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AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació

de la sessió

Núm. : 02/2012
Caràcter: ordinari
Data: 28 de febrer de 2012
Horari: de 20,04 hores del 28-02-2012 a 00,35 hores del 29-02-2012
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba
REGIDORS I 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
- Maria Dolors Rius i Marrugat
- Francisco Romero 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
S'ha excusat d'assistir-hi
- Quima Ricart i Claver
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 previ, l'alcalde Pere Reguli dóna la benvinguda a estudiants
(acompanyats
de professors) dels centres educatius del Carme - Sant
Josep, lES Eugeni d'Ors i lES Alt Penedès que participen en el programa
"Tots som regidors". Es tracta, diu l'alcalde, d'un programa interessant, i
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anima els participants a treballar i a debatre
l'Ajuntament, les ordenances municipals, etc.
ACTA DE LA SESSIÓ

sobre el funcionament

de

ANTERIOR

Se sotmet a la consideració del Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària
ordinària de data 24 de gener de 2012, la qual és aprovada per
assentiment.
I. MODIFICACIÓ

POUM, AJUSTOS DE SISTEMES

URBANÍSTICS

Se sotmet a debat i a votació el text següent:
Es considera necessari i adient portar a terme una modificació puntual del
Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Vilafranca del Penedès,
aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per acords
de 17 de juny i 15 d'octubre de 2003, amb la finalitat de realitzar uns
determinats
ajustos
en els sistemes urbanístics d'espais lliures,
equipaments comunitaris i comunicacions.
Els trets definidors principals d'aquesta modificació, que ha estat elaborada
pels serveis municipals, són els següents:
a) Quant a la zona esportiva municipal, les qualificacions del sòl en el POUM
vigent són d'espais lliures (clau 4-A/2) i d'equipaments esportius (clau
5/11). Tanmateix, s'observa que el total de sòl per a espais lliures i
equipaments a la zona esportiva esdevé excessiu, ja que es qualifica un
volum de sòl que esdevindrà innecessari a mitjà i a llarg termini, fins i tot
en el supòsit que les instal.lacions esportives a la zona hagin de créixer
mitjançant ampliacions i/o nous equipaments. Amb la modificació es
redimensiona la zona esportiva, tornant a unes magnituds similars a les que
ja tenia en el planejament urbanístic general de Vilafranca abans de la
revisió de 2003.
b) Bo i mantenint la seva classificació com a sòl no urbanitzable, s'opta per
qualificar uns terrenys de la muntanya de Sant Jaume, d'unes 8 Ha. de
superfície, majoritàriament com a sistema d'espais lliures (clau 4), i en una
part menor com a sistema d'equipaments esportius (clau 5/11), amb una
edificabilitat mínima compatible amb les característiques del sòl no
urbanitzable.
L'ordenació definitiva i concreta d'aquests terrenys es farà mitjançant un Pla
especial urbanístic que promourà i aprovarà l'Ajuntament de Vilafranca, i
d'aquesta manera serà possible diversificar en el futur les zones aptes per a
la pràctica d'activitats físiques i esportives, minorant la preponderància
absoluta de l'actual zona esportiva.
Cal dir que d'aquesta forma el sòl qualificat per a espais lliures i
equipaments esportius no només no disminueix, sinó que amb la
modificació s'incrementa, garantint-se la plena funcionalitat, aptitud i
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qualitat d'aquests espais dedicats a l'esbarjo i a l'activitat
persones.

física de les

La destinació de la muntanya de Sant Jaume a activitats d'espai lliure,
esbarjo i esport ja es preveia en el denominat projecte Casal 2000, i de fet
l'article 191 de les normes del POUM vigent preveia un ús d'equipament
esportiu privat a la zona, mitjançant un Pla especial urbanístic.
No es classifica amb la modificació sòl fins ara no urbanitzable com
urbanitzable o urbà, sinó que pel contrari una part de sòl urbà de la zona
esportiva es reclassifica com a no urbanitzable.
c) Encara dins la zona esportiva municipal, s'ajusta la zonificació a la
rotonda de nova creació a la carretera de Sant Martí, i es modifiquen
qualificacions urbanístiques per a regularitzar usos d'auditori i d'autoescoles
a la zona.
d) S'aclareix amb més precisió que determinats equipaments privats
preexistents al POUM, i essencialment centres educatius privats i locals i
seus d'entitats recreatives tradicionals sense ànim de lucre, podran
mantenir permanentment la seva titularitat privada, malgrat continuar
pertanyent al sistema d'equipaments. Es crea, en aquest sentit, la clau 5/P
(equipaments privats).

e) Fora de la zona esportiva, cap sòl adscrit al sistema d'equipaments es

•

desqualifica, però en canvi alguns sòls que fins ara tenien la consideració de
zona amb aprofitament urbanístic lucratiu passen a formar part del sistema
d'equipaments: casa Feliu a la rambla de Sant Francesc, edifici "Virben" a
les Clotes, edifici annex a l'antic INCAVI al carrer de Cal Bolet, sòls que han
d'acollir el futur Centre Cívic a l'Espirall, o edifici de Cal Quer al carter H.
Clascar (aquest amb doble qualificació com a sistema d'equipaments i
zona) .
f) Pel que fa al sistema urbanístic de comunicacions, es delimita dins del sòl
urbà un nou Polígon d'actuació urbanística (PAU 24, carrer de la Vinya), el
qual garantint un just equilibri de beneficis i càrregues ha de permetre
l'obtenció del sòl necessari per a l'execució de les obres d'urbanització del
carrer de la Vinya.
Ateses les previsions contingudes a l'article 96 i concordants del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme, especialment referits a les modificacions de les figures de
planejament urbanístic,
S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment, tal com ha estat formulada pels serveis
municipals, la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal
(POUM) vigent, referida a determinats ajustos en els sistemes urbanístics
(espais lliures, equipaments i comunicacions). El document consta de la
memòria, la qual inclou també la justificació relativa a aspectes sectorials
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(memòria social, informe ambiental i mobilitat generada), les modificacions
de les normes urbanístiques afectades, règim d'aprovació i participació
ciutadana, plànols d'informació i d'ordenació i annexos.
SEGON.- Sotmetre l'expedient i la modificació al tràmit d'informació pública
pel termini d'un mes, mitjançant edictes que es publicaran en el tauler
d'anuncis, en el BOP, en el DOGC, en un diari general i en la premsa local o
comarcal. Durant el període d'informació pública es demanaran els informes
adients dels organismes amb competències sectorials que. afectin
l'expedient, especialment del Consell Català de l'Esport (Secretaria General
de l'Esport de la Generalitat).
TERCER.Si es formulen al.legacions, l'aprovació provisional correspondrà al
Ple municipal. Si no se'n formulen, la modificació s'entendrà aprovada
provisionalment, i es trametrà l'expedient a la Generalitat de Catalunya.
Atès que amb la modificació s'altera la zonificació i l'ús urbanístic d'espais
lliures, zones verdes i equipaments esportius, i d'acord amb l'article 98 del
Decret legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme,
és competent per a l'aprovació definitiva el conseller de
Territori i Sostenibilitat, amb informe previ de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona i de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.

•

QUART. Aprovar, d'acord amb els articles 22 i 105 del Reglament de la Llei
d'urbanisme, el programa de participació ciutadana relatiu al procés de
modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Vilafranca
del Penedès, pel que fa a ajustos dels sistemes urbanístics.
El programa
següents:

de participació

ciutadana

resta

establert

en els termes

a) El contingut complet de la modificació puntual del POUM, una vegada
aprovada inicialment pel Ple municipal, se sotmetrà a informació pública pel
termini d'un mes, amb la finalitat que qualsevol persona o entitat pugui
aportar les seves al. legacions o suggeriments. L'anunci d'informació pública
no es publicarà només en el Butlletí Oficial de la província i en un diari tal
com és preceptiu, sinó també en el Diari Oficial de la Generalitat, en un
altre diari d'àmbit català i en la premsa local i comarcal.

•

Durant el període d'informació pública:
_ El contingut de la modificació puntual del POUM podrà ser consultat a les
oficines municipals, i s'establirà un horari durant el qual qualsevol persona
podrà rebre explicacions i concrecions d'aspectes determinats de la
modificació procedents de tècnics o tècniques que hagi designat
l'Ajuntament. També el contingut de la modificació serà accessible per
mitjans
telem?itics, a través de la pàgina web de l'Ajuntament
(http://www.vilafranca.cat).
b) Després de l'aprovació provisional de la modificació que correspon al Ple
municipal, l'informe tècnic de valoració de les propostes, suggeriments i
iniciatives que s'hagin presentat es posarà a disposició de qualsevol persona
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que el demani. Es notificarà individualment l'acord d'aprovació provisional a
totes les persones que hagin presentat al. legacions, juntament amb la part
de l'informe tècnic de valoració que faci referència a les seves al. legacions
concretes.
CINQUÈ. D'acord amb l'article 73 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
l'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga a
acordar determinades mesures de suspensió de tramitacions i llicències.

•

S'acorda suspendre, mentre no tingui lloc l'aprovació definitiva i entrada en
vigor de la modificació puntual del POUM que s'aprova inicialment, i en tot
cas pel termini màxim de dos anys, i amb referència a tots els àmbits en els
quals la modificació comporta una alteració del règim urbanístic amb
inclusió de tot l'àmbit de la zona esportiva municipal, i per connexió també
amb relació als sòls per a sistemes no inclosos en sectors que actualment
són de propietat privada, la tramitació de tota mena de plans urbanístics
deriVats i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com també
suspendre l'atorgament de llicències de parce¡'¡ació de terrenys, d'edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal.lació o
ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals
connexes. Durant el mateix període, resten també en suspens els terminis
que estableix l'article 114.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme, i no
s'iniciaran ni es tramitaran els expedients a què fa referència l'esmentat
precepte legal.
S'aprova el plànol que identifica gràficament els terrenys i indrets afectats
per la suspensió.

•

Es publicarà aquest acord de suspensió en el Butlletí Oficial de la província,
en el DOGC i en un diari. L'acord de suspensió entra en vigor l'endemà de la
publicació en el BOP.
L'anterior proposta
de CiU i Socialista),

d'acord ha estat aprovada amb 14 vots a favor (grups
1 en contra (ERC) i 5 abstencions (CUP, PP i ICV-EUiA).

