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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm. : 01/2012
Caràcter: ordinari
Data: 24 de gener de 2012
Horari: de 20,03 a 23,20 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba
REGIDORS l REGIDORES(per ordre alfabètic):
- Montse Arroyo i Ferrando
- Montserrat Blasco - Pozzan
- Llorenç Casanova i Fernàndez
- Raimon Gusi i Amigó
- Josep Maria Martí i Ràfols
- Joan Manel Montfort i Guasch
- Xavier Navarro i Domènech
- Pep Quelart i Bou
- Josep Ramon i Sogas
- Quima Ricart i Claver
- Maria Dòlors Rius i Marrugat
- Francisco Romerò i Gamarra
-.Aureli Ruiz i Milà
.- Jordi Solà i Sebastià
- Ramona Suriol i Saumell
- Joan Tarrida i Busquet
- Emília Torres i Miralles
- Maria Josep Tuyà i Manzanera
- Bernat Villarroya i Garcia
- Ramon Zaballa i Serra
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació.
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio.
Desenvolupament

de la sessió

Amb caràcter preliminar, l'alcalde Pere Reguli dóna la benvinguda a un grup
de joves estudiants que participen en el programa "Tots som regidors";
Reguli remarca la importància del programa, i afirma que l'Ajuntament està
elaborant una Ordenança de civisme que recollirà diferents aportacions dels
estudiants en la matèria, corresponents a edicions anteriors del mateix
programa.
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ANTERIOR

Se sotmet a la consideració del Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària
ordinària de data 20 de desembre de 2011.
Josep Ramon (PP) demana la introducció d'una precisió quant a la seva
intervenció en el debat del pressupost, en el sentit que, amb relació a la
previsió de disposar de fons procedents de les societats municipals, quedi
clar que ell va dir que aquesta disposició només seria admissible en supòsits
de gran urgència, com a darrer remei.
L'acta, amb la introducció d'aquesta precisió, és aprovada per assentiment.
I. ORDENANCA ADMINISTRACIÓ

ELECTRÒNICA

El dictamen que se sotmet a debat i votació és el següent:
Atès que el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TICs) ha provocat l'aparició d'un nou entorn que es denomina'
societat de la informació i del coneixement.
Atès que s'ha elaborat una Ordenança municipal reguladora de
l'Administració electrònica de l'Ajuntament. de Vilafranca del Penedès, la
qual regula la utilització de les eines de la societat de la informació i del
coneixement en les relacions que estableixen els ciutadans i les ciutadanes i
l'Administració, bo i regulanttambé els drets i els deures de les parts, amb
les garanties adients.
Per això, s'ACORDA:
1. Aprovar inicialment
l'Ordenança. municipal reguladora de
l'Administració electrònica de l'Ajuntament de. Vilafranca del Penedès,
d'acord amb el text incorporat a l'expedient, que' consta de trenta-tres
articles, deu disposicions transitòries, tres disposicions finals, dues
disposicions addicionals i un annex.
.
2. Sotmetre l'expedient iel text de l'Ordenança al tràmit d'informació
pública pel termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al
BOP, al DOGC, a mitjans de comunicació escrita i en el tauler d'anuncis de
la corporació, durant el qual podran es podran presentar al.legacions o
reclamacions. Si no n'hi haguessin, l'Ordenança s'entendrà aprovada
definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor
una vegada transcorregut el termini de quinze dies des de la publicació del
seu text complet en el Butlletí Oficial de la província.
L'anterior dictamen s'ha aprovat amb 20 vots a favor
corresponent aquesta al grup d'ERC.

1 abstenció,

Aureli Ruiz (tinent d'alcalde de Serveis Centrals i CiU) recorda que existeix
una llei catalana de 2007 que reconeix el dret dels 'ciutadans a relacionar-se
amb les Administracions per mitjans electrònics, i a fer tràmits i a mantenir
relacions via telemàtica, amb certificat o sense, cosa que ja actualment és
possible respecte d'alguns tràmits. A nivell local ens cal una Ordenança, i
aconseguir que l'Ajuntament en tant que Administració no sigui en part
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electrònica, sinó només electrònica. La gent que no pugui fer el tràmit
telemàticament des. de casa el podrà fer acudint a l'Ajuntament, però la
tramitació es farà electrònicament i de forma assistida. Cal apostar per la
modernitat, la transparència i l'agilitat. Ara l'Ordenança se sotmetrà a
informació pública.
Pep Quelart (ERC) afirma que és important que l'Ajuntament es posi al dia, i
impulsi l'Administració electrònica i l'ús d'internet. ERC s'abstindrà perquè
ha tingut poc temps per estudiar el llarg document; farà un estudi durant la
informa'ció pública, i aportarà aI.legacions i suggeriments si cal.

I,
!

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca que una bona Administració
electrònica .és útil, i estalvia temps i recursos a tothom. Cal garantir l'accés
de tothom a la tramitació electrònica, i defensar la neutralitat tecnològica i
el programari obert o lliure. Votarà a favor, si bé ICV-EUiA farà una revisió
més profunda del text.
Josep. Ramon (PP) es mostra a favor de l'Ordenança. Es reserva el dret a
formular al. legacions, i avança que és potser inoportuna alguna mesura del
text, com la possibilitat d'obligar. per decret algunes entitats a portar a
terme certs tràmits necessàriament per mitjans telemàtics.
Xavier Navarro (CUP) es mostra favorable a la proposta, demana que es
compleixi i que l'Administració sigui més transparent .. S'haurà de garantir
l'accés de tothom a internet.
Francisco Romero (grup Socialista) anuncia el vot favorable del seu grup, el
qual revisarà més a fons el text durant la informació pública.
L'Administració electrònica garanteix més facilitat i rapidesa d'accés als
serveis. Fins ara s'emprava la via presencial o telefònica per part dels
ciutadans, però la via telemàtica és molt important.

