
~

~ AJUNTAMENT~Inl"VILAFRANC.A
DEL PENEDES

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Núm. : OS/2017
Caràcter: ordinari
Data: 23 de maig de 2017
Horari: de 20: 05 a 23: 07 hores
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (CiU)

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
Montse Arroyo i Ferrando (PSC)

- Anna Doblas i Ruiz (CiU)
- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)

Raimon Gusi i Amigó (CiU)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (CiU)
- Marcel Martínez i Mañé (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC)
- Joan Manel Montfort i Guasch (CiU)
- Meritxell Montserrat i Mestres (CiU)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)

Dolors Rius i Marrugat (CiU)
- Francisco Romera i Gamarra (PSC)
- Aureli Ruiz i Milà (CiU)
- Pere Sàbat i L1uveral (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon 1. Zaballa i Serra (PSC)

S'ha excusat d'assistir-hi:

- Ramon Arnabat i Mata (VeC)

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

Desenvolupament de la sessió

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
25/04/2017.
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Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 25/04/2017,
la qual és aprovada per assentiment.

2. SINDICATURA DE GREUGES. Informe al Ple de la Síndica de Greuges de
Vilafranca, sobre l'exercici de 2016.

D'acord amb l'article 107 del Reglament organlc municipal, la síndica de Greuges
municipal, Sra. M. Glòria Valeri, presenta l'informe anual de 2016 i exposa al Plenari
el resum de les actuacions dutes a terme.

Comença fent al'lusió a la seva voluntat, que també és obligació, de retre comptes
davant del Consistori i davant de la ciutadania de Vilafranca de les activitats que
s'han dut a terme des de la Sindicatura Municipal de Greuges durant el passat any
2016.

Durant el 2016 va detectar la consolidació de dues tendències que ja s'intuïen des
d'una mica abans i que sembla que durant el 2017 s'estiguin consolidant. Són el
creixent ànim de queixa de les persones i la seva voluntat d'immediatesa.

Temps enrere va costar que les persones descobríssim que tenim drets. Ara potser
caldria que algú ens recordés que també tenim deures. La Sindicatura és l'últim
recurs que la mateixa administració posa a l'abast de la ciutadania per defensar els
seus drets quan ja s'ha intentat per via administrativa i no s'ha assolit el resultat
desitjat. És la darrera porta on trucar abans d'haver d'acudir a la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Alerta que de vegades algun treballador, quan una persona s'està queixant amb
vehemència, adreça el ciutadà cap a la Sindicatura per treure's el problema de
sobre, tot dient-li que a la Sindicatura s'ho miraran", "hi podran fer alguna cosa",
"l'ajudaran" ... És una mala praxis i que crea unes expectatives en el ciutadà que
potser després no es compliran.

Quan el conflicte plantejat no és competència de l'administració municipal i, per
tant, tampoc ho és d'aquesta Sindicatura, s'intenta orientar la persona interessada
vers la institució o el servei que millor la podrà ajudar a buscar la solució al seu
problema. Quan es tracta d'un cas que sí que pertoca a l'Ajuntament però que
encara no ha estat plantejat per via administrativa, se li explica que fins que no ho
hagi intentat i tingui la certesa que per aquesta via no se solucionarà, la Sindicatura
no hi pot intervenir. I, finalment, en els casos que ja han fet aquest pas previ,
s'obre expedient i s'intenta buscar una solució per la via del diàleg, la mediació i
l'acostament de posicions

Valora positivament la tasca que es porta a terme des dels Serveis Socials
municipals, ja que són el departament que s'ocupa d'atendre les persones més
vulnerables, tant des d'un punt de vista econòmic com des d'un punt de vista
social. La seva eficàcia és imprescindible, perquè a Vilafranca encara hi ha moltes
persones que, sense un cert recolzament de l'administració, es veurien abocades a
la marginació i a l'exclusió social
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Durant l'any 2016 tan sols va haver d'obrir un expedient relacionat amb els Serveis
Socials i un altre relacionat amb la Regidoria de la Gent Gran. És una reducció molt
significativa (d'un 66%) en relació a les xifres de l'any anterior i cal felicitar
l'Ajuntament i els serveis en qüestió per la sensibilitat i l'eficiència demostrades. Fa
una crida a la no relaxació dels Serveis Socials

Reclama especial atenció per a aquelles persones que pateixen algun problema
mental o que viuen en la solitud, perquè dintre del col. lectiu de les persones
desafavorides són de les que presenten un grau més alt de vulnerabilitat. La
solitud, especialment durant la vellesa, s'està revelant com a un problema que cada
vegada agafa més entitat.

Durant l'any 2016 va atendre diverses persones que patien tota mena de conflictes
relacionats amb l'habitatge.

D'altra banda, l'ocupació no fa més que agreujar i estendre el problema, i també es
presenta de maneres molt diverses. Hi ha les persones que ocupen perquè s'han
quedat sense sostre i necessiten un lloc on viure, que només busquen una certa
normalitat i passar desapercebudes, però hi ha altres persones que ocupen
intencionadament per protestar contra el sistema, per viure al marge de la societat
i/o per dur a terme, en alguns casos, activitat delinqüencial.

A l'altra cara de la moneda, però, hi ha aquells casos que presenten indicis que
apunten a una actuació possiblement massa rigorosa per part d'algun agent.
Remarca que fa anys que ho comenta, però sembla que continua passant.