El regidor d'Urbanisme Josep Maria Martí (CiU) destaca que el POUM vigent
és de 2004, i que es tracta d'un Pla vàlid que cal però reajustar d'acord amb
la realitat actual. Llavors es van fer unes previsions de creixement que
s'han de demostrat no ajustades a la realitat actual i futura, i de fet cap
dels nous sectors de creixement del POUM actual s'han posat en marxa fins
ara; així, s'han aprovat els plans parcials de la Pelegrina i de Domenys III,
però no s'han desenvolupat físicament. Quant a les reserves de sòl per a
sistemes urbanístics, com espais lliures i equipaments,
estem molt per
damunt dels estàndards legals i de la mitjana, i amb xifres equivalents o
superiors a moltes ciutats avançades del nord d'Europa. Hem de repensar la
ciutat, i preveure
creixements
sostenibles,
de qualitat
i assumibles
econòmicament.
Pel que fa als espais lliures i als equipaments,
hem de
garantir quantitats importants per a les necessitats actuals i futures, però
no mantenir un sobredimensionament
en la planificació que no seria
assumible des del punt de vista de la gestió.
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El dictamen explica els trets principals de la modificació que es planteja, diu
Martí: s'ajusten alguns sistemes a la realitat actual (rotonda de la carretera
de Sant Martí, auditori, ateneu municipal, etc.), consideració com a sistema
d'equipaments privats d'aquelles dotacions privades preexistents al POUM
com les escoles privades, incorporació de nou sòl al sistema d'equipaments
(casa Feliu de la rambla, antiga Virben, edifici annex a l'antic INCACI, etc.),
regularització de la zona d'habitatges de l'Espirall amb espais lliures i
equipament on ha d'anar el Centre Cívic, nou polígon per a obtenir
gratuïtament el sòl que ha de permetre d'urbanitzar el carrer de la Vinya,
redimensionament de la zona esportiva desclassificant sòl i consideració de
la muntanya de Sant Jaume com a espai lliure i d'equipaments esportius,
mantenint la classificació del sòl com a no urbanitzable, etc. En conjunt,
amb la modificació no perdem sòl per a sistemes urbanístics, sinó que en
guanyem, i quant a les zones d'esport i esbarjo amb l'entrada en joc de la
muntanya de Sant Jaume (els usos es regularan per Pla especial)
diversifiquem els espais a disposició dels ciutadans.

•

Pep Quelart (ERC) diu que, expressat en termes col.loquials, aquesta
modificació és com una mena de llei òmnibus urbanística, i que si bé es
tractava inicialment de fer font a uns problemes concrets, després s'ha
aprofitat per incorporar un gruix rellevant de modificacions diverses,
formant un poti-poti urbanístic. Amb alguns aspectes de la proposta ERC hi
està d'acord, però no amb altres, per la qual cosa votarà contra el
dictamen. Així, la nova clau 5 p per a equipaments privats pot ser positiva,
però en alguns casos existeix risc de desprotecció, perill de que alguns
equipaments privats que presten serveis públics deixin de' fer-ho en el
futur; no es considera lògic tampoc suprimir l'espai verd públic de Cal
Salines i passar-lo a verd privat. A més, Vilafranca perdrà espais lliures i
d'equipaments a la zona esportiva, i si bé la seva superfície es compensa a
la muntanya de Sant Jaume, el cert.és que perdem qualitat i proximitat, i
quan l'Ajuntament va comprar no fa gaire la muntanya de Sant Jaume no
era per ubicar-hi equipaments esportius, sinó una zona de passeig i esbarjo.
Quelart també rebutja que un espai públic que ara tenim a l'Espirall, en
forma de plaça, es qualifiqui com a equipament (futur Centre Cívic),
afectant una gran superfície de més de 2.700 m2. Finalment, Pep Quelart
afirma que acostar-nos a estàndards del nord d'Europa és positiu, i no
negatiu, i recorda que l'assumpte és complex i va ser presentat tot just fa
una setmana, amb documents que s'han fet arribar als grups municipals en
el darrer moment. Aquesta forma de treballar, sense temps i sense
informació per un assumpte ampli i tècnicament complicat, no és
acceptable.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra a favor de la filosofia general de la
proposta, malgrat alguns desacords. Quant als usos de la muntanya de Sant
Jaume, caldrà estar vigilants amb el necessari Pla especial, perquè una cosa
és que s'hi pugui anar a córrer a l'aire lliure i una altra que s'hi arribessin a
construir pavellons i equipaments determinats. Villarroya discrepa de la
qualificació d'equipament privat que es vol donar a la seu del Col.legi Sant
Josep o Santa Anna, a la rambla de Sant Francesc. El col.legi hi està de
lloguer, però la propietat és pública, perquè correspon a la fundació Hospital
Comarcal que presideix l'alcalde, i per tant s'hauria de qualificar com
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equipament públic, per evitar situacions estranyes relacionades amb
antigues reivindicacions de propietat per .part d'entitats religioses; cal una
rectificació durant la tramitació i qualificar la finca com a sistema
d'equipaments públics.
Josep Ramon (PP) afirma que s'abstindrà, ja que és un assumpte complex
que s'haurà d'estudiar a fons, malgrat la postura inicial favorable del PP.
Existeix un problema. econòmic comprensible, que fa que canviem la
qualificació d'espais lliures i equipaments a la zona esportiva per una altra
d'igual a la muntanya de Sant Jaume. Tanmateix, caldrà estudiar si es
poden fer o si calen equipaments esportius a la muntanya de Sant Jaume.
Ramon acaba dient que no compareix la ubicació del Centre Cívic pretesa, i
que la modificació plantejada confirma.

•

Llorenç Casanova (CUP) afirma que, malgrat que pot comprendre que
algunes circumstàncies aconsellen mesures, la reforma requeria un temps
d'estudi i de maduració, sense haver d'actuar i decidir amb tantes presses;
també s'adhereix a la proposta d'ICV en el sentit que si la propietat és
pública el sistema de l'actual Col.legi de Sant Josep sigui també públic, i no
privat. La CUP reitera el seu desacord amb el model expansionista del POUM
vigent, i aposta per garantir el dret a l'habitatge digne i assequible.
Finalment, pregunta quan el govern pensa sotmetre al Ple el Pla de
l'habitatge, el planejament del carrer del Comerç i el pla especial de la
muntanya de Sant Jaume.
Francisco Romera (grup Socialista) diu que aquest és el punt més important
del Ple d'avui. Per raons econòmiques hi ha una certa situació d'urgència,
però s'ha de tenir present que el POUM és vàlid. El POUM ha de ser una eina
viva que s'ajusti a les necessitats de cada moment, però sempre s'ha de
tenir una visió global, i veure Vilafranca com un conjunt. És necessària una
planificació urbanística i una Agenda, i no en canvi plantejar modificacions
puntuals però importants, en forma de pedaços de forma aïllada i urgent,
sense una visió de conjunt. El PSC afavorirà l'aprovació d'aquesta
modificació, malgrat tot, i serà important treballar conjuntament el Pla
especial per acordar l'ordenació i els usos de la muntanya de Sant Jaume.
Durant la informació pública caldrà analitzar els dubtes i fer correccions,
com és el cas de la qualificació del col.legi de la rambla de Sant Francesc.
Josep Maria Martí (CiU) agraeix les diferents aportacions, i afirma que la
qualificació de la finca de la rambla (col.legi Sant Josep) és un error tècnic
que es corregirà, ja que no s'ha volgut mai que l'equipament fos privat.
Respecte de la zona esportiva, fins i tot amb la modificació quedaran
reserves suficients per a creixements possibles d'instal.lacions esportives, i
el que es fa és apostar per la revitalització de Sant Jaume i Sant Pau per a
usos d'espai lliure, ambientals, d'esbarjo, esportius, etc. Amb relació a
l'espai del Centre Cívic, el sòl actualment no té la qualificació d'espai lliure,
sinó de zona privada, i justament la modificació en fa per primer cop la
qualificació com a sistema urbanístic públic, i es qualifica la zona que ara
ocupa l'associació de veïns precisament per a fer possible la construcció de
l'equipament. Finalment, quant a Cal Salines, el verd públic és molt costós
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d'obtenir i de mantenir; la qualificació com a verd privat garanteix que el
manteniment serà privat i que no es podrà construir.
L'alcalde Pere Reguli afirma que no es passen equipaments públics a privats
en cap cas, sinó tot el contrari, i quant a la plaça Dr. Bonet la qualificació
com equipament és necessària, més enllà de discrepàncies quant a la
ubicació del centre cívic, que acabarà essent la que la majoria vulgui. És
important l'aprovació inicial i obrir el procés d'informació pública.
Il. REGLAMENT CONSELL DE LA FESTA MAJOR
El text que finalment se sotmet a votació és el següent:
El Consell de la Festa Major de Vilafranca del Penedès és un òrgan de
participació sectorial de l'ajuntament de Vilafranca del Penedès, per
assessorar-lo, formular propostes i suggeriments, adoptar acords i portar a
terme tasques determinades de gestió en les matèries relacionades amb la
Festa Major de la vila.

•

D'acord amb les previsions del Protocol de la Festa Major, aprovat pel Ple el
17 d'octubre de 2006, la creació del Consell de la Festa Major, i l'aprovació
del seu Reglament, va tenir lloc per acord unànime del Ple de 19 de
desembre de 2006.
Atès que es creu oportuna la introducció de modificacions puntuals en el
Reglament del Consell.
Atès que s'ha estudiat i valorat la proposta de nou Reglament del Consell de
la Festa Major de Vilafranca del Penedès, que consta a l'expedient, la qual ha
estat debatuda àmpliament en el si del Consell.
S'ACORDA:
Aprovar el nou Reglament del Consell de la Festa Major de Vilafranca del
Penedès, que consta de 23 articles. L'expedient se sotmetrà a informació
pública, i després de l'aprovació definitiva expressa, o tàcita si no es
presenten al'legacions, es publicarà el nou Reglament en forma legal.
Amb relació al dictamen de la Comissió Informativa,
s'ha afegit
l'especificació expressa que l'expedient se sotmetrà a informació pública, a
petició de Bernat Villarroya (ICV-EUiA), validada tècnicament pel secretari i
acceptada pel ponent Raimon Gusi.
L'anterior acord s'ha pres amb 18 vots
corresponents aquestes al grup del PP.

a favor

2

abstencions,

El regidor de Cultura, Raimon Gusi (CiU), explica que es tracta d'actualitzar
el Reglament del Consell de la Festa Major que es va aprovar l'any 2006. La
proposta l'ha elaborada el mateix Consell, amb l'assessorament dels serveis
jurídics de l'Ajuntament. Gusi desgrana amb detall els diversos aspectes
puntuals del contingut de la modificació.
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Pep Quelart (ERC) dóna suport al dictamen, i felicita el Consell de la Festa
Major per la tasca que porta a terme per millorar la Festa i vetllar pel
Protocol aprovat.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) aposta perquè el Reglament se sotmeti a
informació pública (petició acceptada). Accepta la major part de canvis,
però no el que faculta l'alcalde per aprovar les propostes de canvi del
Protocol de la Festa; amb el Reglament actual els canvis del Protocol els
ratificava el Ple i no l'alcalde, i així hauria de continuar essent.