II. MODIFICACIÓ

PUNTUAL POUM, ERRADES I DISFUNCIONS

Es presenta al Ple el dictamen següent:
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 27 de setembre de 2011,
va aprovar inicialment una modificació puntual. del Pla d'ordenació
urbanística municipal de Vilafranca del Penedès, titulada "Correcció
d'errades i disfuncions lI", amb la finalitat, d'una banda, introduir
determinades. modificacions i precisions en la normativa per errades,
discrepàncies aparents entre articles del POUM i d'altres normatives
aplicables (legislació urbanística i de l'edificació, ordenances municipals, ... J,
així com inconcrecions (, conceptes indeterminats, i, d'altra banda, la
correcció d'errades materials de caràcter gràfic i introducció de
modificacions puntuals de detail advertides en la documentació gràfica dei
POUM,correccions que es porten a terme per tal de donar coherència a tota
. la documentació continguda en el propi POUM,ajustant-la a la realitat física
de les finques i les edificacions existents
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Atès que aquesta modificació ha estat sotmesa al tràmit d'informació
pública, mitjançant edictes publicats en el BOPde 13 d'octubre passat, en el
Diari Oficial de la Generalitat de 18 del mateix mes d'octubre, en el diari El
Punt del dia 3 també d'octubre i en diferents setmanaris. d'àmbit local,
durant la qual han estat presentades quatre. al.legacions o reclamacions
que, a la vista de l'informe tècnic emès a l'efecte, es tracten en els termes
següents:
Per part del Grup Municipal Socialista, entrada el 2-11-2011. - Proposa
modificar la regulació dels volums disconformes (article 63 de la.
normativa urbanística del pla) per tal d'evitar discrepànòes entre la.
normativa del POUMi la legislació urbanística vigent; també proposa un
nou redactat de l'article 78.4.g) de les normes, que regula els altells en
les plantes baixes, en el sentit d'aplicar l'alçada lliure exigible als
habitatges segons el Decret d'habitabilitat a l'alçada lliure per sobre i
per sota en els altells de les plantes baixes, independentment de la
destinació d'aquests.
Quan als volums disconformes es considera adient optar per que el
referit article 63 es limiti a fer una remissió al disposat en la Llei
d'urbanisme vigent i incorporar parcialment la redacció proposada que fa
referència als paràmetres urbanístics què han d'ajustar-se les edificacions
en situació de volum disconforme; mentre que, quan a les alçades dels
altells, s'accepta la proposta amb el que en cas de modificar-se aquests
nivells d'habitabilitat no seria necessària una nova adaptació del text.
Per part de la Junta de Compensació del PAU 16-Dr.Fleming, entrada el
10-11-2011. proposa l'eliminació de l'obligatorietat
de construir
habitatges per grups en promoció única en un mínim de 5 habitatges,
amb aparcament comunitari.
.
Donat que la propietat està molt atomitzada i en mans de petits
propietaris que, de ben segur, optaran per l'autopromoció, l'obligatorietat
d'edificar per una banda en promoció única i per una altre l'obligatorietat de
construir aparcaments comunitaris per a aquestes promocions pot portar. al
no desenvolupament d'aquest PAU i a la no generació d'aquest espai de
sutura dins del sòl urbà consolidat, amb el que s'estima adequada la
modificació d'aquest punt dins les Normes del POUM..
Per part de Joan-Josep Forés Garcia, entrada el 16/11/2011, en la que
proposa modificar l'article 92.3 de les normes urbanístiques, en el
sentit de permetre (en el supòsit que l'últim forjat no esgoti l'alçada
reguladora màxima fixada per a l'edificació) que l'arrancada de la
coberta pugui situar-se fins a 120 cm. per sobre el forjat de la darrera
planta pis, sense que això suposi un increment. del gàlib màxim
permès. També proposa modificar l'article 247 de les pròpies normes
eliminant el paràmetre d'intensitat màxima neta d'edificació de
parcel.la en l'ordenació de la zona 14.2.
Quan a l'alçada, la consideració pot ser adequada en determinats
supòsits i fins a una determinada alçada sense permetre, no obstant,
l'obtenció .d'aprofitaments
lucratius pels promotors ni. generació de
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tipologies d'habitatge diferents, amb el que únicament en habitatges
unifamiliars s'accepta que l'últim forjat es situï com a màxim 1,20 metres
per sota l'alçada reguladora màxima, des d'on arrancarà la coberta.
L'eliminació de l'establiment de l'índex d'edificabiiitat en les parcel.les d'ús
industrial no es considera convenient donat que aquest es considera,
juntament amb l'ocupació del sòl i l'alçada, un paràmetre bàsic en ia
definició de les edificacions industrials.
Per part del Grup Municipal del Partit Popular, entrada el 23/11/2011,
que tracta modificacions més àmplies que han de permetre, segons
indiquen, afavorir la urbanització dels sectors industrials i el
desenvolupament dels polígons d'actuació urbanística. També proposa
l'eliminació del sector sotmès a Pla de millora urbana anomenat carrer
del Comerç, establint directament condicions urbanístiques de sòl urbà
consolidat.
La consideració d'altres aspectes amb un abast més ampli i ambiciós
difereix clarament de l'objecte de la modificació puntual que ara es tramita,
tota vegada que la firialitat d'aquesta és la correcció d'errors i discrepàncies
i introducció de precisions 'en la normativa, amb adaptació als canvis
legislatius que en matèria urbanística s'han produït des de l'any 2003, sense
promoure canvis de condicions urbanístiques o noves condicions en cap
àmbit. Quan al ci. del Comerç, el Text refós de la Llei d'urbanisme
. estableix les condicions del desenvolupament d'aquests àmbits, les quals no
poden ser alterades per les normes d'un POUM; i els PAU's son actuacions
urbanístiques conjuntes que, en tot cas, poden establir en el seu
desenvolupament etapes d'execució.
L'informe tècnic tracta, a més, que en el decurs del temps s'ha
comprovat que les llicències per a la construcció de piscines privades, que
per les seves característiques tècniques han de ser considerades com a
obres majors, no poden assimilar-se a cap de les classificades com a obres
majors, recollides en l'article 46 de les normes del POUM. Per aquest motiu,
és adient introduir la, consideració que la construcció de piscines privades es
classifiquen com a obres majors.
Per tot el qual, i vist allò regulat en els articles 85, 96 i 80 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme,
S'ACORDA:
. PRIMER.- . Resoldre les al.legacions formulades en el, termini
d'informació. pública de la present modificació puntual del POUM, er¡ la
respectiva estimació i/o desestimació de les mateixes, en els termes que
s'han tractat abastament.
SEGON.- Aprovar provisionalment de forma expressa aquesta
modificació puntual del Pla d'ordenació urbanístiéa municipal de Vilafranca
del Penedès, amb les correccions descrites, referida a la "Correcció
d'errades i disfuncions II''
.
.TERCER.- Trametre l'expedient originat a la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona als efectes de la seva definitiva aprovació.
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QUART.- Notificar aquest acord als a¡'¡egants, juntament amb una còpia
de l'informe
.tècnic emès que analitza les al.legacions en cada cas
formulades i donen les explicacions adients sobre la seva estimació o
desestimació, en el benentès que aquest acord és un acte de tràmit que no
és susceptible d'impugnació, sens perjudici dels recursos que es puguin
interposar contra l'acord d'aprovació definitiva del Pla. que adopti la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona.
L'anterior dictamen s'ha aprovat amb 18 vots a favor (CiU, grup Socialista,
pp i ICV-EUiA) i tres abstencions (CUPi ERC).
El regidor d'Urbanisme Josep Maria Martí (CiU) destaca que la modificació
l'han preparada els serveis tècnics municipals sobre la base d'errades i
disfuncions que han detectat, tasca que s'ha d'agrair. Ara s'han de resoldre
les al.legacions, i portar a terme l'aprovació provisional de la modificació.
Martí desgrana les diferents al.legacions presentades i la resposta que en
cada cas es dóna, amb diferents estimacions totals o parcials. Quant a
l'al. legació del PP constata era molt general, i demanava revisions
profundes de les condicions d'alguns sectors, cosa que s'estudiarà, però que
escapa d'una modificació puntual d'aquesta mena; tot i amb això, cai
recordar que es flexibilitzen les condicions del PAU 16, i ja es començarà a
treballar en una proposta sobre el carrer Comerç.
També afirma JOsepMaria Martí que s'introdueix un canvi d'ofici, pel qual la
construcció de piscines té la consideració d'obra major.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport al dictamen, i accepta la proposta
tècnica raonada per la qual unes al. legacions s'accepten i unes altres no.
Josep Ramon (PP) també anuncia el seu vot favorable. Caldrà treballar en la
línia apuntada pel PP, i revisar les condicions de desenvolupament de
diferents sectors fent-los més senzills L àgils, per tal de treballar per la
reactivació econòmica. i assolir recursos per a l'Ajuntament. També cal
admetre altres .usos a Domenys III, donar sortida a la zona comercial de la
Girada i definir un planejament urbanístic just per a la zona del carrer del
Comerç.
Llorenç Casanova (CUP) anuncia que s'abstindrà perquè estem en presència
de. modificacions tècniques menors. La CUP no comparteix el. POUM en
general, perquè a parer seu fomenta l'especulació, i el que cal és garantir el
dret d'accés a l'habitatge.

III. CESSIÓ TRAM CARRETERA BP-2121
El text del dictamen és el següent:
Atès que per la Junta de compensàció Pous d'en Rose" s'ha procedit
a la nova urbanització del tram de la carretera BV-2121 recaient front la
zona esportiva municipal i el PAU 2-Pous d'en Rose". Amb aquesta
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intervenció les zones que limiten a banda i banda del tram de carretera des
de la rotonda amb el Vial de Les Clotes fins el límit del PAU 2 es troben
totalment urbanitzades i consolidades, per la qual cosa la carretera pot
considerar-se com una via urbana.'
Tenint en compte que el manteniment d'aquest tram ha d'ésser, en
bona lògica, a càrrec del municipi, ja que no és competència dels ens
titulars de les carreteres les adequacions ni manteniment 'dels vials que
s'incorporen alsòl urbà.