Es refereix a aquelles multes que, tot i ser possiblement correctes, s'haurien pogut
estalviar i substituir per una actuació més amable, comprensiva i educadora per
part de l'agent actuant.

Vol pensar que són fets i ocasions molt puntuals, però el seu efecte de descrèdit
sobre el cos policial és enorme i molt perjudicial i per això insisteix a demanar una
actitud més pedagògica i una certa contenció als nostres agents.

Així mateix, pensa que també aniria bé potenciar i normalitzar l'ús dels mitjans de
documentació i prova que les noves tecnologies posen al nostre abast perquè, com
ja he dit en altres ocasions, les fotografies i els vídeos ajuden a esvair qualsevol
dubte. Certifica que el seu ús per part de la grua municipal ha resultat determinant
per resoldre, amb total facilitat i transparència, una bona colla d'expedients.

Demana doncs, que es continuï avançant en la implementació de la tecnologia
perquè, encara que no sigui d'ús obligat (sé que n'hi ha prou amb la ja esmentada
presumpció de veracitat dels agents), serveix per aclarir els fets o per desmuntar-
ne qualsevol versió interessada

Reclama que les diferents regidories informin de les actuacions que duen a terme
que hagin sigut objecte d'algun informe seu, com per exemple, sap que s'estan fent
moltes coses en el tema de les àrees d'esbargiment dels gossos, però per escrit no
se li ha comunicat res.
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Exposa la necessitat de trobar alguna persona idònia per rellevar-la en el càrrec.
Dóna per presentada la seva renúncia formal i esperarà a cessar a que hi hagi el
relleu. Agraeix la feina feta per en Josep Maria Albertí tots aquests anys.

Finalment agraeix a tota la ciutadania la confiança dipositada en la institució i a tots
els treballadors, tècnics i polítics. Així com la bona predisposició de l'inspector
Albert Ramos.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que a partir d'avui i fins al proper Ple,
espera parlar amb els diferents portaveus per consensuar una persona.

El Sr. Josep Ramon (PP) agraeix tota la tasca feta durant tot l'any i tal com es
constata de la documentació, es detecta molta dedicació feta de manera imparcial,
independent i objectiva.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) agraeix la tasca feta per la síndica i manifesta que per tal
de donar més rellevància a la feina, s'hauria de donar compte de la Memòria en un
Ple extraordinari i com a únic punt.

L'informe fa referència a un únic cas de queixa pel funcionament dels Serveis
Socials, però també es fa referència a que hi ha gent que acudeix a la Sindicatura
sense passar pels Serveis Socials o per Habitatge o per Gent Gran, cosa que
constata que l'ajuntament no arriba a totes les cases. Cal repensar els Serveis
Socials per tal que en el futur es treballi en temes de salut mental.

Respecte la Policia Local, en general la feina es fa bé, però és el servei d'on
provenen més queixes. Creu que la documentació fotogràfica de la denúncia, dóna
resultats. També constata que hi ha situacions que potser es podrien solucionar
dialogada ment abans de recórrer a la multa directament.

Els preocupa l'increment de casos a Aigües de Vilafranca, cal fer un cop d'ull per
saber que està passant, ja que han passat d'un a sis casos.

Finalment agraeix la feina feta per la síndica i en Josep Maria, que han anat més
enllà de la seva feina i han fet pedagogia. I en quant a l'elecció de la nova síndica,
en altres ocasions no hi ha hagut consens i els agradaria que la persona tingui el
suport dels 21 regidors.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta el suport als treballadors municipals i insta al
Govern a un acord i que potser caldria incorporar algú a la taula de negociació amb
més capacitat d'arribar a acords.

Agraeix el servei de la síndica i d'en Josep Maria, es constata una gran feina i
considera que la figura de la Sindicatura està consolidada i el seu informe servirà
per donar millor servei a la ciutadania i d'ell es conclou que es pot millorar o ajustar
la resolució d'alguns expedients.

Respecte al Policia Local, posen en valor la policia de proximitat com eina de
mediació amb els veïns i menys sancionadora i sense excedir-se en el zel
sancionador.
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Comparteixen els reflexions sobre les persones amb vulnerabilitat i demana que la
propera persona que es nomeni Síndica, sigui escollida de forma compartida.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que per a ells és molt important la lluita pels
drets laborals i confien que l'acord amb els representants dels treballadors serà en
breu.

Dóna les gràcies a la tasca feta per la síndica i en Josep Maria i posa de relleu que
en l'informe es fa palès que encara hi ha gent amb el dret a l'habitatge o en
situació econòmica molt precària i per tal de solucionar-ho, cal anar a l'arrel del
problema. Per exemple, el problema en el lloguer, en que el Govern no fa prou per
afrontar aquesta realitat. Cal seguir treballant per solucionar les desigualtats
socials. Cal seguir reivindicant la institució de la Sindicatura de Greuges i insten al
Govern a que busquin una persona de consens.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que aquest equip de Govern està treballant
per tal que hi hagi un resultat positiu en el conveni.

Som tots, ciutadans, treballadors, polítics ... , els que hem d'agrair els 16 anys de
dedicació i l'empatia amb que ha tractat a la ciutadania la Sra. Valeri. Fent
pedagogia, ha plantat una llavor que ha sembrat i que quedarà.