•

Montserrat Blasco (PP) afirma que s'abstindrà. Coincideix amb ICV quant a
que la darrera paraula l'ha de tenir el Ple com fins ara, i això encara que de
moment el mecanisme no s'hagi hagut de fer servir. També opina que la
permanència de les persones en els càrrecs no ha d'impedir la necessària i
periòdica renovació de persones.
Llorenç Casanova (CUP) afirma que la reforma, proposada pel Consell, dóna
resposta a necessitats detectades, i que és desitjable que en cas de
discrepàncies en el si de la junta de portaveus resolgui el Ple i no l'alcalde.
Cal potenciar òrgans de participació ciutadana com el Consell, i evitar
situacions com les de l'any passat en què el Consell anava per una banda i
l'alcalde per una altra. Replica l'alcalde Pere Reguli que, al marge de parers
personals tots ells legítims, ell com alcalde mai no ha pres cap decisió en
contra del parer del Consell.
Jordi Solà (grup Socialista) felicita el Consell i els membres per la seva
tasca, i destaca que la modificació del Reglament el seu grup l'havia
demanada fa ja temps. Cal que el Consell vetlli per la Festa i la seva millora,
i s'ha de garantir que els seus membres assisteixin a les reunions, de
manera que qui no assisteixi pugui ser substituït.
III. ESTATUTS CONSORCI SOCIOSANITARI

El text del dictamen és el següent:
Vista la certificació emesa per la secretària de la Junta de Govern del
Consorci Sociosanitari 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'
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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 dels 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 acord s'ha pres amb 16 vots a favor (grup de CiU, Socialista i PP) i 4
en contra (grups de la CUP, ICV-EUiA i ERC).
Aureli Ruiz (equip de
sotmetre al darrer Ple,
pugui realitzar també
dependència. Es va fer
presència de la gerenta

•

govern i CiU) recorda que l'assumpte ja es va
essent deixat sobre la taula. Es vol que el Consorci
activitats vinculades als servis socials i a la
una reunió explicativa amb tots els grups, amb la
del Consorci.

Pep Quelart (ERC) reitera la seva postura del mes passat. Ni ERC ni ICV
tenen presència en el consell rector del Consorci, i es va comentar que
podrien participar-hi encara que fos amb veu i sense vot, però això no es
recull en els estatuts. A més, s'obre la porta a precaritzar les condicions de
treball del personal del Consorci, almenys el de nou ingrés (conveni de
serveis socials i no de salut, pèrdua de drets, etc.).
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) reitera la seva postura del Ple de gener, i no
accepta que grups com el seu quedin al marge dels processos de presa de
decisió en assumptes com la gent gran i les persones amb dependència. La
població envelleix cada cop més, i són importants les polítiques en la
matèria (residències, pisos tutelats, assistència a domicili, etc). No pot ser
que tot el debat sobre aquests assumptes es traslladi a un Consorci, en el
qual ICV-EUiA i altres grups no tenen representació.
Montserrat Blasco (PP) dóna suport al dictamen. És bo que el Consorci
pugui fer també una tasca social, i obrir les portes a la construcció pel
Consorci de pisos tutelats per a gent gran, en conveni amb l'Ajuntament.
També és acceptable que el Consorci pugui realitzar tasques d'assistència a
domicili, si es garanteix la qualitat i un preu bo del servei.
Xavier Navarro (CUP) afirma que segons moltes informacions de premsa el
president del Consorci, Ramon Bagó, està essent investigat per possible
corrupció per l'Oficina Antifrau de Catalunya. Abans de prendre un acord,
l'Ajuntament hauria de demanar a l'Oficina quina és la situació.
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Francisco Romera (grup Socialista) diu que els estatuts no són ni bons ni
dolents, i que tot dependrà de les polítiques que se segueixin. Demana un
compromís del govern en el sentit que si alguns dels serveis que es presten
es modifiquen substancialment,
prèviament es debatrà a la Junta de
Portaveus. L'alcalde Pere Reguli garanteix transparència, i recorda que una
cessió de terrenys al Consorci per a construir pisos tutelats ha de passar,
per força, pel Ple a l'efecte de la seva aprovació.

•

L'alcalde Pere Reguli afirma que ell és partidari que tots els grups
municipals siguin presents al Consorci, i donarà suport a una propera
modificació d'estatuts en aquesta línia. Tots els membres del consell rector
han de saber que governen el Consorci, i s'ha de procurar que el Consorci
funcioni satisfactòriament,
i complint la legalitat. El Consorci funciona
correctament i sense cap irregularitat, i ha de poder construir pisos tutelats
i prestar serveis, celebrant els contractes correctament com ho ha fet
sempre. El president del Consorci té funcions protocol.làries i presumpció
d'innocència i, en tot cas, el Consorci contracta d'acord amb la llei, i no ha
contractat empreses vinculades al seu president,. segons resulta de la
informació que s'ha posat a l'abast de tots els grups municipals.
IV. MOCIÓ PAGAMENT IMPOSTOS
Es presenta la següent moció pe part del grup d'ERC:
"És un fet que l'espoli fiscal que patim els catalans, sumat al context de CriSI
econòmica, provoca que les nostres institucions públiques apliquin retallades en la
despesa en diferents serveis essencials per a la ciutadania, situació que pateixen
especialment les famílies amb menys recursos que ara, més que mai, requereixen
de polítiques socials i ocupació de qualitat.

•

També és un fet que per sortir de la crisi un país ha de ser capaç de crear ocupació
disposant de recursos suficients per portar a terme polítiques d'ocupació i de
creació de noves activitats econòmiques, que en un marc de finançament just per a
Catalunya es podrien desenvolupar.
Recentment s'ha publicat l'enquesta de població activa -EPA- del quart trimestre
del 2011 i com era d'esperar, Catalunya no ha sortit ben parada, hem assolit uns
nivells rècord de desocupació assolint la xifra de 775.400 aturats i superant una
taxa d'atur del 20%, el nivell més elevat des de l'any 1985. Catalunya ha de fer un
pas endavant si se'n vol sortir, i per aquesta raó, més enllà de denunciar -"espoli
fiscal que pateix el nostre país, cal portar a terme mesures de pressió per acabar
amb una situació que ens ofega fiscalment. La reivindicació del concert econòmic ha
d'anar més enllà del discurs polític. És un deure moral de les institucions públiques
del nostre país, dels partits polítics catalanistes, donar suport a les iniciatives que
neixen de la societat civil que treballin per aconseguir un Concert Econòmic que ens
acosti a la sobirania fiscal.
Atès que l'estratègia d'ingressar els nostres impostos a l'Agència Tributària
Catalana és una estratègia tècnicament viable com a mesura de pressió per a què
Govern de la Generalitat treballi decididament per un Concert Econòmic que ens
acosti a la independència fiscal.
Atès que hi ha una escletxa legal, d'acord amb el principi de coordinació entre
administracions, que permet que la Generalitat recapti diferents impostos -IVA,
11
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IRPF- que el contribuent ha de pagar a Hisenda a través de l'Agència Tributària
Catalana, ho pot fer, sempre i quan pagui a temps i n'informi a Hisenda mitjançant
el següent procediment:
1. Emplenar el formulari Model S26, que permet transferir diners a un compte
corrent de la Generalitat en concepte del pagament de l'IVA o l'IRPF. Aquest
formulari es pot trobar al web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat.
2. Una vegada omplert el formulari de l'Agència Tributària de Catalunya, el
contribuent ha d'ingressar al compte de la Generalitat l'import de l'impost indicant
el número de referència i el NIF. Cal conservar el justificant de l'ingrés.
3. Posteriorment el contribuent ha de lliurar a una oficina de l'agència catalana el
justificant de l'ingrés en un termini de set dies.
4. A l'hora de fer la declaració de l'impost a Hisenda, cal indicar que es carregui
l'import al compte bancari de la Generalitat on prèviament ha ingressat els diners.
5. La decisió d'acceptar el pagament recaurà en el Govern de la Generalitat.
Atès que dues iniciatives del nostre país portaran a terme la insubmissió fiscal; una
empresa de cerveses d'Olost i una parella d'empresaris de Siurana han manifestat
que ingressaran el primer trimestre de l'IVA de l'exercici de 2012 a l'agència
tributària catalana.

•

Vist que aquesta iniciativa ha cristal.litzat en el moviment civil per la insubmissió
fiscal Diem Prou, que ha recollit el suport de diferents entitats arreu del país, com
Ara o Mai, CADCi, Welcome Mr.President, SiP, Cercle Català de Negocis, Club FNEC,
Si] o Intersindical CSC, i en la seva plana web més de 4.000 suports.
Vist que diferents formacions polítiques i plataformes civils hem denunciat i
denunciem l'espoli fiscal que està sotmesa la nostra nació i estem d'acord que
hauríem d'imposar els nostres impostos, regular-los, recaptar-los, gestionar-los i
distribuir-los amb plena sobirania,
En relació als antecedents exposats Esquerra proposa al ple de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès l'adopció dels acords següents:
1. Donar recolzament a la campanya iniciada pel moviment 'Diem Prou'
d'insubmissió fiscal i també a la tasca que Òmnium Cultural fa sobre el procediment
a seguir i les conseqüències jurídiques del mateix.
2. Donar recolzament a totes les iniciatives iniciades pel Govern de ('Ajuntament de
Vilafranca del Penedès per explorar la possibilitat de liquidar els seus impostos, de
forma legal, a l'Agència Tributaria Catalana.
3. Proposar a tots els ajuntaments del Principat de Catalunya a seguir la línia
iniciada per l'Ajuntament d'Arenys de Munt, a instàncies de l'Associació de Municipis
per la independència, i explorar la possibilitat de liquidar els seus impostos a
l'Agència Tributària Catalana en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària
Espanyola com s'ha realitzat fins ara.
4.
Proposar a les formacions
polítiques
nacionalistes,
sobiranistes
o
independentistes amb representació al Parlament de Catalunya que promoguin la
modificació de la legislació tributaria catalana per tal que pugui, també, recaptar els
impostos de caràcter estatal.
5. Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya del moviment 'Diem
Prou' d'insubmissió fiscal.
6. Comunicar l'adopció d'aquests acords als portantveus parlamentaris del
Parlament del Principat de Catalunya, al Departament d'Economia i Coneixement
del Govern de la Generalitat, a l'Agència Tributària de Catalunya, a les entitats
municipalistes de Catalunya (FMC i ACM), a l'Associació de Municipis per la
Independència i a la Plataforma Diem Prou".