Es per tot el qual que s'ACORDA:
Sol.licitar del Servei Territorial de Carreteres, de la .Generalitat de
Catalunya, el traspàs a favor del municipi del domini públic de les
travessera en sòl urbà de la carretera BP-2121, en el tram comprès entre la
rotonda amb el Vial de Les Clotes i el límit del PAU 2, facultant l'alcaldia per
tal que, de prosperar la present petició, signi l'adient acta de cessió.
Aquest dictamen s'ha aprovat amb 17 vots a favor (CiU, grup Socialista
PP) i 4 en contra (CUP, ICV-EUiA i ERC).
Josep Maria Martí (CiU) afirma que assumim aquest tram per tal de no
entorpir el desenvolupament, i d'aquesta manera qualsevol canvi, com per
exemple de' senyalització, dependrà només de l'Ajuntament i no de la
Direcció General de Carreteres.
Pep Quelart (ERC) s'oposa al traspàs. La Generalitat es va comprometre a
pagar almenys una part de la rotonda, i l'Ajuntament va avançar els diners;
no hauríem d'assumir la titularitat fins que la Generalitat no pagui allò al
que es va comprometre. Un compromís d'un Secretari del Govern anterior,
encara que fos verbal, ha de ser assumir pel Govern actual, i almenys
hauríem de lluitar 'per aconseguir l'aportació.
Montserrat Blasco (PP) es mostra favorable al dictamen, perquè la zona ja
s'ha urbanitzat i Vilafranca ha de fer-ne el manteniment .
. Xavier Navarro (CUP) s'oposa al traspàs per les mateixes raons que ERC.
Pregunta quin cost té per a l'Ajuntament el manteniment, i si està previst
fer ara alguna intervenció a la zona. S'ignora el cost de manteniment, si es
preveu alguna actuació immediata i si la Generalitat ha de donar alguna
'compensació.
Josep M.Martí (CiU) afirma que la rotonda l'ha pagada una part el seCtor i
una altra l'Ajuntament. El Secretari de Mobilitat del Govern de la Generalitat
anterior havia indicat queia Generalitat pagaria, però la veritat és que no
es va formalitzar res, i la Generalitat després no va pagar, ni es preveu
compensa,cióeconòmica. A l'Ajuntament li ha costat 285.000 la seva part de
rotonda, i 85.000 euros la part de la riera. L'alcalde Pere Reguli també
confirma que es va parlar d'una promesa del Secretari de Mobilitat del
Govern anterior, però a la Generalitat li han manifestat que no hi ha diners
ni compromisos adquirits. La Generalitat també ha expressat que no es pot
7
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executar el Vial Sarroca per l'existència de restes arqueològiques. En tot
cas, diu l'alcalde, l'Ajuntament s'ha de fer càrrec del tram per a poder
ordenar i senyalitzar aquella zona autònomament, i el cost de manteniment
és el normal de qualsevol carrer de Vilafranca.

.Pep Quelart

(ERC) afirma que l'Ajuntament ha invertit en una carretera de
la Generalitat, i que això suposa un enriquiment injust d'aquesta que ha de
ser compensat. Pregunta sl l'Ajuntament ha de fer' alguna actuació en el
tram que justifiqui la urgència de la cessió.

IV. CONSORCI SOCIOSANITARI,

ESTATUTS

El text del dictamen ésel següent: .
Vista la certificació emesa per la secretària de la Junta de Govern del
Consorci Soclosanitari de Vilafranca del Penedès, en data 30 de novembre
de. 2011, amb el vist-I-plau del seu president, que comprèn els acords
adoptats per la Junta de Govern de l'entitat de data 23 de novembre de
2011, relatius a la modificació dels estatuts de l'esmentat Consorci.
Es planteja modificar l'article 2.2 dels estatuts, sobre les finalitats
específiques del Consorci quant a prestació de serveis, i afegir un nou
apartat 2.4 sobre la consideració del Consorci com a mitjà propi i servei
tècnic de les entitats associades,entre les quals hi ha aquest Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.
D'acord amb el què preveu l'article 322 del Reglament d'Obres, Activitats i
,Serveis dels Ens Locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), s'
ACORDA:
1er. Ratificar íntegrament els acords de la Junta de Govern del Consorci
Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, de data 23 de novembre de 2011,
relatius a la modificació deis estatuts de l'esmentat Consorci, . així com el
text dels articles dels estatuts resultant de dites modificacions, transcrits en
la certificació tramesa a l'Ajuntament de Vilafranca.
2on. Ordenar que es notifiqui en forma l'anterior acord al Consorci, als
efectes del què preveu l'art. 322 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals (Decret 179/1995, de 13 de juny).
Aquest dictamen no ha' estat sotmès a votació, I ha estat finalment retirat
per a major estudi.
El tinent d'aicalde Aureli Ruiz '(CiU) explica que cal. ratificar canvis dels
estatuts ja aprovats en el sl del Consorci (ens què gestiona el Centre Ricard
Fortuny), del qual l'Ajuntament és membre. S'amplien les possibles
activitats cap a gent gran i serveis socials, I es facilita legalment l'agilitat de
contractació amb l'Ajuntament dels serveis en aquestes matèries.
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Pep Quelart (ERC) es mostra contrari al dictamen. Hi ha grups municipals,
com ERC,no representats en el si del Consorci, ino es pot portar al Ple amb
molts pocs dies de marge una proposta així, sense informació suficient. Els
estatuts s'haurien de modificar donant entrada als diferents grups
municipals en els òrgans del Consorci. Quant a la contractació, facilitar que
es puguin fer adjudicacions directes en detriment dels concursos és perillós;
l'Ajuntament va a çegues, ja que pot semblar que es pretén externalitzar
serveis socials i precaritzar l'ocupació.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que la proposta és important, perquè es
vol reservar al Consorci la prestació dels serveis municipals per a les
persones en situació de dependència. Però el Consorci mal no ha estat gaire
transparent, l'Ajuntament està en minoria en el si dèl Consell i diferents
grups municipals no hi tenen representació'. Calen residències' i pisos per a
la gent gran, i no és admissible que decisions municipals es traspassin a un
Consorci extern.
Josep Ramon (PP) es mostra favorable al dictamen, perquè s'amplia el
ventall de serveis del Consorci, i ja veurem si l'Ajuntament li delega o no
funcions en el futur, segons la conveniència i' les circumstàncies'
econòmiques. La decisió sempre serà municipal, diu Ramon, qui també
aposta perquè la modificació estatutària permeti la presència dels diferents
grups municipals en el Consorci.
Xavier Navarro (CUP) afirma que el Consorci és un espai tancat en el qual
l'Ajuntament no és determinant, i els òrgans s'han d'obrir a la presència
dels diferents grups municipals. La CUP no dóna la seva conformitat al
traspàs de funcions municipals relacionades amb la dependència i els
serveis socials al Consorci. A més, el president del Consorci Ramon Bagó
està essent investigat per l'Oficina Antifrau de Catalunya, arran de la seva
participació en un hòlding d'empreses relacionades amb hospitals,
residències i altres'. Cal veure com evoluciona la investigació, revisar les
contractaciòns fetes pel Consorci i, de mo'ment, retirar aquest dictamen.
Francisco Ramera (grup Socialista) afirma que potser és millor que abans de
res el Consorci expliqui l'abast de la proposta als diferents grups municipals.
El dictamen pot retirar"se i portar-se al Ple en un altre moment.
L'alcalde Pere Reguli afirma que no se cedeix cap potestat municipal, sinó
que es tracta d'establir una possible operativa de relacions més àgil, i
demana el respecte a la presumpció d'innocència per al president del
Consorci. Es retira el dictamen per tal que el Consorci s'expliqui, i espot
mirar la manera de donar presència als diferents grups en l'entitat. A més,
si finalment l'Ajuntament cedeix terrenys al Consorci per a construir-hi pisos
tutelats, potser caldrà canviar la composició de l'òrgan, de govern i fer que
l'Ajuntament passi a tenir una posició majoritària.'
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V. CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

SERCOM

Es proposa al Plè el dictamen següent:
Atès que l'alcaldia va dictar un decret el 16 de novembre de 2011,
nomenant quatre membres del consell d'administració de SERCOM, SL en
virtut de la delegació feta pel Ple municipal per acord de 27-9-2011, decret
del qual es va donar compte al Ple municipal el dia 29 de novembre de
2011.
Atesa la nota del Registre mercantil de Barcelona, fent referència al
fet que els estatuts socials no preveuen la possible delegació de la facultat
de nomenar consellers en l'alcalde,
s'ACORDA:
Ratificar en totes les seves parts el decret de l'alcaldia de 16 de
novembre de 2011, i en la mesura que sigui menester aprovar
expressament el seu contingut. El text del decret que s'aprova i ratifica, en
la seva part dispositiva, és el següent:
"1. Nomenar les persones següents membres del consell d'administració
de la societat municipal "Serveis Municipals de Comunicació, SL"
(SERCOM,SL), en virtut de la delegació realitzada pel Ple municipal el 27
de setembre dè 2011 i una vegada vistes les propostes d'entitats a què es
refereix l'esmentat acord plenari:
_ José Luis Lassa i Gil, amb el DNI núm. 17411420-Q .
. Pere Montserrat i Marcé, amb el DNI núm. 38163618-V,
_ Àngela Valls i Figueras, amb el DNI núm, 77286425-P.
_ Alexandre Miret i Solé, amb el DNI núm. 47634379-E.
2, Les persones nomenades tindran la condició de conselleres, juntament
amb les set nomenades pel Ple municipal de 27-09-2011, pel termini de
quatre anys, sens perjudici del que estableix l'article 14 dels estatuts, sobre
cessament del consell quan finalitzarà el mandat de la corporació municipal.
3r. Constatar que tots els consellers i conselleres designen com a domicili
el corresponent al domicili social (plaça del Penedès, 4, 4t, de Vilafranca del
Penedès). Igualment es constata que les persones designades accepten el
càrrec i manifesten que no incorren en cap de les causes d'incapacitat o
d'incompatibilitat establertes en la legislació vigent",
Aquest dictamen s'ha aprovat per unanimitat.
Raimon Gusi (CiU) manifesta la seva gratitud i agraïment pel fet que
persones de la societat civil acceptin aquestes responsabilitats i treballin pel
bé de Vilafranca, de manera desinteressada.