El grup municipal comparteix plenament l'anàlisi de la crisis, en que en sortim de
manera desigual. Els Serveis Socials compta amb un equip humà molt bo, una
sensibilitat exquisida per part de l'equip de Govern i per la complicitat i
complementarietat que l'oposició dóna. L'any passat van començar a treballar el
programa sobre la soledat, tant de gent gran com de gent que no ho és. Posa de
relleu que durant el 2016, els Serveis Socials han atès a uns 4.000 usuaris, que és
el 10% de la població. Respecte la salut mental, actualment es desenvolupen tres
programes.

Finalment expressa la voluntat de que hi hagi consens amb la persona de relleu,
perquè no pot ser d'altra manera.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) De l'informe es detecta aquest servei públic d'atenció al
ciutadà amb voluntat de resposta i servei. Moltes consultes que atén, no són
competència de la Sindicatura. Molts dels punts que són competents, es busca la
solució mitjançant la mediació.

Els casos de la Policia Local són més per la pròpia temàtica de la tasca i manifesta
que es recullen les recomanacions que es fan.

En quant a la velocitat de resolució dels expedients de la Sindicatura, els casos més
llargs són de sis mesos, perquè la solució, de vegades, és complexa. Hi ha un cas
que prové del 2009 i que denota que en molts casos, la solució no depèn només de
l'ajuntament.

El Sr. Joan Manel Montfort (PDecAT) s'afegeix a la felicitació pels 16 anys de tasca i
el bon to de la relació mantinguda.
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Exposa que al 2016 la Policia Local ha tramitat 9271 sancionadors en matèria de
trànsit, que si afegim els sancionadors en altres matèries, són uns 10.500
sancionadors en total. D'aquest han acudit a la Sindicatura 30 casos, dels quals 21
s'han resolt favorablement a l'Ajuntament i tant sols hi ha 5 casos en quel'informe
de la síndica és no favorable a l'Ajuntament. Per tant s'està parlant de percentatges
molt ínfims, tot i reconèixer que hi pot haver més casos.

Mica a mica s'han anat incorporant la fotografia a les denúncies, cosa que evita
moltes discussions. En quant a la tolerància i flexibilitat recorda que és un concepte
subjectiu i que els veïns, en tema de civisme, el que demanen és més rigurositat.

Finalment exposa que el total de denúncies formulades són menys que l'any passat
i que espera seguir així.

La síndica Glòria Valeri puntualitza que ella mateixa ja ha dit que la feina de la
policia és molt bona i que ella ha d'exposar els casos que li arriben.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que avui no és un Ple de comiat de la
síndica. Arreglaran l'enfrontament amb els treballadors perquè estan amb el servei
públic. Si no es dóna tot el que demanen, moltes vegades és per l'afectació
econòmica que comporta la petició, que obligaria a compensar-ho afectant a la
prestació del servei públic. Arribaran a un acord per tal que tinguin un conveni més
digne del que tenen ara i es mantingui el servei públic.

Manifesta que cada mes i mig es veu amb la síndica i comenten els temes. Que hi
hagi un cas de queixa pels Serveis Socials, denota que a les persones que hi
acudeixen les atenem bé, però cal abordar la resta de persones que no hi
acudeixen.

En quant al termini de resolució dels expedients, manifesta que l'administració
moltes vegades va lenta, bé perquè la legislació és molt garantista o bé perquè de
vegades ens encantem.

En temes de salut mental, hi ha perfils que han d'atacar. Hi ha pocs ajuntaments
que apostin tant per temes de salut mentals i a empreses d'inserció. Tot el que és
la neteja i tot el que és la jardineria es gestiona per empreses d'inserció.

Sabem que hem de millorar moltes coses i agraeix la feina feta per la síndica tots
aquests anys.

SERVEIS CENTRALS I HISENDA

3. CAP DE SISTEMES D'INFORMACIÓ Creació del lloc de treball de Cap de
Sistemes d'Informació i Noves Tecnologies

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se sotmeti al Ple
municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen següent:
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Atès que el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (d'ara en endavant
EBEP) (RD Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre) regula en el capítol l del Títol II les
diferents classes de personal, i en el capítol II del mateix títol es refereix al
personal directiu professional. Concretament, l'article 13 estableix:

"Artículo 13. Personal directivo profesional

El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrim
establecer, en desarrollo de este Estatu to, el régimen jurídico específico del
personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de
acuerdo, entre otros, con los siguientes principios:

1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en
las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de
cada Administración.
2. Su designación atendera a principios de mérito y capacidad y a criterios de
idoneidad, y se llevara a cabo mediante procedimientos que garanticen la
publicidad y concurrencia.
3. El personal directivo estara sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de
eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en
relación con los objetivos que les hayan sido fijados.
4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no
tendra la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos
de esta Ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral
estara sometido a la relación laboral de caracter especial de alta dirección."

El propi text normatiu estableix que l'objectiu d'aquesta figura del directiu
professional és modernitzar i professionalitzar la gestió de les administracions
públiques. La funció directiva té l'objectiu de dissenyar i impulsar l'execució de les
polítiques públiques que s'estableixin a cada administració.

Atès que es considera que l'àmbit de les noves tecnologies, sistemes d'informació i
administració electrònica tenen un caràcter estratègic dins del desenvolupament de
les polítiques públiques d'aquest Ajuntament, dins d'un entorn global on cada cop
tenen una presència i influència major, així com un grau d'ús més gran per part
dels ciutadans.

