pie 
extraordinari, li interessa saber quan es dura a terme.

L'alcalde Pere Regull (JxV) manifesta que fins el proper dijous hi ha temps per 
convocar-lo.

La Sra. Maria Ramon (CUP) demana si hi ha hagut una rebaixa dels ajuts escolars.

La Sra. Meritxeli Montserrat (JxV) exposa que la partida es la mateixa. Es fan altres 
programes de subvencions.

El Sr. Noel Vihas (CUP) manifesta que a I'estiu es deia que properament es reobriria 
I'Oficina local d'Habitatge, es sap on?

La Sra. Lourdes Sanchez (PSC) manifesta que els respondran per escrit.

El Sr. Noel Vihas (CUP) demana que s'amplii el termini d'acollida del Servei 
d'Acollida de Temporers.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que les condicions dignes de les persones, en 
el temps que ha funcionat el Servei, hi ha estat. Un altre tema es que el periode 
hagi de redefinir-se.

El Sr. Salvador Campama (ERC) pregunta perque no s'ha explicat el tema dels ajuts 
en la Comissio informativa. Anuncia sol-licitara per escrit quines millores 
representen per als centres les mesures i exposa que valdria la pena que es 
reunissin amb les direccions perque estan preocupades.
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La Sra. Meritxell Montserrat (JxV) manifesta que el 10 de setembre van quedar que 
le 26 de setembre farien una reunio tecnica per explicar com anava el programa.

La Sra. Monica Hill (ERC) manifesta que el Departament de Patrimoni Cultural de la 
Generalitat va decretar que calia desmuntar i tornar a muntar la Creu de Santa 
Digna. Demana saber quan es realitzara i si ha estat determinada la responsabilitat 
i el cost economic.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que es fara de la ma de Patrimoni, farem 
tot el que indiqui Patrimoni.

L'alcaide Pere Regull (JxV) manifesta que caldria depurar responsabilitats.

La Sra. Monica Hill (ERC) manifesta que quan han entrat al Pie, els escoltes de La 
Canadenca, repartien escrits on es queixen de que hi havia unes negociacions 
obertes per la cessio d'un espai. Demana un aclariment.

L'alcaide Pere Regull (JxV) manifesta que segurament hi ha hagut un malentes 
perque es deurien pensar que I'ajuntament els deixaria un local. Miraran d'arreglar- 
ho per sortir del pas.

El Sr. Pere Sabat (ERC) manifesta que alguns veins es queixen d'excessos de 
•velocitat per la nit als carrers Sant Clara, Igualada, Font-rubf.

L'alcaide Pere Regull (JxV) manifesta que ja miraran que s'hi pot fer.

El Sr. Pere Sabat (ERC) manifesta que al 2011 ERC va proposar que es posessin 
Hums led i ara se n'estan canviant a diferents llocs. Quins criteris s'estan seguint 
per posar els Hums led?

L'alcaide Pere Regull (JxV) manifesta que son criteris teenies. Ja demanaran la 
informacio.

La Sra. Gemma Urgell (ERC) manifesta que a I'agost de 2018 es va demanar que el 
pare de sobre la via es digues Parc de I'l d'oetubre. Hi haura acte oficial per 
dignificar I'espai?

L'alcaide Pere Regull (JxV) manifesta que faran la inauguracio despres de les 
eleccions.

Seguidament l'alcaide aixeca la sessio, de la qual, com a secretaff, estenc aq/esta 
acta. / /
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