VI I VII. MOCIÓ
REPÚBLICA

SOBRE

VALORS

REPUBLICANS,

MONAROUIA

I

Dos punts de l'ordre del dia han quedat unificats en un, presentant-se una
moció única per part dels grups de la CUPi d'ERC, amb el redactat següent:
La Constitució espanyola de 1978 en el seu Títol II situa al rei com a cap
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d'estat i li confereix un seguit de prerrogatives com són la inviolabilitat i la
no subjecció a cap tipus de responsabilitat. Afegeix, a més, que la corona
és hereditària en els ~uccessors de l'actual cap d'estat, de manera que
s'anul.la la possibilitat del poble d'escollir el seu màxim representant civil.
Aquests preceptes, inclosos en la principal figura normativa de
l'ordenament. jurídic d'un territori,
predetermina inevitablement
les
característiques de la resta de normativa que se'n deriva. I, a més a més,
posa de manifest l'acceptació, per" part dels principals qctors polítics i
socials que conviuen en aquest territori, d'uns principis no democràtics que
perpetuen determinats privilegis que no poden ser mai sotmesos a.
consideració de la ciutadania, per ratificar-los o rebutjar-los .
.Aquesta concepció d'estat xoca frontal ment amb el model d'estat
democràtic que situa a tots els ciutadans iguals davant la llei i on la
potestat per escollir el seu cap d'estat recau en la sobirania popular. Un
model de societat que passa per reconèixer ciutadans i ciutadanes lliures i
que entén la llibertat com a m'àxima expressió de la no dominació. Una
forma diorganització civil que recull els valors democràtics com a màxims
garants de la justícia, la transparència, el retre comptes, l'exercici del' poder
amb humilitat. Una manera d'entendre el poder diferent a com s'entén ara i
que, prova d'això, comporta, per exemple, actituds reprovables com ara
l'opacitat del pressupost de la corona espanyola o casos de negocis poc
clars fent ús dels privilegis reials.
Tot això situa la monarquia, al Rei i els seus hereus per sobre de la
ciutadania, preservant privilegis anacrònics, sobretot en temps de crisi
econòmica, i, per tant, contrari al principi universal d'igualtat de tots els
homes davant la llei.
Atès que a l'hora de plasmar aquests valors' en el dia a dia de la gestió
.municipal s'adopta la consideració que a l'administrat se'l tracta com un
ciutadà i ho com un súbdit, provoca, a més, una relació amb la ciutadania
més eficient, que s'explica per la major confiança, participació i implicació
que deriva del tracte entre iguals que s'adopta com a punt de partida.
Atès que la nació catalana viu sotmesa des de fa 300 anys a l'ocupació
militar per part de la monarquia borbònica. Una ocupació militar que va
començar amb el rei Felipe V, IV pels catalans.
Atès que la nació catalana s'ha manifestat majoritàriament
règim republicà.

a favor d'un

Atès que Vilafranca del Penedès és un municipi integrat per persones que
creuen en els principis de,la democràcia, on la sobirania popular i la igualtat
entre les persones constitueixen dos dels seus fonaments bàsics.
Atès que l'ajuntament de Vilafranca del Penedès desitja contribuir a
incrementar el nivell, democràtic i sobirà tant de la vila com de la resta dels
PaïsosCatalans.
Atès que la vila de Vilafranca del Penedès ja va expressar la seva voluntat
de crear un estat català lliure, sobirà i republicà en la consulta celebrada el
13 de desembre del 2009.
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Atès que el Consistori va aprovar una moció declarant l'ajuntament de
Vilafranca del Penedès moralment exclòs de la Constitució Espanyola, el 5
de juliol del 2010.
Atès que el Consistori va aprovar iniCiar les. actuacions per constituir
l'Associació de Municipis per la Independència, el passat 25 d'octubre del
2011, i ha esdevingut un dels municipis participants del moviment
independentista català.
Atenent, per tant, aquests principis democràtics, i expressant el nostre
convenciment que com a màxims representants democràtics de la
ciutadania sentim la responsabilitat i encàrrec de treballar per aprofundir la
democràcia en la nostra nació i també en cada un dels municipis que la
configuren,
Per tot això, els Grups Municipals d'ERC i la CUP proposen els següents
acords:
PRIMER. Declarar Vilafranca del Penedès municipi republicà i moralment
exclòs del domini de la monarquia espanyola, entenent que aquesta forma
de govern representa la concreció dels principis de llibertat i d'igualtat
millor que les altres.
SEGON. Reconèixer els valors republicans com els necessaris a l'hora
d'exercir les responsabilitats municipals que es tenen encomanades.
TERCER.Expressar la voluntat de viure en uns Països Catalans plenament
lliures i democràtics, on es respecti la sobirania popular i la igualtat entre
els persones.
.
QUART. Expressar la nostra voluntat d'excloure els símbols monàrquics de
les nostres institucions municipals.
.
CINQUÈ. Sol.licitar al Parlament de Catalunya que iniciï els tràmits
necessaris per presentar una proposició de llei al Congrés espanyol de
reforma de la Constitució espanyola que contempli l'abolició de la
monarquia i permeti iniciar un procés de separació de la nació catalana i de
qualsevolalt\e nació de l'estat espanyol que ho desitgi.
SISÈ. Instar al Parlament de Catalunya, en cas que la reforma
constitucional sigui denegada per les Corts Espanyoles, a iniciar ¡ preparar
el tràmits necessaris per donar compliment a les aspiracions expressades,
mitjançant la convocatòrIa d'un referèndum d'independència.
SETÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya,
a la Presidència del Govern de la Generalitat i a la Presidència del Congrés
de Diputats i Senat.
L'anterior moció ha estat rebutjada amb 4 vots a favor (CUP, ERC i ICVEUiA), 12 en contra (grup Socialista, PP i regidors de CiU Aureli Ruiz, Josep
.Maria Martí, Ramona Suriol i Dolors Rius) i 5 abstencions (regidors de CiU
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Pere Reguli, Emília Torres, Raimón Gusi, Joan Manel Montfort i Maria Josep
Tuyà) ..
Pep Quelart (ERC) afirma que les mocions inicials d'ERC i de la CUP s'han
unificat, perquè eren complementàries. Vilafranca s'ha de declarar municipi
republicà i ha de rebutjar la imposició constitucional de la Monarquia.
L'Estat espanyol va adoptar una forma monàrquica que als catalans ens
afecta; i ens hem de pronunciar a favor de. principis republicans com la
igualtat, el rebuig dels privilegis o l'elecció democràtica del Cap de l'Estat. A
més, s'havia dit que la Monarquia espanyola era barata en comparació amb
una República, però darrerament estem veient que això no és així.
Llorenç Casanova (CUP) recorda que l'Ajuntament ja va declarar Vilafranca
com a municipi moralment exclòs de la Constitució; per tant, s'ha de
declarar també republicà, perquè la Monarquia deriva de la Constitució, i
perquè a més a Vilafranca es va fer un referèndum que es va pronunciar
per la independència, i el municipi s'ha adherit a l'associació de municipis
per la independència. El Rei va jurar en el seu dia els principis del
Movimiento franquista, no ha estat elegit democràticament, no està
subjecte a la llei i reporta molts costos econòmics que no són acceptables,
sobretot en època de crisi i retallades.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que el Ple tracta sovint mocions en
certa manera impròpies que no tenen una relació directa amb Vilafranca, i
que s'haurien de tractar al Parlament o les Corts; aquesta és una d'elles.
D'aquesta manera, la gent podrà pensar que no ens ocupem realment dels
problemes concrets de Vilafranca. ICV desitja no presentar mocions
d'aquesta mena, i si altres ho fan vol rebutjar debats estèrils. De tota
manera, ICV és una formació republicana, i votarà a favor de la moció.
Josep Ramon (PP) rebutja la moció, i recorda que la Constitució que aposta
per la Monarquia va ser àmpliament avalada pel poble a través de
referèndum, també a Vilafranca. A més, sembla contradictori que els grups
que proposen la moció parlin alhora d'independència i d'abolir la Monarquia.
Les forces polítiques majoritàries aposten pel sistema actual, i Ramon
recorda Gjue Monarquia i democràcia són totalment compatibles, com es
demostra a una bona part dels països europeus. No s'han de confondre els
valors democràtics, que el PPsubscriu, amb els republicans.
Franscisco Romero (grup Socialista) afirma que en el Ple s'han de tractar
assumptes que afectin al dia a dia de Vilafranca, i no fer llargs debats sobre
'. assumptes com el de la moció. Els regidors socialistes comparteixen els
valors republicans, però no té cap sentit que fora de context el .Ple
municipal es pronunciï sobre la Monarquia o la República. El grup Socialista
votarà en contra.
Raimon Gusi (CiU) manifesta que en el Ple s'abusa de les mocions impròpies
com aquesta. CiU aposta pel dret a decidir de Catalunya; si el dret existeix
ja no cal preguntar-se sobre la Monarquia, i en tot cas el grup de CiU dóna
en aquest punt llibertat de vot als seus membres. Cal recordar que països
europeus amb Monarquia són molt democràtics, mentre que França, per
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exemple (República) no garanteix certs drets com els nacionals o regionals.
Hi ha gent no monàrquica a la quai .Ia situació actual ja li està bé, sense
oblidar que és la dreta espanyola més cavernícola i reaccionària la que mira
de defensar un sistema de República. Seria esgarrifós que Aznar o Guerra
presidissin una República espanyola, i més que discutir sobre Monarquia o
República hem d'àpostar per Catalunya
.
Aureli Ruiz (CiU) manifesta que alguna membres de CiU votaran contra la
. moció per les raons exposades pel PSC,ja que és un tema que no és lògic
que es tracti en el 'ple de l'Ajuntament. Vilafranca no s'ha pronunciat sobre
la República, i associar República amb indèpendència és un error .
. Pep Quelart (ERC) refusa que la moció sigui impròpia, i afirma que els
valors republicans són democràtics, i que es tracta de garantir que els
ciutadans tinguin tot el poder. A més, és bo que els valors municipals
impregnin la gestió municipal, i en aquesta línia hi haliexemple de la moció
que es tractarà avui sobre un referèndum per decidir la ubicació del futur
Centre Cívic. És paradoxal que. ara que un escàndol econòmic afecta un
membre de la família reial el Rei digui que tots som iguals davant la llei,
quan el Rei és inimputable i no té responsabilitat legal.
Llorenç Casanova (CUP) afirma que Catalunya no ha tingut mai Rei,i que
hauria de ser republicana, i recorda que la 2a Repúbiica espanyola va néixer
arran dels resultats d'unes. eleccions municipals, de manera que els
municipis sí que tenen coses a dir. Debatre la Monarquia no és estèril, sinó
pertinent, i eis partits polítics s'han de pronunciar sense evasives