Atès que en quedar vacant per jubilació el lloc de treball de Cap del Servei
d'Informàtica, es considera convenient realitzar un replantejament del contingut i
règim regulador del lloc de treball, així com de l'encàrrec funcional i les tasques a
desenvolupar per aquest lloc de treball, en un àmbit professional que es troba en
una situació de permanent canvi i actualització, que obliga a l'ocupant del lloc
realitzar un esforç continu de reciclatge professional, havent de disposar d'unes
competències professionals orientades clarament dins del àmbit directiu, atès el
perfil competencial i les tasques assignades a aquest lloc de treball, d'acord amb la
fitxa que s'acompanya com annex a aquesta proposta de Dictamen.

Atès que el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 306 estableix
que:
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Personal directiu

1 El ple, a proposta de l'alcalde o alcaldessa o del president o presidenta, pot
nomenar personal directiu quan la complexitat dels serveis de l'ens local ho
requereix. Si és més d'un, s'ha de determinar la branca o el servei que queda sota
la seva direcció.
2 Els llocs reservats al personal directiu han de figurar en la relació de llocs de
treball de la corporació. La designació ha de recaure en persones amb la titulació,
l'aptitud i les condicions específiques que s'exigeixen als funcionaris que poden
ocupar aquests llocs.
3 No poden ésser nomenats com a personal directiu els membres de la corporació.
4 S'apliquen al personal directiu les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat
establertes per als membres de la corporació i han de tenir la consideració de
funcionaris eventuals.
5 El personal directiu pot assistir a les sessions dels òrgans de govern de la
corporació
quan és requerit pel president o presidenta o ho demana la majoria dels membres
de la corporació. El personal directiu present a la sessió s'ha de limitar a informar i,
si s'escau, a assessorar.

Els llocs de treball reservats pel personal directiu professional seran creats
amortitzats en el seu cas pel Ple municipal i tenen la següent configuració:

• Denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic,
• Requisits del lloc que inclou titulació, formació, experiència competències

professionals,
• Funcions,
• Retribucions complementàries,
• Sistema de provisió,

La designació d'aquest personal directiu professional és competència del Ple
municipal, a proposta de l'Alcalde/ssa.

Atès que l'article 20.dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos
Generals de l'Estat per 2016 permet la contractació de personal laboral temporal
per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringirà als sectors, tasques i
categories professionals que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.

Atès que actualment a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès resta vacant la plaça amb referència 10301, Cap Servei d'informàtica, sent
el lloc de treball on encaixa l'adaptació del contingut funcional així com la
modificació del règim jurídic regulador de les condicions del lloc de treball.

Atès que l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix que les corporacions locals hauran d'aprovar la plantilla de
personal incloent tots els llocs de treball, havent de respondre la seva composició
als principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d'acord amb
l'ordenació general de l'economia.
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Atès que l'article 27.1. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya estableix que la
plantilla de personal es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost
durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per
a l'ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a
l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització administrativa
interna, considerant que en el supòsit que s'informa concorren aquests motius per
les raons exposades en el paràgraf anterior.

Atès que existeix dotació pressupostària per fer-se càrrec de les despeses i
retribucions assignades al lloc de treball, no sent necessari modificar els imports
consignats al Capítol l del pressupost municipal.

Per tot això, s'ACORDA:

Modificar la plantilla de personal per tal de reclassificar la plaça amb referència
10301, passant a denominar-se Cap de Sistemes d'informació i noves tecnologies,
classificada dins del grup A, de personal directiu, amb el contingut i requisits
establerts a la fitxa de lloc de treball que acompanya aquest Acord.

El salari anual íntegre o brut corresponent a aquest lloc de treball s'estableix, per a
l'any 2017, en 52.000 euros.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb 13 vots favorables (8 PDeCAT, 4 PSC,
1 PP), 4 abstencions (3 ERC, 1 VeC) i 3 vots desfavorables (3 CUP).

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que atès que s'ha produït la vacant del cap
d'informàtica de l'ajuntament, cal reformular la plaça. Es classifica la plaça com a
personal del Grup A, pertanyent a titulats universitaris. Com que és una plaça de
personal directiu i dins de l'ajuntament pràcticament només hi havia una persona
amb aquest perfil, es vol obrir la possibilitat de presentar-se a la plaça tant a les
persones de la casa com de fora de l'ajuntament. l per tal que hi càpigui la
possibilitat de que persones externes puguin ocupar la plaça, s'ha de fer la
convocatòria com a personal directiu.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que està d'acord amb el dictamen i que cal tenir
molta cura en l'elecció de la persona. Posa de relleu que la durada contractual és de
quatre anys.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que com que la vacant és per jubilació de la
persona que ocupava el lloc de treball, demostra que ha faltat formació entre el
personal de l'ajuntament per poder fer les funcions. Sent una feina de caràcter
tècnic, els genera dubtes que la provisió sigui feta per lliure designació.

Van fer una consulta i els van dir que el nomenaria la Junta de Govern Local,
demana que la competència l'assumeixi el Ple.
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Finalment manifest que els recursos humans de l'ajuntament no s'estan gestionant
bé, com s'ha vist amb el personal eventual que es va crear a principis d'aquesta
legislatura, que ara s'ha jubilat i s'ha retornat al nomenament de dos empleats de
la casa per ocupar els llocs de comandament, per tant no deuria ser tant necessari.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que el seu grup s'abstindrà, perquè demostra
una manca de previsió, perquè amb motiu de la jubilació, es sap quan una persona
finalitza la seva relació amb l'ajuntament. Els hagués agradat que haguessin
treballat amb els treballadors de la casa, amb formació i posterioor promoció
interna.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) manifesta que comparteixen la necessitat de la
promoció interna garantint la carrera dels treballadors de a casa. La primera
prioritat ha de ser la promoció interna i si no resulta, ja es buscarà altres
possibilitats.