****
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Pep Quelart (ERC) destaca l'insuficient i injust finançament d'ajuntaments i
Generalitat, i la situació d'espoli fiscal de Catalunya. Patim una greu crisi i
hem de reduir el dèficit, i mentrestant hem d'enviar legalment diners a fora
i nosaltres hem de portar a terme greus retallades dels serveis públics i de
l'Estat del benestar. Cal fer un pas més, i de moment que l'Ajuntament
pagui els seus tributs a l'Agència Catalana i no a l'Estat, d'una manera legal.
Hi ha força moviments en aquesta línia, i ens hi hem d'adherir.
S'ha presentat una esmena d'ICV-EUiA, que ERC accepta, en el sentit de
substituir el punt 5 (promoure l'adhesió ciutadana a la campanya) per un
text que estableixi que la ciutadania serà informada amb mitjans municipals
propis (ràdio, TV, web) de l'existència de la campanya "Diem Prou" i del
procediment, objectius i riscos que pot comportar adherir-s'hi.
Villarroya
defensa l'esmena, i afirma que arran de la sentència constitucional sobre
l'Estatut i de la postura de l'Estat sobre el sistema de finançament tenim un
greu problema.
Montserrat Blasco (PP) rebutja la moció, i afirma que la insubmissió fiscal és
irresponsable. Cal complir la llei, i en un altre cas pot passar que els
ciutadans "insubmisos" no paguin tampoc els tributs municipals. S'ha de dir
"prou" al govern tripartit anterior de la Generalitat que va generar un gran
dèficit.
Llorenç Casanova (CUP) afirma que la moció no parla d'insubniissió fiscal. Hi
ha espoli fiscal i no hem de demanar cap permís a Madrid, sinó anar cap a
la independència dels Països Catalans, malgrat que no serà fàcil. Per al
finançament just tenim el problema de l'espoli fiscal, però també el del frau
fiscal. Gestionar nosaltres no vol dir necessàriament fer-ho bé.

•

Ramon Zaballa (grup Socialista) comparteix bona part dels arguments de la
moció, i diu que cal millorar el finançament de Catalunya, però rebutja
camins incerts que poden incomplir la llei. La via estatutària encara no s'ha
esgotat, i caldrà cercar més pactes i possibilitats d'acord. El PSC no pot
donar suport a la moció; cal parlar del finançament en altres fòrums com el
Parlament i les Corts, i per descomptat lluitar contra el frau fiscal.
Pep Quelart (ERC) afirma que la moció no és i/.legal,
d'explorar possibilitats i vies legals.

perquè

parla

Aureli Ruiz (CiU) afirma que explorar vies legals és positiu, però la moclo
dóna suport a una campanya d'insubmissió, i promoure-la en mitjans
públics no és adient. El procediment proposat no està contrastat ni té
garanties legals, i no podem infondre esperances. no fonamentades. El
govern és responsable i ha d'ingressar les retencions salarials dels seus
treballadors per l'IRPF, i no es pot llençar a aventures insegures. Malgrat
compartir els objectius generals de la moció, CiU s'abstindrà,
i si de cas
proposa una esmena in voce segons la qual s'instaria a la Generalitat a
elaborar un protocol de pagaments, i a ingressar els tributs que abona
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l'Ajuntament
possible.

a l'Agència Tributària

de Catalunya quan legalment

sigui

S'obre un ampli debat sobre redaccions i esmenes, i finalment se sotmet a
votació (ho accepta el ponent Pep Quelart, d'ERC) el text següent:
És un fet que l'espoli fiscal que patim els catalans, sumat al context de crisi
econòmica, provoca que les nostres institucions públiques apliquin
retallades en la despesa en diferents serveis essencials per a la ciutadania,
situació que pateixen especialment les famílies amb menys recursos que
ara, més que mai, requereixen de polítiques socials i ocupació de qualitat.
També és un fet que per sortir de la crisi un país ha de ser capaç de crear
ocupació disposant de recursos suficients per portar a terme polítiques
d'ocupació i de creació de noves activitats econòmiques, que en un marc de
finançament just per a Catalunya es podrien desenvolupar.
Recentment s'ha publicat l'enquesta de població activa -EPA- del quart
trimestre del 2011 i com era d'esperar, Catalunya no ha sortit ben parada,
hem assolit uns nivells rècord de desocupació assolint la xifra de 775.400
aturats i superant una taxa d'atur del 20%, el nivell més elevat des de l'any
1985. Catalunya ha de fer un pas endavant si se'n vol sortir, i per aquesta
raó, més enllà de denunciar l'espoli fiscal que pateix el nostre país, cal
portar a terme mesures de pressió per acabar amb una situació que ens
ofega fiscalment. La reivindicació del concert econòmic ha d'anar més enllà
del discurs polític. És un deure moral de les institucions públiqUes del nostre
país, dels partits polítics catalanistes, donar suport a les iniciatives que
neixen de la societat civil que treballin per aconseguir un Concert Econòmic
que ens acosti a la sobirania fiscal.
Atès que l'estratègia d'ingressar els nostres impostos a l'Agència Tributària
Catalana és una estratègia tècnicament viable com a mesura de pressió per
a què Govern de la Generalitat treballi decididament per un Concert
Econòmic que ens acosti a la independència fiscal.
Atès que hi ha una escletxa legal, d'acord amb el principi de coordinació
entre administracions, que permet que la Generalitat recapti diferents
impostos -IVA, IRPF- que el contribuent ha de pagar a Hisenda a través de
l'Agència Tributària Catalana, ho pot fer, sempre i quan pagui a temps i
n'informi a Hisenda mitjançant el següent procediment:
1. Emplenar el formulari Model 526, que permet transferir diners a un
compte corrent de la Generalitat en concepte del pagament de l'IVA o
l'IRPF. Aquest formulari es pot trobar al web de la Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat.
2. Una vegada omplert el formulari de l'Agència Tributària de Catalunya, el
contribuent ha d'ingressar al compte de la Generalitat l'import de l'impost
indicant el número de referència i el NIF. Cal conservar el justificant de
l'ingrés.
3. Posteriorment el contribuent ha de lliurar a una oficina de l'agència
catalana el justificant de l'ingrés en un termini de set dies.
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4. A l'hora de fer la declaració de l'impost a Hisenda, cal indicar que es
carregui l'import al compte bancari de la Generalitat on prèviament ha
ingressat els diners.
5. La decisió d'acceptar el pagament recaurà en el Govern de la Generalitat.
Atès que dues iniciatives del nostre país portaran a terme la insubmissió
fiscal; una empresa de cerveses d'Olost i una parella d'empresaris de
Siurana han manifestat que ingressaran el primer trimestre de l'IVA de
l'exercici de 2012 a l'agència tributària catalana.
Vist que aquesta iniciativa ha cristal.litzat en el moviment civil per la
insubmissió fiscal Diem Prou, que ha recollit el suport de diferents entitats
arreu del país, com Ara o Mai, CADCi, Welcome Mr.President, SiP, Cercle
Català de Negocis, Club FNEC, SiJ o Intersindical CSC, i en la seva plana
web més de 4.000 suports.
Vist que diferents formacions polítiques i plataformes civils hem denunciat i
denunciem l'espoli fiscal que està sotmesa la nostra nació i estem d'acord
que hauríem d'imposar els nostres impostos, regular-los, recaptar-los,
gestionar-los i distribuir-los amb plena sobirania,
En relació als antecedents exposats, s'ACORDA:
1. Donar recolzament a un nou finançament
Cultural.

i també a la tasca d'Òmnium

2. Donar recolzament a totes les iniciatives iniciades psI Govern de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per explorar la possibilitat de
liquidar els seus impostos, de forma legal, a l'Agència Tributaria Catalana.

•

3. Proposar a tots els ajuntaments del Principat de Catalunya a seguir la
línia iniciada per l'Ajuntament d'Arenys de Munt, a instàncies de l'Associació
de Municipis per la independència, i explorar la possibilitat de liquidar els
seus impostos a l'Agència Tributària Catalana en comptes d'efectuar-los a
l'Agència Tributària Espanyola com s'ha realitzat fins ara.
4. Proposar a les formacions polítiques amb representació al Parlament de
Catalunya que promoguin la modificació de la legislació tributaria catalana
per tal que pugui, també, recaptar els impostos de caràcter estatal.
5. Comunicar l'adopció d'aquests acords als portantveus parlamentaris del
Parlament del Principat de Catalunya, al Departament d'Economia i
Coneixement del Govern de la Generalitat, a l'Agència Tributària de
Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM), a
l'Associació de Municipis per la Independència i a la Plataforma Diem Prou.
L'anterior text ha estat aprovat amb 11 vots a favor (CiU, ERC i ICV-EUiA),
2 en contra (PP) i 7 abstencions (grups Socialista i de la CUP).
V. MOCIÓ SOBRE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES <IBI)
Es presenta--al Ple la següent moció de la CUP:
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"L'increment de l'Impost de Béns Immobles (IBI) del 10% que va aprovar el Consell
de Ministres el passat 30 de desembre de 2011 en els municipis que no han
actualitzat el seu valor cadastral abans del 2002, significa una nova despesa per les
llars del municipi de Vilafranca, al qual cal sumar-hi l'increment del 3% ja previst
en les ordenances fiscals de 2012.
Aquesta decisió unilateral per part del govern de Madrid a mans del PP, el qual
sempre es manifesta contrari a l'augment dels impostos durant el període electoral,
significa una clara vulneració de l'autonomia local i en cap cas pot ser una mesura
econòmica amb voluntat de substituir les mesures estructurals que el món local i
des d'aquest Ajuntament portem reivindicant des de fa dècades. Aquesta decisió del
govern respon amb l'efecte contrari a les reivindicacions que hem estat duent a
terme. Cal recordar, a més, que l'anterior govern de Madrid del PP va ser el
responsable de l'eliminació generalitzada de l'impost sobre activitats econòmiques
(IAE), el qual va suposar una pèrdua d'autonomia fiscal i una disminució dels
ingressos municipals.
Ara, amb la correcció imposada pel govern estatal, la taxa de l'IBI a Vilafranca
s'encarirà fins a un 13%, la qual cosa representa aproximadament uns ingressos
d'l milió d'euros més de recaptació que pal.liaran la previsible reducció de les
aportacions estatals per a l'any 2012.
El caràcter unilateral de la mesura imposada pel govern del PP dificulta als
municipis la capacitat de modular l'impost en un moment de crisi com l'actual. La
seva càrrega incideix majoritàriament sobre moltes famílies i persones que estan
passant greus dificultats econòmiques.
Atès que, des del segon semestre de 2008, l'economia es troba en una fase crítica i
previsiblement en recessió durant el 2012 segons les últimes dades donades pel
govern espanyol, aquesta política dificulta encara més la situació econòmica de
moltes famílies i persones de la Vila.
Atès que, aquest augment del 13% de l'IBI pot suposar un impacte economlc
destacat per a determinades famílies i persones en una situació econòmica ja
precària.