VIII. MOCIÓ BUS NOCTURN
Es presenta la següent moció per part dels grups Socialista, de la CUP,
d'ICV-EUiA i d'ERC:
Des del dia 1 de gener ha estat suprimida la línia de bus nocturn N40
que feia el recorregut Barcelona - Sant Sadurní d'Anoia - Vilafranca del
Penedès i viceversa, amb quatre serveis diaris en cada sentit a partir de la
mitjanit. El servei s'ha eliminat tant els dies laborables com el cap de
setmana, passant de 56 serveis setmanals a O.
Aquest canvi s'ha produït sense cap informació a les persones
usuàries. Així la primera nit de l'any desenes de persones van quedat a
terra a la parada esperant, sense que ningú les avisés que s'havia eliminat
el servei.
Fins al cap de quatre dies la Generalitat no va informar a la
ciutadania que havia decidit eliminar completament el servei. Durant aquest
temps els seus canals d'informació (des de la pàgina web fins al telèfon
012, passant pels horaris a les cartelleres de les parades) van facilita'r
informació errònia i contradictòria.
La supressió ç;I'aquest servei comporta un retrocés important en
matèria de transpoit públic i seguretat vial, en especial les nits de cap de
setmana. Cal recordar que el 55% de la població no disposa de carnet de
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conduir i que els accidents de trànsit són la primera causa de mortalitat
juvenil a Catalunya.
La mesura també tindrà conseqüències negatives pels seCtors
econòmics de l'hostaleria i la rèstauració de Vilafranca. Alhora lesduès viles
amb més població de la comarca queden sense connexió nocturna en
transport públic.
No es raonable eliminar d'un dia per l'altre aquest servei sense
explicar-ne els motius, sense analitzar possibles alternatives ni sense donar
informació a la ciutadania i a les persones afectades.
Per aquests motius, S'ACORDA:
Primer.- INSTAR al Departament de Territori i Sostenibifitat de la
Generalitat de Catalunya a restablir el servei de bus nocturn N40 entre
Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia i Barcelona.
Segon.- SOL.LICITAR la creació d'un grup de treball, amb participació
dels ajuntaments afectats i de les organitzacions. de persones usuàries, per
.tal d'estudiar conjuntament amb el Departament l'optimització i millora del
servei.
Tercer.PROPOSARentre les mesures a estudiar pel grup de
. treball la possibilitat que l'N40 incorpori més persones usuàries, donant
servei també als municipis de Santa Margarida i Els Monjos i Gelida, com ja
ha demanat el Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
Ouart.NOTIFICAR aquest acord al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i DONAR-NE TRASLLAT a
l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal de l'Alt' Penedès i als
ajuntaments de Sant Sadurní d'Anoia, Santa Margarida i Els Monjos i Gelida.
L'anterior moció ha estat aprovada per unanimitat
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca que la moció la presenten quatre grups
municipals, amb el suport d'organitzacions de joves. El dia 1 de gener hi
havia gent esperant un bus nocturn que no va passar, perquè la Generalitat
va eliminar el servei sense avisar, un servei que feien servir cada any
14.200 persones i que era important, sobretot durant els caps de setmana.
La Generalitat va advertir al govern municipal que es plantejava suprimir el
servei en el mes de setembre, i es va obrir un tràmit d'al. legacions, però
l'Ajuntament i el seu govern no van dir res, en una actitud de silenci
semblant a altres de 2010. L'Ajuntament hauria d'estar al cas, negociar i
lluitar pel transport públic, i no justificar la decisió de la Generalitat per
raons econòmiques. Cal exigir el restabliment del servei, crear un grup de
treball i estudiar el manteniment del bus o la seva variació raonada.
Pep Quelart(ERC) afegeix que és molt greu que el govern municipal no
contestés l'escrit de la Generalitat, cosa que sí va fer Sant Sadurní. Massa
sovint quan hi ha un possible conflicte entre Generalitat i Ajuntament el
govern municipal de CiU fa costat a la Generalitat, i.això no és acceptable.
Xavier Navarro (CUP) destaca el dèficit de transport públic al Penedès, i el
mal funcionament dels serveis de tren i bus. Es pregunta si el govern
municipal ha mentit, perquè primer va dir que no sabia res, després va
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Justificar la retallada i finalment s'ha negat a convocar una junta de
portaveus, cosa que sí s'ha fet al Consell Comarcal. El govern municipal cau
en la desinformació, i no ha combatut una decisió perjudicial per a
Vilafranca.
Francisco Romero (grup Socialista) destaca que no són acceptables les
retallades unilaterals, i que ens hem d'implicar en qualsevol canvi pel que fa
als serveis. El cas del bus nocturn s'havia d'explicar bé, analitzant-se la
situació i cercant-se alternatives que garanteixin almenys un nivell possible
de servei. A més, la mesura deixa incomunicades de nit Vilafranca amb Sant
Sadurní.
Montserrat Blasco (PP) s'adhereix a la moció, i aposta pel transport públic.
La Generalitat no ha de ser tan centralista, i ha de vetllar per les necessitats
de les comarques. Cal controlar la despesa, però també mantenir serveis
necessaris com aquest.
Josep Maria Martí (CiU). afirma que la moció és raonada, i que el. govern
municipal aposta pel servei, si bé la línia nocturna és poc utilitzada (la
menys utilitzada de Catalunya) i genera un dèficit anual de 200.000 euros.
El govern municipal ha fet reunions amb la Generalitat, i està treballant per
restablir el servei (va interrompre's el dia 2 de gener, i no 1'1 de gener). A
l'Ajuntament tenim una Comissió de Transport, que es convocarà per a
tractar l'assumpte (alguns grups encara no han designat els seus
representants). Es mirarà que alguna línia vagi per Sant Sadurní, que Gelida
i els Monjos es puguin incorporar al sistema potser i que, en definitiva,. en
un grau raonable hi hagi bus nocturn entre Barcelona i Vilafranca.
Pep Quelart (ERC) destaca que les Joventuts d'ERC també han treballat la
moció. La línia pot ser deficitària, però cal cercar fórmules perquè ho sigui
menys i plantejar alternatives, com per exemple posar busos més petits o
fer menys serveis diaris. Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que és lògic
que sigui deficitària la línia si l'Alt Penedès és la comarca amb menys
habitants coberta pel servei, que 14.000 'usuaris no són poca cosa i que no
és acceptable que la línia (N40) passi de 56 serveis a O. Xavier Navarro
(CUP) es queixa pel fet que en el debat s'hagin donat dades que fins ara no
s'havien fet públiques, i diu que la informació s'ha de compartir, i que el fet
que un servei sigui deficitari no vol dir que s'hagi de suprimir.
L'alcalde Pere Reguli afirma que les dades no les ha rebut l'Ajuntament fins
avui al migdia, i que l'Ajuntament va rebre una possible proposta, però no
sabia que el 2 de gener el servei se suprimiria. Es negociarà i es crearan les
comissions necessàries. Existeix un problema econòmic, derivat del fet que
el servei tenia 3,7 usuaris de mitjana (mig passatger de mitjana entre
Vilafranca i Sant Sadurní). Cal defensar el bus entre Barcelona i Vilafranca
(per Sant Sadurní), especialment durant els caps de setmana, mentre que
potser uns altres busos hauran de passar per Vilanova, encara que el
viatge duri 22 minuts més.
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IX. MOCIÓ MESURES ECONÒMIOUES