Demana si es perd una plaça estructural, ja que si d'aquí 4 anys no es pot
contractar algú externament, la plaça es perdrà.

Proposen que l'equip de Govern es replantegi la seva posició i s'acudeixi a la
promoció interna i en cas de que no hi hagi replantejament, proposen que sigui un
nomenament eventual, lligat a la legislatura, que la plaça estructural no es perdi i
que mentrestant es formi als treballadors.

El Sr. Francisco Romera (PSC) manifesta que estem parlant d'una jubilació
anticipada mitjançant un contracte de relleu i que per tant, no estava prevista. En
el món de la informàtica, els ajuntaments opten per la fórmula del personal
directiu. A molts ajuntaments va passar que en el seu moment les places es van
ocupar per persones que tenien els coneixements però no la titulació. En ser un
contracte de relleu, no es podia acudir al nomenament de personal eventual, és fa
un nomenament de directiu. La recomanació de Recursos humans és que la selecció
es realitzi mitjançant un concurs, amb unes bases i justificant uns mèrits
professionals.

Quan es parla d'obrir el procés és perquè no es busca la competència de la persona
només en la gestió d'expedients, l'administració electrònica, etc, que està en
evolució continua sinó també en allò en que s'està treballant en el món dels
serveis, ..... Hem de fer una selecció i si el procés fos endogàmic, no ho podríem
garantir l'aflorament de tots aquests mèrits.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que aquí no han de formar enginyers, sinó
que es tracta de contractar-los. És un dels llocs principals de l'ajuntament i implica
una formació important. Es bo que la durada sigui de 4 anys. La comissió tècnica
d'experts serà la que avaluarà els candidats i formularà proposta de nomenament
que posteriorment l'alcalde haurà de proposar al Ple. Aquesta és una figura
recollida en l'Estatut Bàsic de l'empleat públic.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que la titulació que es requereix no és un
curset. La persona que es substitueix també es va anar a buscar en el seu dia, es
repeteix el mateix esquema. La persona haurà de demostrar la seva validesa.
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L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que no es busca un títol, sinó que la
persona hagi seguit en aquest món, es mantingui actualitzat. Anem en la bona
línia.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que si hi ha planificació i un pla de formació, si
que es pot preveure la baixa i la substitució. Si hi ha un compromís en que el
nomenament passi pel Ple i es faci un pla de formació, estan disposats a reformular
el seu posicionament.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) manifesta que mantenen el seu dubte de si la plaça
passa a personal eventual, en el futur passi a personal fix. Els preocupa que quan
s'acabi el nomenament eventual, s'haurà format algú.

ALCALDIA

4. DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PDeCAT. Donar-se per assabentat
del canvi de denominació de CiU a PDeCAT.

Atès que per acord del Ple de l'ajuntament de Vilafranca del Penedès en sessió de
data 30 de juny de 2015 es va acordar la constitució dels diferents Grups
municipals de l'Ajuntament.

Atès que entre els diferents grups de municipals, el Grup municipal de
Convergència i Unió (CiU) es va constituir pels regidors i regidores següents: Pere
Reguli i Riba, Aureli Ruiz i Milà, Meritxell Montserrat i Mestres, Josep Maria Martí i
Ràfols, Maria Dolors Rius i Marrugat, Joan Manel Montfort i Guasch, Anna Doblas i
Ruiz i Raimon Gusi i Amigó i es va nomenar com a portaveu del grup el Sr. Aureli
Ruiz i Milà.

Atès mitjançant escrit de data 16 de maig de 2017 la totalitats dels integrants del
Grup municipal han sol. licitat el canvi de denominació de Grup municipal de
Convergència i Unió "CiU" a Grup municipal Demòcrata "PDeCAT"

Atès que d'acord amb l'article 54 del Reglament Orgànic municipal aprovat
definitivament pel Ple de 18 de novembre de 2003 (SOP 04/12/2003) és cada grup
municipal qui ha de decidir com es denomina.

Per tot això el Ple municipal,

Es dona per assabentat del canvi de denominació del municipal de Convergència i
Unió "CiU" a Grup municipal Demòcrata "PDeCAT", el qual continuarà integrat pels
regidors i regidores següents: Pere Reguli i Riba, Aureli Ruiz i Milà, Meritxell
Montserrat i Mestres, Josep Maria Martí i Ràfols, Maria Dolors Rius i Marrugat, Joan
Manel Montfort i Guasch, Anna Doblas i Ruiz i Raimon Gusi i Amigó es constitueixen
i es va nomenar com a portaveu del grup el Sr. Aureli Ruiz i Milà.
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INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) dóna compte del canvi de nom del grup municipal de
CiU a PDecAT.

s. MOCIÓ RETRORN IMPORTS PAGATS INDEGUDAMENT. Moció presentada
pel grup municipal de VeC per la reclamació de retorn dels imports cobrats
indegudament per part de les empreses d'energia, a les factures de
subministrament elèctric d'edificis i enllumenat públic amb tarifes 3.0 i 3.1
contractats per l'ajuntament des de l'entrada en vigor del Reial Decret
1164/2001, de 26 d'octubre.