•

Atès que la mesura no té en compte les diferents situacions econòmiques familiars,
i en conseqüència suposa una major despesa en relació a les rendes familiars per a
aquelles famílies i persones que passen moments difícils en la nostra vila.
Atès que les ordenances fiscals municipals de 2012 ja han estat aprovades i la llei
n'impedeix la seva modificació amb caràcter retroactiu.
Atès que aquesta modificació condiciona i entorpeix la poca autonomia pública dels
consistoris i governs locals en temes fiscals.
Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular demana que el ple adopti els
següents ACORDS:
.
PRIMER- Manifestar el nostre rebuig a la pujada unilateral de l'IBI aprovada en el
Reial Decret del 30 de desembre per part del Govern de l'Estat espanyol.

SEGON- Establir un sistema de subvencions (a través de serveis socials) sobre l'IBI
segons els següents criteris:
....
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•
•
•

Nivell de les rendes familiars (sistema progressiu).
Membres de la llar en situació d'atur.
Aplicació de la màxima bonificació per les
d'embargament o de desnonament.

persones

en

procés

Els immobles de segona residència o desocupats restaran exempts de qualsevol
bonificació" .

Llorenç Casanova (CUP) recorda que el Reial decret llei aprovat pel govern
del PP, en contra de l'autonomia municipal i contradient la postura del PP
quan estava a l'oposició, incrementa l'IBI un 10%, increment que s'afegeix
al ja aprovat fa uns mesos, per a 2012, per l'Ajuntament. La moció proposa
ajuts i subvencions amb criteris socials que ajudin a pal'liar el problema,
però ara sembla que el govern de l'Estat no sap com aplicar la mesura, i
Casanova demana el parer de l'Interventor.
L'Interventor Antoni Peiret destaca la situació d'incertesa creada arran d'una
nota pretesament interpretativa de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, i diu que
caldrà veure l'opció que pren finalment la Llei de pressupostos de l'Estat per
a 2012.
Llorenç Casanova subratlla que quan es va presentar la moció no existia la
nota de la Secretaria d'Estat ni la polèmica subsegüent. Per raons de
prudència, la CUP retira la moció.
VI. MOCIÓ MAGATZEM MOBLES
Es presenta la següent moció per part de la CUP:
"Ens trobem en uns moment de crisi econòmica i social, on la solidaritat es fa més
imprescindible que mai, i on moltes famílies pateixen situacions dramàtiques per a
cobrir les necessitats bàsiques i essencials.

•

I

Moltes de les famílies i persones que són allotjades pels serveis socials als
habitatges municipals es troben que no poden moblar aquests per manca
d'ingressos i per la necessitat de prioritzar altres despeses més importants
(aliments, lloguer, despeses corrents, etc). En canvi ens trobem que d'altres
famílies llencen els seus mobles o d'altres elements de la llar, o bé perquè ja no els
necessiten i els destorben o bé, perquè han adquirits altres mobles nous.
Molts d'aquests mobles o elements de la llar estan en bon estat i, en altres casos
l'únic que requereixen és una rehabilitació per tal de poder ser retornats al seu ús
inicial i la seva posterior classificació.
D'altra banda, aquests mobles que es recullen els dimecres a través del servei de
recollida de mobles i trastos vells, van directament a la deixalleria i d'allà a
l'abocador, sense cap tractament i sense valorar el seu. estat i el seu probable
reaprofitament.
Aquests mobles que no són desballestats i s'envien directament a l'abocador,
suposen també una càrrega econòmica per l'Ajuntament, doncs és tracten com a
qualsevol deixalla, amb un gran volum i pes. Cal recordar que el cànon que paga
l'Ajuntament a la Generalitat té en compte la quantitat de viatges que es fan a
l'abocador per a deixar els residus i el seu pes.
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La creació d'un magatzem municipal de mobles permetria contractar i formar a
persones aturades. Aquest contracte es podria condicionar a una durada de 6
mesos per a permetre rotació i caldria tenir en compte criteris econòmics i de
necessitat per a la seva contractació.
Fins i tot, i si el volum de mobles ho permet, es poden arribar a vendre a molt bon
preu, sempre segons criteris econòmics de la persona.
Els avantatges de crear aquest serveis són nombrosos, ja que permetria:
•

Recuperar i reutilitzar mobles que d'altra manera anirien a l'abocador.

•

Crear llocs de treball i recuperar oficis i costums en desaparició.

•

Baixar els costos de gestió de la brossa i millorar en eficiència ecològica.

•

Oferir un servei a les famílies amb dificultats econòmiques fent pagar un
preu simbòlic per l'adquisició de mobiliari.

•

Educar en el consum responsable i la reducció de la generació de residus.

•

Fer un ús racional d'estris que encara poden tenir un ús.

•

Fomentar la solidaritat de tota la ciutadania.

Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular demana al Ple de
Vilafranca del Penedès l'adopció dels següents
ACORDS:
1. La creació d'un magatzem municipal on es classifiquin tots els mobles que es
recullen els dimecres al vespre, classificar els que puguin tenir un segon ús i
desballestar
els que pel seu estat no puguin ser recuperats.
2. Realitzar plans d'ocupació des de l'Ajuntament. de Vilafranca per a la
restauració de mobles o altres elements de la llar que sigui tutelat per
un/una professional de la rehabilitació i tractament de mobles o altres .
3. Que un cop entri en funcionament aquest servei, els i les usuàries dels
habitatges municipals o de serveis socials tinguin l'opció de sol.licitar
mobiliari del magatzem sempre que la seva situació econòmica així ho
requereixi.
4. Que aquest magatzem sigui també un punt de recollida de mobles vells en
comptes de la deixalleria que és de gestió de la mancomunitat.
5. Que del material reciclat i rehabilitat d'aquest magatL;em municipal també en
puguin fer ús les entitats, escoles, etc, sempre i quan el volum de mobles i la
demanda
així
ho
permeti".

Xavier Navarro (CUP) afirma que la moció es va originar arran d'un mail
d'una família que no tenia diners per a comprar mobles. Les accions que
proposa la moció són de clar caràcter social, i a més incorporen altres
valors: evitar que mobles vàlids vagin a l'abocador, crear llocs de treball,
medi ambient, consum responsable, ús racional d'estris que encara poden
ser útils, etc. Els costos per a l'Ajuntament es podrien amortitzar.
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•

ICV-EUiA, que havia presentat una esmena
per tal que el servei el
gestionessin entitats d'economia social, la retira en benefici de l'esmena
més àmplia del grup d'ERC.
Pep Quelart (ERC) presenta uns criteris d'esmena per a millorar la moció.
L'esmena té el redactat següent:
"Esmena del GM d'ERC a la moció de la CUP de creació d'un Servei municipal de
mobles de segona mà i un Server de desballestament.
Modificar la part expositiva en els punts:
_ Un apunt: El cànon d'abocador no és en funció dels viatges sinó de les tones
entrades.
- La deixalleria la gestiona la Mancomunitat però és de l'Ajuntament.
-Totes aquestes iniciatives contribuirien a reduir la gran quantitat de rebuig que
portem als abocadors. Hi ha municipis on aquests espais s'han instaJ.!at al costat o
dins dels terrenys.
Modificar la part dispositiva en els punts:
_ L'explotació del servei pot ser a través de plans d'ocupació o bé a través de la
creació o col.laboració amb una empresa de treball social. Potser millor la darrera
opcion perquè ha de ser alguna cosa estable i regular, que no depengui de si
aproven plans d'ocupació o no.
- Que el servei de recuperació i desballestament de mobles i estris vells sigui també
per als mobles i estris vells que arriben a la deixalleria i no només per aquells que
es recullen a la nit.

•

- Un cop el servei entra en funcionament, Serveis Socials té prioritat absoluta per a
triar i reservar els mobles o estris que necessiti aquest departament per a atorgarlos a les famílies que els faci falta i ho sol.licitin .
- Que des de Serveis Socials es faci una tasca coordinada amb les entitats de la vila
que treballen amb famílies amb dificultats, com Càrites o altres que puguin sorgir
més endavant.
_ El servei de recuperació i desballestament de mobles i estris vells no ha d'anul.lar
el servei de recollida de mobles i estris de la deixalleria perquè aquest ja té una
dinàmica consolidada. Ha de donar servei als mobles procedents de la deixalleria i
als que es recullen al carrer.
-: Els mobles recuperats (un cop Serveis Socials n'ha fet. la reserva per a cedir
gratuïtament a les famílies necessitades) es poden vendre a baix cost. Aquests
diners es poden invertir en el mateix servei.
- També hi pot haver un espai per a fer intercanvi de mobles que arribin en bon
estat. Qui en deixa un se'n pot endur un altre" .