GOVERN pp

Es presenta la següent moció péi part del grup municipal de la Candidatura
d'Unitat Popular (CUP), a petició de la coordinadora obrera sindical (cos)
amb el suport de la cgt, endavant-osan,
assemblea pels drets socials,
assemblea de joves, afabar;i secció sindical de ccoo de l'ajuntament
de
vilafranca del penedès, comitè d'empresa de l'hospital comarcal de l'alt
penedès, la secció sindical d'intersindical-csc
i ei moviment
15m de
vilafranca,
per denunciar les darreres. mesures d'''austeritat''
del govern
espanyol, contra els drets social i laborais bàsics:

El passat 30 de desembre de 2011 el nou Executiu espanyol, amb
majoria absoluta del Partit Popular, va fer públiques un seguit de mesures
econòmiques que sota la pàtina de polítiques d'austeritat, precaritzen les
condicions laborals i vitals de totes les persones treballadores, essent un
clar atac a les classes treballadores de tots els territoris de l'Estat espanyol,
i per tant, del poble que aquí representem.
Mesures com:
L'increment en mitja hora diària de la jornada laboral dels i les
treballadores de l'àmbit públic.
La reducció fins al 0% de la taxa de reposició de treballadors i
treballadores al sector públic.
La congelació del salari dels funcionaris per al proper any 2012.
La congelació del Salari Mínim Interprofessional per a l'any 2012 en
els 641,4€ vigents durant el 2011 (més de 400€ per sota ja de les
promeses del govern espanyo/).
Aquestes mesures són una mostra més que les persones
treballadores de la vila, acabaran pagant una crisi sistèmica que no han
provocat, essent els veritablès culpables recompensats abastament amb
sous del tot escandalosos, com els 2,3 milions d'eurosanuals de Rodrigo
Rato al capdavant de Bankia, els 1,6 milions d'euros anuals del ja
expresidentdel
Banc José Luis Olivas, o els 1,55 milions d'euros del
. president de CatalunyaBanc, Adolf Todó .o els plans de pensions de Caixa
Penedès.
'
Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, ACORDA:
Instar al Govern espanyol a derogar aquestes mesures econòmiques i
l'emplaça a efectuar polítiques socials que aportin estabilitat i benestar per
al conjunt dels i les ciutadanes de la vila i del conjunt dels Països Catalans.
Emplaçar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que recolzi els i
les ciutadanes de Catalunya, rebutjant totalment les polítiques econòmiques
i laborals que retallen els serveis i drets actuals.
La moció anterior ha estat aprovada amb 10 vots a favor (grups Socialista,
CUP, ICV-EUiA i ERC), :2 en contra (PP) i 9 abstencions (CiU).
Llorenç Casa nova (CUP) destaca les entitats i grups que
moció. A la primavera de 2010 el Govern Zapatero ja va
que no van generar ocupació i sí atur,' i que afectaven
joves (fins als 34 anys). L'atur creix, i ara el Govern del
aprova mesures que retallen drets socials i laborals, amb
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crearà ocupaclo ni es dinamitzarà l'economia. Anem cap a un conflicte de
classes, amb rics i pobres.
Pep Quelart (ERC) es mostra favorable a la moció. La situació és delicada i
cal fer alguna cosa, però no adoptar mesures inoportunes d'aquesta mena.
No hi ha credibilitat, perquè a Catalunya el Govern de CiU es permet .Ia
frivolitat d'eliminar per exemple l'impost sobre successions, i a Espanya les
mesures tenen un clar deix de dretes. A Catalunya sense el crònic dèficit
fiscal amb l'Estat estaríem molt millor per a fer front a la crisi.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció, malgrat que a parer
seu es tracta també d'una moció impròpia del Ple, i les mesures s'han de
debatre al Congrés dels Diputats.
Josep Ramon (PP) rebutja la moció. Hi ha problemes econòmics molt greus i
un gran dèficit, i davant d'això calen mesures diverses de conjunt, com les
adoptades pel Govern. Cal tenir present que s'ha incrementat l'IRPF i l'IBI
que afecten més a les persones amb més ingressos o patrimoni, de manera
que l'esforç és equitatiu i queda ben repartit. Cal esforç de funcionaris i
altres capes socials, i un exercici de veritable austeritat.
Francisco Romero (grup Socialista) considera que la crisi és dura, però que
les mesures preses són massa dures i desproporcionades, i si portem
l'austeritat a l'extrem generarem més recessió econòmica i posarem en
perill la cohesió social. Calen solucions diferents a les imposades a Europa
per Alemanya i França.
Aureli Ruiz (CiU) recorda que parlem de mesures adoptades pel Govern del
PP. Hi ha crisi i un gran dèficit, i s'ha d'actuar. No sembla desproporcionat
reclamar un cert esforç als empleats públics (jornada ampliada, congelació
salarial, etc.), sobretot quan els empleats privats també tenen límits i
moderació salarial. Alguna mesura RO sembla correcta, i s'ha de reconèixer
que el salari mínim és baix, però en general cal donar suport a la reducció
del dèficit públic. CiU s'abstindrà.
.
Llorenç Casanova (CUP) afirma que per a crear ocupació la jornada laboral
s'ha de reduir, i no d'augmentar, i que els empleats públics són amplis
sectors que porten anys amb retallades i congelacions. Defensar els drets
socials i laborals sí que és propi de l'Ajuntament.
L'alcalde Pere Reguli recorda que les mesures les ha pres el PP, però que
s'ha de reconèixer que s'ha estat valent apujant els impostos, també als
més rics.
Josep Ramon (PP) critica l'abstenció de CiU, tenint en compte que al
Congrés dels Diputats CiU va votar a favor de les mesures. A més, CiU
s'està aplicant molt en fer retallades en el sector. públic de la Gener<llitat,
que governa, i l'abstenció que ara fa palesa és contradictòria.
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MOCIÓ CONSULTA

CENTRE CÍVIC

Es presenta la següent moció d'ERC:
Atès que el ROM estableix:
Art. 90. Concepte iabast de la consulta
1. L'alcalde, amb l'acord previ per majoria absoluta del Ple de l'Ajuntament,
d'acord amb el que preveu I:article 71 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, pot sotmetre a consulta popular
aquells assumptes de la competència municipal pròpia i de caràcter local
que siguin d'especial rellevància per als interessos dels veïns, amb l'única
excepció dels relatius a les finances locals.
D'acord amb la llei, la celebració de la consulta requereix l'autorització del
Govern de l'Estat.
2. De tota manera, i independentment de la normativa legal aplicable,
l'Ajuntament. convocarà com a mínim una consulta popular càda mandat
municipal, per tal que tots els ciutadans i ciutadanes puguin expressar
lliurement el seu parer sobre l'assumptè d'interès general municipal que se
sotmeti a consulta. La qüestió concreta que se sotmeti' a consulta ha de ser
aprovada pel ple municipal amb el vot favorable de les tres quartes parts
dels membres de la corporació assistents, després d'un procés previ de'
participació ciutadana.
Atès que és una qüestió d'especial rellevància la ubicació del nou centre
cívic previst a la llei de barris, ja que modificarà per sempre l'ús de l'espai
públic de la Vila.
Atès que és un valor democràtic irrefutable la participació ciutadana en les
decisions rellevants i que és una obligació dels representants polítics la
promoció d'aquesta participació.
Atès que hi ha opinions divergents sobre el millor emplaçament del servei.
És per tots aquests motius que el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya proposa l'aprovació del següent acord:
El Ple de l'Ajuntament de Vilafranca inicia el procés previ de participació
"ciutadana amb l'objectiu de la celebració d'una consulta popular sobre la
millor emplaçament per situar el nou centre cívic