VOTACIÓ: La moció va ser deixada sobre la taula per part del grup proponent.

INTERVENCIONS:
El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que esperaven la resposta de l'equip de Govern
des de l'anterior Ple. Divendres passat es van reunir amb l'equip de Govern i el
tècnic encarregat el control i hi va haver el compromís de comprovar la facturació.
Per aquest motiu deixa la moció sobre la taula.

6. MOCIÓ DEBAT CONSTITUENT. Moció presentada pel grup municipal de VeC
per la creació d'espais de debat constituent

MOCIÓ PER LA CREACIÓ D'ESPAIS DE DEBAT CONSTITUENT QUE PRESENTA
VILAFRANCA EN COMÚ A L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Els Espais de Debat Constituent (EDC) són fòrums de debat transversal, amb
capacitat d'escoltar opinions diferents, d'implicar a la ciutadania, de totes les
ideologies i posicions socials i de recollir les preocupacions dels moviments socials,
on en reunions periòdiques es discuteix un model de societat consensuat, formulant
propostes organitzatives i un conjunt de drets i obligacions que de manera
vinculant, es recullin en una futura Constitució, la qual s'haurà de ratificar
posteriorment en un referèndum.

Atès la persistència de la crisi econòmica i social, malgrat la millora d'algunes dades
macroeconòmiques, afegida a la crisi institucional i territorial manifestada des de fa
anys a Catalunya i que afecta al conjunt de la ciutadania.

Atès que la necessitat de replantejar-nos el marc de convivència territorial i
institucional constitueix una invitació a redissenyar entre tots una proposta
constitucional que ens permeti encarar futur sostenible i pacífic.
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Atès que el poble de Catalunya té la legitimitat per a començar un procés
constituent propi, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu
vinculant, amb el reconeixement, el suport i l'aval de les institucions catalanes.

Atès la compatibilitat d'aquest projecte amb les possibles sortides al procés en curs,
ja sigui una República catalana independent o ja sigui un encaix confederal o
federal amb la resta de l'Estat espanyol.

Atès la Resolució 263jXI del Parlament de Catalunya datada el 27 de juliol del 2016
que insta a posar a disposició de la ciutadania els recursos que calguin per a
aconseguir un debat constituent de base social, transversal, plural, democràtic i
obert. (Veure annex - 1).

Atès que l'Ajuntament representa la institució més propera a tots els habitants del
municipi i està al servei de tothom, amb independència de la condició i ideologia de
cadascú.

Proposem que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès:

1. Seguint la Resolució 263jXI del Parlament de Catalunya, promogui, des d'una
perspectiva inclusiva, la creació d'Espais de Debat Constituent.

2. Comuniqui a tots els partits, associacions i organismes representatius de la
societat civil presents a la vila, aquest projecte de procés participatiu.

3. Convoqui i presideixi una primera reunió i proposi la creació d'un Comitè
Organitzador Territorial (COT) que impulsi la formació dels Espais de Debat
Constituent (EDC).

4. Proporcioni els mitjans necessaris perquè les persones interessades puguin dur a
terme el projecte.

VOTACIÓ:
La moció no s'aprova per 7 vots a favor (3 CUP, 3 ERC, 1 VeC) i 9 en contra (8
PDeCAT,1 PP). El grup municipal del PSCno formula cap tipus de votació.

INTERVENCIONS

A sol. licitud del grup proponent de la moció i a l'empara de l'article 24.b) del
Reglament orgànic municipal, l'alcalde autoritza la intervenció de la membre del
col.lectiu Procés Constituent, Sra. Teresa Forcades i Vila, que manifesta que la
moció cal posar-la en context, de la desafecció de les persones. Això es percep amb
el creixement de l'absentisme i també amb el creixement d'opcions polítiques més
extremes.
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Només amb els espais de debat de la democràcia representativa, com és el Ple, pot
funcionar una democràcia? Cal cercar els espais on realitzar un debat amb La
resolució del Parlament parla d'impulsar els espais de debat constituent a nivell de
tot el país. Agafant l'esperit de la Resolució, un ajuntament pot agafar aquesta
iniciativa d'activació de la democràcia i cercar consens de país i cercar la cohesisó
de la societat.

L'ajuntament és el lloc on es pot encarar de diferent manera el debat democràtic.
En l'esperit d'aquesta moció, un ajuntament com Vilafranca pot agafar la iniciativa
de promocionar i impulsar els espais de democràcia, com poden ser els espais de
debat ciutadà. La desafecció té a veure en debats que queden allunyats dels
problemes de la gent, es tracta de detectar i tractar els problemes.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que en part té raó en la desafecció, però la
causa està en la greu crisi econòmica, que ha fet que els partits, que havien fet
determinades ofertes electorals, quan han guanyat les eleccions no han pogut tirar-
ho endavant.

Es vol regular sobre coses que no tenim competències i no regulen sobre les que si
tenim competències, com per exemple la llei electoral catalana o el
desenvolupament de la llei de vegueries.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) agraeix la la gent de Procés Constituent la moció que avui
es porta a debat. El que planteja la moció és que la democràcia parteix de la
transició i avui estem en una crisi de legitimitat i una sèrie de problemàtiques que
llavors no hi eren. El que es planteja quan es parla d'espais de debat constituent és
de la creació de nous consensos com en els que en el seu moment hi va haver. El
debat que planteja la moció no és si Catalunya ha de ser independent o no, sinó
que ha de fer el món públic.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que en la desafecció el tema de la corrupció hi té
a veure. Saluden la proposta de VeC, perquè tot el que té a veure amb les formes
de debat públic es recolzat per ERC. L'únic futur que veuen és la república,
l'objectiu que persegueixen és fer un país millor per a totes les persones que viuen
a Catalunya.