Josep Ramon (PP) accepta l'esperit de la moció, però estem en crisi i
l'equipament té un alt cost. Es poden atorgar ajuts puntuals, i potser cercar
fórmules alternatives amb un estudi econòmic. No cal dir que llogar un
magatzem i contractar personal esdevé costós, i s'ha d'analitzar si
l'Ajuntament s'ho pot permetre.
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Ramon Zaballa (grup Socialista) acceptaria la moció si la ponència accepta
l'esmena d'ERC, i en el mateix sentit s'expressa Aureli Ruiz, de CiU.
Llorenç Casanova (CUP) afirma que cal mantenir la part expositiva de la
moció. En un altre sentit, seria acceptable operar a través d'entitats
d'economia social, sempre i quan però per aquest projecte creïn llocs de
treball.
Aureli Ruiz (CiU i govern) afirma que el magatzem implica llogar un local i
pagar personal, amb una repercussió econòmica que el pressupost de 2012
no preveu. La recollida de mobles ha baixat (gent que llença menys i gent
que recull mobles del carrer), i la idea de la moció és positiva, però cal un
recolzament pressupostari. Per la seva banda, Ramon Zaballa (grup
Socialista) defensa la sensibilitat i l'oportunitat de la iniciativa, perquè
fomenta la sensibilitat, crea ocupació i posa en valor les idees (tres erres)
de reduir, reciclar i reutitzar.
Després d'un ampli debat, i d'intercanvis de propostes, per unanimitat
s'aprova
donar suport a les idees generals de la moció i de l'esmena de
millora d'ERC. El govern municipal formularà una proposta concreta a la
vista de la moció i de l'esmena, tenint en compte els condicionants tècnics,
econòmics i pressupostaris.
VII. MOCIÓ TARIFES TRANSPORT
Es presenta la seguent moció el grup de la CUP:
El consell d'administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va
aprovar el passat 19 de desembre de 2011, un augment de tarifes amb
unes quantitats superiors a les previstes i que registren com a dades més
impactants la pujada de la targeta T-10 en un 12%, i l'augment del bitllet
senzill als dos euros (abans 1,45 euros), amb un increment del 38%. Així
mateix, RENFE ha incrementat de mitjana un 8% el preu dels bitllets a
Catalunya. Aquestes tarifes, doncs es situen molt per sobre de l'IPC previst
del 3,2%.

•

Així mateix, el passat 23 de desembre de 2011 la Junta de Govern Local
també ha incrementat les tarifes de transport públic municipal molt per
sobre de l'IPC, segons la relació següent:
Bitllet senzill: d'1,45 euros a 2 euros (increment d'un 38%).
T-10: de 8,25 euros a 9,25 euros (increment d'un 12%).
T-10 jubilats: de 5,53 euros a 6,19 euros (increment d'un 12%).
L'encariment dels bitllets de metro i autobús aprovat per la Generalitat i
l'equip de govern municipal penalitza als usuaris i usuàries habituals i no
fidelitza els viatgers. Així ho ha considerat també l'Associació per a la
Promoció del Transport Públic (PTP). L'associació ha elaborat un estudi en el
qual subratlla l'encariment d'un 74% de la T-10 en els últims deu anys. La
PTP considera que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat "dissuadeixen"
la demanda de transport públic aplicant encariments més elevats en el
transport públic que al privat.

20
Cort, 14 - 08720

Vilafranca del Penedès.

938 920 358 - www.vilafranca.cat

CD

VEGUERIAPENEDÈS

De la mateixa manera, la Síndic de Greuges de l'Ajuntament de Barcelona,
Maria
Assumpció
Vilà,
considera
"espectacular,
excessiva
i
desproporcionada" la pujada del preu dels bitllets de metro i autobús, i ha
denunciat que aquest augment de les tarifes fomentarà les "desigualtats
socials" perquè afecta directament a les economies familiars.
Aquest increment ha suposat una pujada "rècord" en la història i per
primera vegada acompanyada de retallades en els serveis. La xarxa de
transport públic, al marge de la desaparició d'algunes línies d'autobús que
ha anunciat 7MB, també es veurà reduït l'horari del servei de metro durant
els caps de setmana. A aquestes retallades també cal afegir-hi, les ja
denunciades pel ple municipal de Vilafranca, com la del bus nocturn.
D'altra banda, fonts sindicals denuncien que 300 càrrecs de 7MB cobren 27
milions d'euros l'any. És a dir, un 7% dels directius cobren gairebé el 15%
de la massa salarial de la companyia, que té 8.000 treballadors/es.
Asseguren que els sous del personal operatiu -conductors, revisors,
taquillers- va baixar un 4% el 2010, sobretot per la reducció d'hores extres.
En canvi, i estranyament en plena crisi, la despesa salarial dels membres
del consell d'administració va pujar un 5%. Recordem que el consell
d'administració de 7MB està compost per 30 membres, gairebé tots càrrecs
públics. En concepte de dietes, aquests membres del consell han cobrat
230.000 euros durant l'any 2010 per asseure's al voltant d'una taula. Cada
reunió reporta 600 euros a la butxaca d'aquests membres. Cal recordar
també, que bona part dels membre del consell d'administració ho són com a
representants polítics que per la seva tasca política ja perceben un sou, de
manera que es dóna una acumulació de càrrecs i sous important i injusta en
la
situació
de
crisi
actual.
Així, contrasta la situació que viuen els directius de les empreses públiques
amb la dels seus treballadors.
•

Davant de tots els fets exposats i per a què les conseqüències de la mala
gestió de les empreses públiques de transport no les paguin ni els
treballadors/es ni els usuaris/es, sinó els responsables de la mala gestió.
Per tot això, s'ACORDA:
_ Exigir als organismes competents la revisió de les tarifes del transport
públic, adequant-les als increments de l'IPC, també per les tarifes del servei
de bus de Vilafranca.
_ Exigir que els reequilibris pressupostaris necessaris, tampoc es carreguin
sobre els treballadors/es d'aquestes empreses de transport públic i que
l'estalvi s'apliqui en primer lloc en reduir els costos de la direcció i publicitat
d'aquestes empreses.
_ Que els organismes competents es comprometin a buscar les fórmules
necessàries per aplicar descomptes per a fomentar l'ús del transport públic
enfront del transport privat.
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- Que els organismes competents es comprometin a buscar les fórmules
necessàries per aplicar descomptes per a les persones amb economies més
perjudicades.
- Traslladar aquestes demandes als organismes competents: Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l'Autoritat del
Transport Metropolità (ATM), a l'Agrupació de Municipis amb Transport
Urbà- AMTU i a l'ADIF.
Aquesta moció s'ha aprovat amb 18 vots a favor i 2 abstencions, aquestes
darreres del grup del PP.
Xavier Navarro (CUP) destaca que el transport públic és un servei molt
important per a la ciutadania que suposa un 13% dels ingressos personals i
familiars aproximadament, i a casa nostra el fan servir sobretot treballadors
i estudiants. Les tarifes s'han incrementat de forma desproporcionada, molt
per damunt de l'IPC i amb un clar perjudici per als sectors socials més
desafavorits. Els increments tarifaris s'han de recondiderar, en una línia
similar a l'IPC.
Pep Que/art (ERC) afirma que l'increment de preu del transport
és
injustificat i desproporcionat. Per això ERC es queixa, dóna suport a la
moció i aposta per un sistema de finançament de Catalunya radicalment
diferent.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que en el Ple de novembre de 2008 ja
es va aprovar una moció semblant. La Generalitat no se n'ha fet ressò, i cal
insistir-hi. Assistim a forts increments anuals de preus, i patim un servei
deficient que constitueix un gran problema per al desenvolupament del
Penedès.
Josep Ramon (PP) anuncia l'abstenció del seu grup, perquè si bé els
increments són alts el dèficit del servei es molt gran, i cal una contribució
major de les persones usuàries al cost.
Joan Tarrida (grup Socialista) afirma que hi ha models dretans que
consideren el transport públic com una despesa, i uns altres models
progressistes i d'esquerres que conceben el transport des del vessant del
servei públic. Cal apostar pel transport públic, el qual a més contribueix a
reduir la contaminació atmosfèrica.
Josep Maria Martí (CiU) es mostra d'acord amb l'esperit de la moclo.
L'increment tarifari és important i fa mal, però l'ATM ha de pagar les
factures i té dèficit. La part expositiva de la moció té defectes; cal tenir en
compte que Vilafranca té menys de 50.000 habitants i legalment podria no
tenir transport públic, però el té, i som dins d'una tarifa integrada que s'ha
de respectar.
L'alcalde Pere Reguli afirma que en el transport públic tenim un dèficit
important, que d'acord amb Europa hem de retallar despeses i que hem de
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•

definir quines despeses hem de retallar. Quan parlem del finançament del
transport públic, ho hem de tenir present.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca que en l'àmbit metropolità CiU ha
reduït les zones blaves i està afavorint el transport privat. Es fomenten més
carreteres i peatges a l'ombra, incentivant CiU el vehicle privat en detriment
del transport públic.
VIII. MOCiÓ REFORMA LABORAL (CUP i CGT)

Es presenta la següent moció de la CUP, amb el suport del sindicat CGT:

"En els darrers 2 anys, sota l'excusa de la crisi econòmica, s'estan duent a terme
tot un seguit de contrareformes laborals. Aquestes modificacions legislatives estan
capgirant tot el sistema de relacions laborals. Estan fent que l'empresari i les
necessitats del mercat i del capital siguin l'eix central de les reformes i que es
primin els seus interessos. Ans al contrari, enlloc de primar la defensa dels drets i
les condicions de treball dels treballadors i les treballadores, planteja la supressió i
eliminació d'alguns drets. Durant anys s'ha lluitat per aconseguir aquests drets, que
en dos dies, seran esborrats definitivament.

El passat 10 de febrer, el govern del PP, a través d'un Reial Decret, d'aplicació a
partir

del

13 de febrer

de 2012, va aprovar

un seguit

de mesures que

aprofundeixen en la línia del govern anterior. Unes mesures molt agressives que ja

•

ni tan sols es fan sota l'excusa de crear ocupació.

Aquestes mesures no pretenen generar ocupació, sinó deixar en mans dels
empresaris i del capital les nostres vides. Entre les mesures d'aquesta nova reforma
hi ha:

- La privatització dels Servei Públic d'Ocupació permetent que les Empreses de
Treball Temporal puguin fer d'agències de col.locació. Convertint a les persones
aturades en una font de negoci més.
- L'allargament, fins a 3 anys, de la possibilitat de fer contracte de formació als
joves, i de fer-los més enllà de 3 anys, si és en diferents empreses. Aquests
contractes preveuen salaris d'entre 480 i 540 euros, precaritzant així, les vides dels
i les joves.
- Un nou contracte per "emprenedores" que permet en empreses de menys de 50
treballadores fer un contracte indefinit amb un període de prova d'l any. El període
de prova permet rescindir el contracte, en qualsevol moment i sense cap tipus de

23
Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

VEGUERIAPENEDÈS

justificació ni indemnització. Generant una gran inseguretat per a la persona i la
seva família.
- La possibilitat de poder fer hores extraordinàries de les persones contractades a
jornada parcial. Fet que farà que es redueixi la jornada de treball, es cotitzi per

\

menys hores i es treballi les hores en funció del que requereixi l'empresària cada
dia.
- L'ampliació de la possibilitat de modificar les condicions laborals pactades, ja sigui
el salari, la categoria,,,.

i davant la manca d'acceptació no hi ha negociació

possible, sinó l'acomiadament amb 20 dies d'indemnització per any treballat.
- La no necessitat d'aprovació d'un ERO per part de l'autoritat laboral que portarà a
acceptar-los sense més.
- La prioritat dels convenis d'empresa davant els d'àmbit superior. Fet que farà que
l'empresari pugui pressionar i modificar a la baixa les condicions laborals pactades
als convenis.
- La reducció de les indemnitzacions per acomiadament.