Aquesta moció ha estat rebutjada amb 3 vots a favor (ERC i PP), 10 en
contra (CiU i ICV-EUiA) i 8 abstencions (grups Socialista i de la CUP).
Pep Quelart (ERC) defensa una consuita (valor republicà, comenta), amb
participació ciutadana, per a decidir un assumpte important com és la
ubicació del Centre Cívic que s'ha de construir a l'Espirall, cofinançat amb
fons de la llei de barris. A més, l'experiència seria interessant, i el ROM
mana que es faci com a mínim una consulta cada mandat.
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que és bo fer ús del mecanisme de la
consulta o referèndum, però que caldria triar els temes amb cura i consens.
Segurament no és d'una transcendència màxima si el Centre s;ha de
construir 150 metres amunt o avall. Cal analitzar assumptes de consulta, i
fer coincidir' aquesta amb les eleccions europees, potser. La Llei de barris ja
té mecanismes de participació; 'de fet, hi ha consens per a construir el
Centre Cívic, i ICV dóna suport, malgrat que la Generalitat endarrereixi i
sabotegi la llei de barris. ICV rebutja la moció, no pel referèndum, sinó per
l'assumpte proposat.
,Montserrat Blasco (PP) es mostra a favor de la moció. Que decideixin els
veïns l'emplaçament és un dret democràtic, i de fet el programa de la llei de
barris ja parla dè la participació popular.
Llorenç Casanova (CUP) afirma que fer consultes populars és positiu. Ara
bé, el programa de la, llei de barris ja té comissions amb participació de
molta gent i d'entitats, i en la reunió de 30-11-2011 sembla que es va
assolir un ampli consens pel que fa a la ubicació del Centre Cívic, malgrat,
l'oposició d'ERC iPP que apostaven per una consulta. Caldrà veure si hi
haurà recursos econòmics per a fer el centre cívic, i un-referèndum mai no
hauria de suposar posar pals a les rodes a la tasca de les entitats del barri. '
Pep Quelart (ERC) afirma que en les reunions al barri ERC sempre ha dit el
mateix, i en moltes d'elles l'emplaçament no s'ha concretat. En tot cas, no
consta un consens hi una unanimitat, i consultar el poble sempre és positiu.
Francisco Romero' (grup Socialista) es mostra favorable a la participació
ciutadana, que el ROM ja preveu, amb un acord de Ple per ampli consens.
Hi ha una feina feta per les entitats, però encara no tenim projecte ni estudi
econòmic. Tal com està l'assumpte del finançament, creu que seria
preferible parlar en junta de portaveus sobre quina és ia situació i què
convé fer.
Dolors Rius (CiU) és favorable als referèndums en general, però l'assumpte
del Centre Cívic vede lluny, i ha estat objecte d'una molt àmplia i llarga
participació. En la reunió de 30-11-2011 hi havia molta gent, i entitats i
regidors, i malgrat la postura d'ERC i del PP hi ha haver un àmpli consens a
favor de situar el Centre Cívic a la plaça Doctor Bonet. Aquesta apreciació la
nega Pep Quelart (ERC), qui diu que l'acta de la reunió no s'ajusta a la
realitat, i que el barri no va en el sentit que l'acta expressa.
L'alcalde Pere Reguli afirma que entre tots se n'ha de parlar, perquè
finalment el Centre s'ha d'ubicar allà on el barri vulgui.

XI. MOCIÓ BANDERES
Es presenta la següent moció per part del grup del PP:
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ATÈS que l'art. 3.1 de la Llei 39/1981, de 28 d'octubre, pel que es
regula l'ús de la bandera d'Espanya i d'altres banderes i disposa que la
bandera d'Espanya haurà d'onejar en l'exterior i ocupar un lloc preferent en
¡'interior de tots els edificis i establiments de l'Administració central,
institucional, autonòmica, provincial o insular i municipal de l'Estat.
ATÈS que en l'art. 4 de la Llei 39/1981, de 28 d'octubre abans
esmentada es disposa que en les Comunitats Autònomes que reconeguin
a una bandera com pròpia en els seus Estatuts d'Autonomia, s'utilitzarà
juntament amb la bandera d'Espanya en tots els edificis públics civils de
l'àmbit territorial d'aquella, en què disposa l'article 6 de la mateixa llei.
ATÈS que en l'actualitat l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
incompleix els articles 3.1, 4 i 6 de la Llei 39/1981, de 28 d'octubre abans
esmentada.
ATÈS que Catalunya forma part de la Unió Europea, seria adequat
que la bandera europea onegés juntament a la d'Espanya i la de Catalunya
en la forma que es disposa en l'article 6 de la Llei 39/1981, de 28 d'octubre.
El Grup Municipal del Partit Popular demanar al Ple de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès que ACORDI:
Instar a l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a que
onegin les banderes d'Espanya, d'Europa i de Catalunya a la façana i en el
Salo de Plens de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la Llei
39/1981 de 28 d'octubre, per la que es regula l'ús de les banderes oficials,
i especialment durant la Festa Major, així com en la resta -d'edificis públics
municipals.
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 2 vots a favor (PP), 4 en contra
(CUP, ICV-EUiA i ERC) i 15 abstencions (CiU i grup Socialista).
S'ha presentat una esmena qualificada a ra totalitat, per part del grup de la
CUP, que proposava "Instar a l'equip de' govern de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès a fer el necessari perquè la senyera, símbol del
nostre poble, onegi sempre a la façana del nostre Ajuntament". L'esmena
ha estat rebutjada amb 2 vots a favor (CUP), 3 en contra (PP i ERC) i 16
abstencions (resta de grups) ..
Josep Ramon (PP) recorda' que ha presentat al Ple aquesta moció en
diferents ocasions, per tal que es compleixi la llei. És la darrera vegada que
ho fa, perquè si no es compleix a l'Ajuntament la legalitat sobre banderes
ho intentarà per altres mitjans. És coherent, just i ajustat a dret que a
l'Ajuntament onegin les banderes catalana, espanyola i europea.
Xavier Navarro (CUP) diu que quan es presenta aquesta moció la CUP
planteja una esmena a la totalitat. El PP diu rebutjar el nacionalisme però
actua com a nacionalista espanyol. Es vol la independència, i això no es
negocia.
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Pep Quelart (ERC) es mostra a favor del text de l'esmena, però hi votarà en
contra. Com ja es va acordar en una junta de portaveus, no són acceptables
esmenes a la totalitat que desnaturalitzen el sentit d'una moció. Si no s'està
d'acord amb una moció (i ERCrebutja la moció sobre les banderes) s'hi vota
en contra, però no es pot acudir de forma improcedent a una esmena a la
totalitat.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) demana que el públic que ve amb banderes als
plens es comporti correctament guardant certes distàncies, malgrat que
estan en el seu dret. ICV votarà en contra de la moció.
Francisco Romera (grup Socialista) es mostra d'acord amb la postura de Pep
Quelart sobre les esmenes. A Vilafranca no hi ha conflictes sobre les
banderes, i assistim a un debat innecessari. La normativa és coneguda i la
senyera ens representa a tots.
Raimon Gusi (CiU) aposta perquè es retiri la moció i l'esmena, i diu que a
,Vilafranca sempre s'ha apostat per la senyera. Certament no s'han de votar
esmenes que desvirtuen les mocions.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat .de l'ordre del dia, es produeixen les intervencions
següents:
A) El portaveu d'ERC Pep Quelart planteja les qüestions següents:
1) Ara que estem en un moment de proves de canvis semafòrics per
intentar millorar la circulació del centre de ia Vila, els proposem que també
facin la prova de posar el semàfor de la cantonada del c/Amàlia Soler amb
c/ de Cal Bolet en groc intermitent.
'
2) Demanem que es retirin o es facin rètirar uns llums de nadal que no
funcionen i que fa anys que estaninstal.lats al capdavall-del,c/Corisellers .

•
3) Ja ho hem comentat en alguna altra, ocasió, però voldríem tornar a
proposar que a carrers com el Raval de la Font i el tram final del c/Progrés
es col.loquin pilones a les voreres per tal d'evitar l'estacionament de
vehicles. Així com també en el baixador que es va fer a la PI. de Jaume I
per tal de facilitar la mobilitat entre la zona de les terrasses i la resta de la
plaça (darrera el monument dels Castellers).
4) Sol.licitem l'informe tècnic que avala el tall permanent del carrer de Cal
Bolet (o els motius polítics, si no hi ha base tècnica).