La situació que vivim és d'excepcionalitat democràtica i volen que a Vilafranca es
faci el debat. Tot i que voldrien encapçalar la moció, hi ha una part d'ella que no els
encaixa. No obstant, votaran a favor.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que han proposat una esmena canviant el
paràgraf cinquè, perquè no va en la línia de la Resolució del Parlament, que no ha
estat acceptada pel grup proponent. A nivell nacional s'estan creant espais en
aquest sentit. Prioritzen el referèndum. El procés no té sentit si no s'exerceix la
plena sobirania, cosa que en el marc espanyol no és possible i no volen tornar a
viure un procés estatutari.

Comparteixen en gran part les manifestacions que s'han fet. Aquí s'han aturat
partits com Plataforma per Catalunya, ajuntant-se tots creant un cordó sanitari i
evitar que aquest partit podés tenir més representació. El model de país ha canviat.
Per fer la societat del segle XXI, la CUP ha trencat el marc espanyol i entenen que
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ni dins l'estat espanyol ni dins la Unió Europea es pot tirar endavant cap tipus
d'emancipació nacional o de les persones.

El Sr. Francisco Romero (PSC) agraeix la aportació de la Sra. Teresa Forcades i el
Sr. Arcadi Oliveres. L'anàlisi de la desafecció, la compartim, hem d'arribar a índexs
de participació més alts. Des del PSC veuen que estem en un xoc de trens. El que
defensa el PSC és respectar el marc legal acordat, però l'escenari ara no és aquest i
per tant no participaran de la votació.

Recorda que la política feta pel PP d'enfrontar pobles va ser irresponsable va
contribuir a dur-nos a la situació actual.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) agraeix les explicacions de la Sra. Forcades perquè la
ciutadania s'ha de poder expressar.

Hi ha una part important de la moció, que fa referència a la Resolució aprovada pel
Parlament d Catalunya fa quasi un any, que quan es va debatre en el Parlament
van votar-hi a favor Junts pel Si i la CUP. El PSC no va participar i Catalunya si que
es pot va votar-hi en contra.

Qui ha de liderar el procés és el Parlament de Catalunya, que és el que diu la
Resolució. Creu que primer s'ha de resoldre com es farà el referèndum. Quan es
sapigui com es farà el referèndum, el Parlament de Catalunya, ens indicarà com
farem del procés constituent. Han de passar moltes coses encara. L'Estat espanyol
no acordarà el referèndum. Si el Tribunal Constitucional anul.1i la convocatòria, cal
recordar que l'ajuntament va acordar tirar endavant el procés malgrat el que digui
el Tribunal Constitucional. l això pot comportar la inhabilitació de regidors i alguns
càrrecs i treballadors públics, haurem de prendre decisions dràstiques i caldrà saber
que faran els companys de Vilafranca en Comú, si acceptaran la situació, o
s'apartaran. Quan estiguem en aquest punt, segurament s'haurà d'impulsar un
procés molt ràpid, constituent d'un nou estat i sense descartar res.

Demana no desviar-se del procés. Son seguidors del que digui el Parlament de
Catalunya, aquest és el debat important. Potser si la moció es planeja d'aquí un
temps, se'n pot parlar.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que aquí es fa referència a una Resolució, que
s'acompanya i creu que ha entès la moció perfectament. En quant a ERC, que parla
de desafecció amb el PP, li recorda que el PP ha guanyat les dues darreres
eleccions.

El fet que l'Estatut fos aprovat per menys del 50% del cens demostra que la seva
necessitat era una cosa dels politics.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que cadascú ha aprofitat per escombrar cap a
casa seva. Van agafar la Resolució del Parlament i van veure que la part de la
participació política no s'havia dut a terme. Mitjançant el debat constituent, hi ha de
ser tothom, és una manera d'empoderar la ciutadania. La moció presentada va ser
redactada pensant en que fos aprovada pels 21 membres d'aquest ajuntament.
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El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que espera que si el pp torna a guanyar, els
catalans no siguin dintre d'Espanya i recorda l'últim mapa electoral que demostra
que som dues realitats totalment diferents. Persegueixen que la ciutadania sigui el
màxim de feliç possible perquè això voldrà dir que la ciutadania té cobertes les
seves necessitats bàsiques

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que lamenten que la posició del PSCsigui no
votar. No l'entenen ni la compateixen.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que no es senten interpel.lats pel xoc de
trens, quan es clarifiqui la situació, ja diran al seva.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que la moció va ser enviada fa més d'una
setmana, però en ella no es debat crear el Consell de participació de la vila, es
tracta del procés constituent. Quan s'hagi decidit si volem ser independents,
decidirem que volem fer.

La Sra. Teresa Forcades manifesta que en qualsevol espai transversal, s'ha
d'entendre que els que hi concorren hi concorrin pels mateixos motius. Si la
independència s'assoleix, hi haurà hagut un debat constituent i en tindríem les
conclusions i si no s'arriba a la independència, sabrem quins són els interessos de
la gent. Moltes vegades es posposen les decisions i potser al final la realitat ens
passarà per sobre.