Aquestes i moltes altres mesures, que s'hauran d'anar valorant i estudiant, ens han
estat imposades a través de Reial Decret-Llei.
Donat que, no volem aquesta reforma ni totes les altres que s'han fet, ja que
pensem que s'han de respectar els drets de les treballadores i s'ha de permetre que
puguem treballar per viure i no viure per treballar.

Per tot l'exposat anteriorment, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) proposa al Ple
de l'Ajuntament de Vilafranca l'aprovació dels següents acords:
1. Demanar al Govern espanyol la retirada d'aquesta reforma laboral.
2. Adoptar el compromís de no aplicar els punts del decret llei que habiliten a
les administracions per acomiadar treballadors/es i, en determinats supòsits,
aplicar mesures de flexibilitat interna.
3. Fer arribar aquest acord al Ministerio de Empleo y Seguridad Social del
govern espanyol".

L'anterior

moció s'ha rebutjat

amb 9 vots a favor (grups de la CUP,

Socialista, d'ICV-EUiA i d'ERC) i 11 en contra (CiU i PP).

Llorenç Casanova (CUP) desgrana la reforma laboral aprovada, continuista
amb la del govern del PSOE, d'acord amb els seus criteris, tot dient que el
govern de l'Estat tracta de justificar-la amb arguments falsos. Es produeix
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una forta regressió en drets i condicions laborals, fins al punt que és la
reforma més agressiva aprovada en els darrers trenta anys. No es crearà
ocupació, sinó més precarietat en les condicions laborals, i en realitat els
problemes de les empreses són uns altres, com les dificultats
crèdit. Cal retirar,

d'accés al

i no negociar, el Decret llei, i des de l'Ajuntament

no

aplicar mesures com l'acomiadament o la flexibilitat de condicions.

Pep Quelart (ERC) afirma que és una llàstima que la CUP no s'hagi adherit a
l'altra moció sobre la reforma laboral que es tractarà en aquest mateix Ple.
ERC donarà el seu parer en el següent punt de l'ordre del dia.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra contrari a la reforma laboral, si bé
advoca principalment

per la següent moció d'aquest Ple, promoguda pes

sindicats majoritaris CCOO i UGT.

Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. Hi ha una greu situació
econòmica i d'atur, i el govern del PP ha de prendre mesures. S'han acordat
mesures relatives a empreses i a entitats

de crèdit, i també calia una

reforma laboral com aquesta que serà positiva, perquè és necessària una
certa flexibilitat
veure

•

de condicions per evitar acomiadaments,

a Alemanya.

contractar

joves,

Tenim

un

50% d'atur

juvenil,

com ja es pot

i s'han

de poder

i si aquets cobren 500 euros mensuals és una millor

retribució que res.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma compartir la moció de la CUP, si
bé parlarà en la següent de l'ordre del dia.

Aureli Ruiz (CiU) afirma que aquesta moció i la següe~t de l'ordre del dia no
són iguals. No cal entrar en les mesures concretes de la reforma, però
s'està destruint ocupació i l'atur és altíssim, especialment el juvenil.
necessàries

reformes

urgents,

les quals

ara

podran

ser

Eren

discutides

i

matisades a les Corts, i de fet CiU no hauria portat a terme la reforma de la
mateixa manera. AI nostre país els costos d'acomiadament són excessius, i
això perjudica l'ocupació. CiU s'oposa a la moció perquè si bé algunes de les
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mesures són milllorables,

Llorenç Casanova

en tot cas la reforma esdevé imprescindible.

(CUP) admet

que cabria

un ventall

molt

ampli

de

mocions, però CUP i CGT aposten per retirar el Decret llei i començar de
zero. Podem comparar-nos

amb Europa, però llavors hem de parlar de

nivells salarials, SMI i altres prestacions de caràcter europeu.

IX. MOCIÓ REFORMA LABORAL (CCOO i UGT)
Es presenta la següent moció dels grups Socialista, d'ICV-EUiA i d'ERC, per
iniciativa dels sindicats CCOO i UGT:

•

El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves
causes en la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més
dures que té aquesta gravíssima situació que travessa la nostra economia
és la destrucció d'ocupació, que ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i
a Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que s'imposen des de la
Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional,
estan afectant greument els elements fonamentals del nostre model d'estat
del benestar. L'aplicació de retallades pressupostàries a l'educació i a la
sanitat públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna
cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut
la seva feina, està ampliant l'escletxa social, amenaçant seriosament la
cohesió social al nostre país. En aquest context d'elevadíssima taxa d'atur,
retallades de serveis públics i pressió sobre les condicions de treball en el si
de les empreses, el Govern central ha aprovat per decret la reforma laboral
més regressiva de la història democràtica a Espanya.
Una reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i
condicions laborals en el nostre país. Sota l'excusa de trobar mecanismes
per a la reactivació de la contractació a la nostra economia, el Govern de
l'Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de facto l'acomiadament
lliure i amb 20 dies d'indemnització. És una reforma que permet a les
empreses impulsar expedients de regulació d'ocupació sense l'aprovació de
l'Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els empresaris
per la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva
continuïtat en el lloc de treball amb un 50% del seva .prestació d'atur, amb
la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment
contractables. Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la
negociació col.lectiva, col.locant el conveni d'empresa com a principal
referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i deixant en
situació de màxima feblesa els treballadors i les treballadores de les
empreses petites i mitjanes.
En un moment d'inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures
que s'han pres introdueixen
encara més incertesa en l'economia
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precaritzant al límit les relacions laborals. De res ha servit el fracàs absolut
de la reforma laboral del 2010, que fins al moment ha generat més d'un
milió d'aturats nous, ni tampoc la constatació que en temps de recessió
econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa precaritzant
les condicions del treball, sinó garantint la qualitat en la contractació,
mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant l'accés al crèdit de les
empreses i les famílies.
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels
nostres ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura
social d'aquelles persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves
conseqüències i altaveus de les aspiracions fonamentals de les nostres
ciutats i viles, demanem al Govern central que:

1.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l'aprovació de la
reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012 i,
2. - Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació
amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral,
perquè impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per
assegurar la incorporació al mercat laboral de treballadors a l'atur i fer
passes en la direcció de transformar el nostre model competitiu.
3. - Afronti la necessitat d'enfortir el serveis públics com a garants de drets i
cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població
aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació.

•

4. - Que d'una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de
l'entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l'Estat i
el Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria
evitar l'ofegament de la capacitat econòmica de les administracions
catalanes .
Aquesta moció s'ha aprovat amb 18 vots a favor (grups de CiU, Socialista,
de la CUP, d'ICV-EUiA i d'ERC) i 2 en contra (PP).
D'acord amb el ROM, s'ha autoritzat la intervenció, en nom dels sindicats
i UGT, d'Anna Carnicer, qui porta a terme una defensa argumentada
de la moció que rebutja les mesures de la reforma laboral acordada.

ceoo

Pep Quelart (ERC) advoca pel diàleg i per remar tots en la mateixa direcció,
i no per la reforma imposada que resulta perjudicial per als treballadors. Els
poders públics potser han d'invertir i de gastar, per estirar la demanda i
permetre el creixement econòmic.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que la moció l'han presentada delegats
sindicals de la comarca, però l'alcaldia no va garantir la seva inclusió en
l'ordre del dia del Ple, per la qual cosa tres grups municipals s'han vist
obligats a presentar-la com a pròpia. Hi ha mesures inacceptables: reducció
dels costos salarials totals, ERO's sense intervenció de l'autoritat laboral,
debilitament dels convenis col.lectius, etc. Després d'abaixar sous en el
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sector públic ara s'abaixen també en el privat,
demanda mesures que no són aquestes.

l'economia productiva

Francisco Romero (grup Socialista) agraeix la intervenció de la Sra.
Carnicer. El PSC es mostra crític amb aquests tipus de mesures; ho va fer
durant l'anterior govern socialista, i ho fa també ara. No tenim la mateixa
situació que Alemanya, i el cert és que la reforma retalla molts drets,
supera qualsevol precedent i s'ha de retirar o negociar.
Josep Ramon (PP) rebutja la moció i defensa la reforma. És cert que un
salari per a joves de 500 euros no permet independitzar-se, però sí rebre
uns ingressos propis i adquirir experiència. Els ERO's no requeriran permís
administratius, però tindran un control judicial, i malgrat que l'atur no
s'abaixarà a curt termini, la reforma a termini mitjà es veurà que és positiva
i que permet crear ocupació.
Xavier Navarro (CUP) dóna suport a la moció. La reforma no soluciona cap
problema, i les empreses tenen altres necessitats (pagament d'impostos de
factures no cobrades, accés al crèdit, etc.). Hi ha empresaris bons i dolents,
i la reforma beneficia la gran empresa, i no la petita i mitjana.
Aureli Ruiz (CiU) afirma que és necessària una reforma laboral profunda,
dialogant amb forces polítiques i agents socials. Aquesta moció no és igual
que l'anterior, perquè no exigeix una retirada radica de la reforma, sinó un
diàleg. Més enllà de la part expositiva de la moció,' molt discutible, la part
dispositiva esdevé assumible per a CiU. Quan els sindicats van presentar la
moció, ell mateix com alcalde accidental es va comprometre a portar-la al
Ple si hi havia el suport de la majoria de grups. La intenció del govern
municipal ha estat en tot moment la de promoure el debat en el Ple, i si
alguns grups no haguessin assumit com a pròpia la moció, s'hagués tractat
igualment a proposta de l'alcaldia.
AMPLIACIÓ
DE L'ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA.
MOCIÓ
SOLIDARITAT AMB ELS ESTUDIANTS DEL PAís VALENCIÀ

EN

Després de la convocatòria del ple, i per tant fora de l'ordre del dia, s'ha
presentat una moció per part del grup de la CUP.