5) Ens felicitem per la continuació de la tramitació 'administrativa de l'Àmbit
Penedès. Esperem que aviat sigui una realitat i estigui definit l'Àmbit del
Penedès i comenci a treballar, pel bé d'aquesta terra. Sol'licitem de l'alcalde
i diputat pere RegulI' que demani a la Presidenta del Parlament que posi la
creació de la Vegueria Penedès a un ordre del dia del Parlament, que tregui
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del calaix la proposta de modificació que vostè mateix va presentar, i que,
per tant, desencalli la seva tramitació i aprovació.
B) Bernat Villarroya "(ICV-EUiA)planteja:
6) A l'efecte de promoció turística, el Penedès ha quedat inclòs finalment en
la marca costa Barcelona, impulsada per la Diputació. Els documents
elaborats indiquen que es volen promoure tres marques importants de la
zona, cosa que ja està bé, però en canvi no es dóna prou relleu a 'la marca
enoturisme Penedès que inclou més de 160 empreses. La marca enoturisme
Penedès hauria de ser un producte estrella. Villarroya demana el parer del
govern municipal, r que es portin a terme les accions adients en aquesta
línia.
.
Contesta Dolors Rius que s'ha elaborat un pla de màrqueting de tota la
província; una primera lectura del document pot comportar confusió, però
en realitat sí que s'aposta per l'enoturisme Penedès i per potenciar el
territori. Per la seva banda, l'alcalde Pere Reguli afirma que en el document
el Penedès té inclosos força llocs que són punts estrella o classe A; això ens
situa en un bon lloc, i. ha de fer possible més endavant la creació de la
marca pròpia Penedès. '
7) L'aplicació del Reial decret llei de finals d'any sobre dèficit públic, del
Govern Rajoy, comportarà recaptar més diners per l'IBI, i poder tornar el
deute a l'Estat (participació eh els tribúts de l'Estat) en més temps.
Pregunta si s'ha calculat quants recursos ens aporten les dues mesures, i
demana que es destinin a polítiques socials (llars d'infants, entre altres) i
que es prescindeixi d'obtenir l'Ajuntament recursos econòmics de l'empresa
d'Aigües.
8) Quant a la sala d'estudi del carrer de la Palma (Casa Amiguet), demana
dades d'ocupació i utilització, ique s'estudiïn mesures (tractaments) per a
corregir el problema de sorolls que ocasiona el terra de la sala.
9) Pel que fa a l'autobús diürn cap a Barcelona, els informes que s'han
lliurat demostren que és veritat que el servei no funciona bé i que molta
gent s'ha de quedar a terra per manca de' places. Villarroya vol saber què.
pensa fer el govern municipal per intentar corregir aquestes deficiències.
10) Es demana informe sobre els canvis de circulació a la zona de la rambla
Nostra Senyora, Cal Bolet i avinguda de Tarragona, amb semàfors anul.lats,
passos de vianants, etc, canvis que potser donen fluïdesa al trànsit de
vehicles, però que poden crear problemes a la gent gran i a les persones
amb mancances de mobilitat. Aquestes mesures, si són adients, han de
formar part del Pla de mobilitat, i s'ha d'aprovar aquest abans d'abordar
canvis d'aquesta importància.
C) Montserrat Blasco (PP) formula les qüestions següents:
11) Fa referència als contenidors de residus del carrer, i pregunta quants
han estat cremats en cadascun dels anys 2009, 2010 i 2011, per barris, i
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quin ha estat

el cost econòmic

d'aquesta

crema

per a l'Ajuntament,

per

anys.
12) Montserrat
Blasco (PP) fa referència al mal estat del paviment a
l'avinguda .del Vendrell, a la insuficient i1.luminació de la zona i a la manca
de respecte en ella per les normes d'estacionament
de vehicles privats.
Demana la millora del paviment, l'arranjament de l'enllumenat i que es facin
complir les normes d'estacionament.

13) Quant als aparcaments

de vehicles en superfície a les zones de l'Espiga
i de l'Espirall - Hospital, el seu estat no és satisfactori, i demana una millora
del terra (superfície) i una potenciació de l'enllumenat.
D) Xavier Navarro (CUP) planteja:

14} Com és que tot i tenir una partida al pressupost d'ingressos de 20.000
euros, que aporta la Generalitat
pressupost

municipal

per a l'Oficina Municipal d'Escolarització,

no ho contempla?

el

f

A quina partida es veurà reflectida

aquesta aportació de la Generalitat?
Contesta

Aureli

correspondència
La Generalitat
del Servei
l'Oficina,

Ruiz

que

hi

ha

partides

d'ingrés

que

amb una partida de despesa amb la mateixa
aporta

uns diners' que es poden destinar

d'Educació.

de l'Ajuntament,

però no imputant

tenen

a sous i despeses

i l'Ajuntament

la despesa a una partida

no

denominació.

es fa càrrec
amb aquest

de

mateix

nom.

15) Hem sabut que properament
segon Centre d'Atenció

començaran

les obres de construcció

Primària que tants anys fa que reclamem.

saber si aquest segon CAP significarà

un augment

de personal

del

Voldríem

contractat

i

per tant, una millora en el servei.
L'alcalde

Pere Reguli

l'equipament

afirma

que el personal

contractat

estigui er'lllestit. Ara la situació és precària,

el nou CAP no tindríem

es veurà

quan

i és clar que sense

cap metge més.

16) Hem vist com s'han fet canvis de circulació a la Rambla, però voldríem
saber amb quin criteri

s'han fet aquests canvis, doncs el pla de mobilitat

està pendent d'aprovar .

.

17) Hem sabut que l'Auditori
per la Generalitat.
sobretot

qui gestiona

del pressupost

de Vilafranca

disposa d'un cor resident

pagat

Voldríem que ens expliquin com ha estat aquest procés i
els diners que aporta la Generalitat

municipal

estan

refiectits.

Seria millor

i a quina partida

donar

suport

a les

entitats.
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Raimon Gusi contesta que la residència del Cor Madrigal a l'Auditori l'ha
aprovada el Patronat de Cal Bolet. Es plantejava l'estada a tres anys, però
atesa la insuficiència de recursos de moment es farà una prova per un any,
El Cor participa amb activitats musicals, col.labora, presta assessorament,
etc,
18) Sabem que en aquest moment tenim quasi 20 habitatges d'Adigsa que
estan buits. Vólem saber el per què encara estan buits i quines accions està
fent l'Ajuntament per tal d'incorporar aquests habitatges a la borsa
municipal d'habitatge, per a posar-los a disposició de les famílies que
necessiten amb urgència un habitatge.
19) Voldríem sab,er si el servei d'assessorament a les cooperatives de
l'Oficina Municipal del Treball continua funcionant.
20) Voldríem. saber quines obres s'estan realitzant actualment

a l'antic

edifici de l'INCAVI.
21) Demanem que el Sr. Aureli Ruiz ens expliqui com va anar l'assemblea
de Caixa Penedès del dia 29 de desembre i també que ens faci arribar una
còpia de l'acta a tots els grups municipals.
22) Instem a l'equip de govern a fer les gestions necessàries per tal que les
restes medievals de la Rambla de Sant Francesc indiquin i informin
.oportunament del patrimoni vilafranquí que existeix en allà.
E) Montse Arroyo (grup Socialista) planteja:
23) Es va informar en Comissió Informativa sobre el projecte Rebost
Solidari, i es va dir que l'Ajuntament cedia el local i feia la tasca tècnica de
. valoració de les possibles persones usuàries. Pregunta quina és la ratio
actual a Serveis Socials -de Treballadors i Educadors Socials. Es tracta de
conèixer els recursos disponibles, i vol saber també com afectarà el Rebost
a la tasca dels professionals de Serveis Socials.
24) Segons les actes de les darreres Juntes de Govern, s'han acordat canvis
a la Policia Local, sense informar-ne en cap mena de Comissió de
l'Ajuntament. Demana informació sobre tots els canvis fets en els darrers
mesos, i també que es presentin les memòries de la Policia pendents.
F) Joan Tarrida (grup Socialista) formula les qüestions següents:
25) A l'avinguda de Barcelona (zona de l'antiga Cinzano) hi ha unes tanques
que provoquen que els vianants hagin de caminar pel carril bici. Demana
que se solucioni aquesta anomalia.
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26) A la plaça dels Drets Humans existeixen uns jOc,sinfantils malmesos des
de fa temps, i demana aclariments, i quines intencions té el govern
municipal al respecte.
27) En algunes zones de Vilafranca els llums de l'enllumenat públic romanen
encesos quan ja s'hi veu i s'han apagat en altres zones. Demana que es
corregeixi això, amb finalitats d'estalvi i d'una energia sostenible.
L'alcalde aixeca la sessió, de ia qual, com a secretari, estenc aquesta'acta.

El secretari,
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