7. Precs i preguntes.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que ha rebut la informació sol. licitada sobre les
associacions que l'ajuntament en forma part i el seu cost, però li agradaria saber
una breu ressenya sobre l'activitat que s'ha dut a terme per part d'aquestes
associacions.

Respecte a l'Escola de Música i a l'Arsenal, li agradaria tenir informació sobre les
aportacions fetes pels diferents agents (Generalitat, usuaris, ajuntament) en els
darrers cinc anys.

Demana saber què ha passat amb el parell de banderes que hi havia al terrat de
l'ajuntament i que ara no hi són. Assabentat que estan mirant d'adequar les
instal.lacions per posar-hi més banderes, demana saber quan es tardarà en
reposar-les.

També demana saber si hi ha voluntat de posar el quadre del rei Felip VI, que
segons la normativa hauria d'estar al Saló de Plens.

Demana saber si el màstil que hi ha al capdamunt de la Rambla va ser pagat per
l'ajuntament o no. Si va ser pagat per alguna entitat, demana si es pot posar un
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màstil amb una bandera espanyola a càrrec d'alguna entitat. Igualment demana si
hi ha autorització per penjar banderes estelades en diversos llocs del municipi i si
no n'hi ha, atès que l'ajuntament no les retira, si es realitzaria la mateixa actuació
en cas de penjar banderes espanyoles.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) exposa que l'any 2016 es va dir que es faria una prova
pilot durant el primer trimestre del curs 2016-2017 sobre el projecte Patis oberts.
Estem a finals de maig i no s'ha fet res. Caldria mirar d'aprofitar que ja que els
darrers anys no hi ha campus municipal, els patis escolars puguin ser utilitzats per
aquells nens que no siguin usuaris de casals.

Demana les actuacions sancionadores contra les activitats publicitàries amb
enganxines (sobretot serrallers). Demana la dissociació entre sancionadors incoats
a partits polítics i els incoats a empreses.

Exposa que aquest dissabte al matí hi ha una jornada de debat sobre biblioteques
públiques i estant a quatre dies de la jornada, els ha arribat que hi ha entitats que
encara no han estat convocades i d'altres que estan convocades a unes hores i
altres que estan convocades a altres hores diferents.

El Sr. Raimon Gusi (PDeCAT) admet que això pot haver passat i per això s'ha fet
una nota de premsa que sortirà els propers dies per tal de donar a conèixer la
convocatòria oberta a tothom a partir de les nou del matí de dissabte a
l'Escorxador.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) demana que es faci un reforç de convocatòria les entitats
amb les que hi havia compromís de convocar. Així mateix demana si s'ha fet algun
avanç amb el Pla de mobilitat.

El Sr. Josep Maria Martí (PDeCAT) manifesta que en temes de mobilitat estan tirant
endavant dos temes, estem estudiant el bus urbà i estem a l'espera del pla de
mobilitat encomanat a la Diputació i que en aquests moments està pendent la
licitació que ha de fer la Diputació.

El sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que fa temps es va aprovar una moció sobre els
itineraris escolars i ara han sabut que es fa una prova pilot en els centres Estalella i
Sant Elies. Li preocupa que els carrers es tallin per part d'uns pares i no per part d
ela Policia Local.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que quan es va plantejar el tema ja li va
explicar que s'estava parlant amb les Ampes de l'Escola Estalella i Sant Elies per fer
la prova pilot. El fet que intervinguin pares, és la mateixa situació que en totes
aquelles proves pilot que s'han dut a terme, en, h,ores punta, que es compta amb la
col'laboració de tothom. .. '.
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El Sr. Josep Ramon (PP) demana que en la Comissió informativa de la setmana
passada es va informar que hi havia 29 persones en la llista d'espera d'habitatges
de lloguer de la borsa de l'Ajuntament. Demana saber el nombre de persones no
incloses en la llista d'espera i el motiu de la seva no inclusió.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que fa unes setmanes va finalitzar van finalitzar
unes excavacions en una finca del centre de Vilafranca. Volen saber els resultats i
les possibles actuacions a realitzar.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que els respondran per escrit.

La Sra. Mònica Hill (ERC) demana per la instal.lació de la placa de l'avinguda de la
Pelegrina que periòdicament reclamen.

El Sr. Josep Maria Martí (PDeCAT) manifesta que ara no la tenen, que es preveu
instal.lar-Ia al mateix que altres que han de ser substituïdes per estar rovellades.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que també els agradaria disposar de la
informació demanada pel regidor del PP referent a les escoles municipals. Així
mateix demana saber la data prevista per al cobriment de la via fins al Pont de
Moja.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que tant de bo hi hagués una data.

El Sr. Marcel Martínez demana si l'ajuntament té desenvolupat un registre de pisos
turístics a la Vila i quines mesures efectives estan fent per tal de tenir-lo actualitzat
i ben regulat. Quin criteri estan seguint alhora d'atorgar llicències per a pisos
turístics. En el cas que s'estiguin atorgant llicències, com pensen evitar que això
repercuteixi encara més en la manca de pisos de lloguer a Vilafranca.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que hi ha algun pis inscrit i que la informació
els serà facilitada per escrit.

Seguidam nt l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secr
acta.

~

¡¡ AJU MENT
~M VIlAFRA

DEl PENEDÈ
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AJUNTAMENT
VILAFRANCA
Del PENEDÈS
Alcaldia
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