La declaració d'urgència, amb la consegüent ampliació de l'ordre del dia, ha
estat acceptada per assentiment.

El text de la moció presentada és el següent:
Ara fa quasi dues setmanes els estudiants d'ESa i Batxillerat de l'lES Lluís
Vives, al centre de la ciutat de València, van tallar el carrer de Xàtiva en
resposta a la situació límit que viuen els instituts públics valencians.
Setmanes abans s'havien succeït les polèmiques entorn als talls de llum i
calefacció, així com a l'escassetat de subministraments bàsics, que les
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noves retallades de la Generalitat valenciana havia efectuat
centres d'ensenyament públic del País Valencià.

sobre els

La resposta a l'acció dels joves estudiants per part de la Policia Nacional fou
contundent i les imatges de la repressió d'aquell dia donaren la volta al
país. Els dies següents la protesta s'estengués a més instituts, al conjunt d
ela comunitat educativa i a tota mena de col. lectius socials, sindicals i
polítics que veieren en els joves estudiants de l'lES Lluís Vives i el seu
exemple de lluita una senyal clara per manifestar el malestar que les
esmentades retallades estan provocant en el conjunt de la societat
valenciana.
I així com s'estengué la revolta, també ho féu la brutalitat policial: caps
oberts, pallisses a plena llum, violència contra menors, quasi 50 detencions,
arbitrarietat en l'actuació, col.lapse circulatori del centre de la ciutat. ... tot
un estat de setge contra una protesta social, legítima i necessària que el
cap de la Policia Nacional a València va saber definir amb claredat: es
tractava de combatre l'enemic.
Les paraules del cap de la Policia Nacional, Antonio Moreno, han suscitat
tota mena de queixes arreu del país i de manifestacions i mostres de
solidaritat amb els estudiants valencians, com la concentració que tingué
lloc aquest dissabte a davant de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Per tot això, s'ACORDA:
1. Mostrar la solidaritat del Ple de Vilafranca del Penedès amb les
reivindicacions i lluita dels joves estudiants i amb la comunitat
educativa valenciana.
2. Rebutjar l'actuació policial i demanar a les autoritats corresponents el
cessament del cap de la Policia Nacional a València, Antonio Moreno,
així com de la Delegada del Govern al País Valencià, Paula SiJnchez
de
León.
Fer arribar aquests acords a la Generalitat Valenciana, a la Delegació
del Govern al País Valencià i a l'lES Lluís Vives de València.
Aquesta moció s'ha aprovat amb 18 vots a favor i 2 en contra (aquests
darrers del grup del PP).
Xavier Navarro (CUP) afirma que es van veure imatges per la TV i internet
amb la Policia carregant contra estudiants, nois molt joves, o contra
vianants, de forma repressiva, dura i desproporcionada, i el Cap de la
Policia va qualificar els joves estudiants com "enemics". Cal mostrar la
nostra solidaritat i defensar la llibertat d'expressió. Intervenen per donar
suport a la moció Pep Quelart (ERC), Bernat Villarroya (ICV-EUiA), Ramon
Zaballa (grup Socialista) i Raimon Gusi (CiU). En la línia dels altres grups
que donen suport a la proposta, Zaballa (grup Socialista) considera que qui
ha elevat a la categoria de conflicte els fets de l'anomenada primavera
valenciana que es recullen en aquesta moció ha estat l'errònia i inapropiada
gestió dels responsables polítics i policials. Rebutja la moció Josep Ramon
(PP), qui afirma que la manifestació no era autoritzada, que el carrer va ser
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tallat al trànsit pels manifestants, que a aquests van unir-se agitadors i que
es va poder cometre algun excés que s'investiga, sense que es pugui parlar
però en general de repressió policial.
PRECS I PREGUNTES
En aquest apartat de l'ordre del dia, es produeixen les intervencions
següents, amb el benentès que les qüestions no contestades en aquesta
sessió seran respostes pel govern municipal per escrit.
A) El portaveu d'ERC Pep Quelart formula les qüestions següents:
1. En la línia d'intentar millorar el trànsit de la vila, en l'últim ple vàrem
proposar que el semàfor del carrer de Cal Bolet amb Amàlia Soler es posés
en taronja intermitent, i ara els proposem que facin el mateix amb els del
carrer Amàlia Soler amb General Cortijo i amb el Parc Tívoli. Evidentment
posant les senyalitzacions corresponents per a una bona seguretat dels
vianants.
2. Atès que la vorera del carrer de Cal Bolet (darrera l'Ambulatori) és molt
estreta i impossibilita la col.locació de pilones, i quasi cada dia hi ha
problemes. perquè hi ha vehicles estacionats
en aquesta vorera que
dificulten el pas dels vianants i dels mateixos vehicles correctament pels dos
carrils del carrer, sol.licitem que es prengui el compromís de passar
diàriament en diferents franges horàries per aquest punt, per tal d'evitar
els problemes que diàriament s'hi ocasionen.
3. 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
del calaix la proposta de modificació que vostè mateix va presentar, i que,
per tant, desencalli la seva tramitació i aprovació.
B) . El portaveu d'ICV-EUiA,
assumptes següents:
4. ICV-EUiA
suspengui el
Catalana de
adoptar d'ara

Bernat

Villarroya,

exposa

demanem al govern de l'Ajuntament de
pagament de la quota anual de 5.846 €
Municipis, fins que l'entitat aclareixi quines
endavant per garantir la bona gestió d'aquests

oralment

els

Vilafranca que
de l'Associació
mesures pensa
recursos.

5. La línia R4 de Rodalies Renfe, la de Vilafranca, no només no millora sinó
que està tornant a tenir moltes incidències. Això ja fa anys que dura. El 23
de setembre de 2008 l'Ajuntament va aprovar una moció d'ICV-EUiA per
impulsar un pacte d'alcaldes de la línia per fer front comú. Ni l'alcalde
Marcel Esteve ni l'alcalde Pere Reguli van fer massa cas d'aquella moció.
Ara altres alcaldes com el de Sant Feliu, d'Iniciativa, o el del Martorell, de
Convergència, estan impulsant una proposta similar. El prec és que aquesta
30

vegada l'alcalde de Vilafranca es comprometi a fons a construir aquest front
comú municipalista en defensa de la línia de tren que dóna servei a la Vila i
la comarca.
6. El Centre del Coneixement del Vi (Universitat del Vi), a la seu de l'antic
INCAVI, té un pressupost de 1.690.743 € i fa temps que ja s'estan fent
obres a l'edifici.
Segons l'informe de l'interventor (9 de febrer) cap dels ingressos. del Pla
financer d'aquesta inversió estan confirmats ni acreditats.
Segons l'informe del secretari, la forma com s'han licitat la obra és legal
però pot ser que ens impedeixi obtenir la subvenció PUOSCde la Generalitat
(650.000 €).
Hi ha alguna previsió de finançament alternativa? S'ha plantejat el govern
municipal aturar la obra i fer els primers cursos de la Universitat del Vi, si
finalment es posa en marxa, a les aules ja existents del Vinseum?
7. Quin protocol se segueix per tancar els espais interiors d'illa de la vila,
com el Pati dels Pollancres, la Plaça de les Clotes o l'espai del carrer
Torrelles de Foix?
8. Sol.licitem dades de la recollida de plàstics i cartró, ja que hem rebut
queixes de saturació sobretot a la zona al voltant de l'Estació de tren.
9. Tenint en compte la problemàtica d'habitatge que hi ha, s'ha fet alguna
gestió amb l'Estat per tal de donar algun ús als pisos de l'antiga Caserna de
la Guardia Civil?

•

10. Sol. licitem dades actualitzades de mobilitat i incidències amb vianants
implicats, en especial des del canvi en la política de semàfors. Demanem
que s'aprovi el Pla de Mobilitat pendent.
11. Demanem que al final de cada votació en el Ple l'alcalde informi del
resultat de la mateixa i del sentit de vot de cada grup, perquè la gent que
ens segueix per ràdio i televisió pugui saber què ha votat cada grup.
C) Xavier Navarro, de la CUP, planteja verbalment:
12. La Junta de Govern ha aprovat recentment canvis en les línies 1 i 3 del
bus urbà, reduint-se horaris. Pregunta com es pren.en aquesta mena de
decisions, i si no s'han d'emmarcar en un Pla global de mobilitat. També diu
que el web municipal encara publica els horaris antics del bus, per la qual
cosa la informació s'hauria d'actualitzar.
.
D) La CUP ha plantejat per escrit i amb antelació preguntes i precs, per tal
que fossin contestades oralment en el decurs d'aquesta sessió. Es tracta de:
13. Quines accions s'han dut a terme per donar suport a les persones
afectades per les participacions preferents?
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Contesta Dolors Rius que l'Oficina Municipal del Consumidor (OMIC) ha atès
cinc casos i, com que no té legitimació per acudir als Jutjats, ha derivat
altres casos de possible reclamació judicial a l'Associació d'usuaris de bancs,
caixes i asseguradores (ADICAE), la qual valora els assumptes i acompanya
les persones afectades als Jutjats. El 13 de febrer es va participar en un
programa de ràdio juntament amb el Consell Comarcal, amb intervenció del
Sr. Pere Messeguer, i el 20 de febrer va tenir lloc a l'antic Escorxador una
assemblea d'afectats per a valorar les diferents possibilitats.
14. Quants expedients de renda mínima d'inserció (RMI) tenim pendents de
resoldre per part de la Generalitat i de quina data és el més antic?
Contesta Ramona Suriol que hi ha 91 expedients pendents, i el més antic és
de
10
de
maig
de
2011.
15. Com estan les llistes d'espera de Serveis Socials?
Contesta Ramona Suriol que les esperes al SOl (primera acollida) són de 20
dies; les esperes de tractaments de treballadors socials i d'educadors
socials són de 23 i 11 dies respectivament, i les de casos de gent gran de
17 dies.
16. Com està el contenciós contra ADIF i quines són les últimes novetats
sobre el tema?
L'alcalde Pere Reguli contesta que es va presentar el contenciós als Jutjats
contenciosos centrals, amb seu a Madrid; tenim Jutjat assignat i el recurs
s'ha admès a tràmit; s'està a l'espera que l'ADIF trameti al Jutjat
l'expedient administratiu.
17. Per què no existeix un informe tècnic en la selecció del servei
d'assessorament jurídic del Casal x la Igualtat?

•

Ramona Suriol contesta que va existir una errada. La tècnica del Servei va
informar verbalment però no va signar l'informe, omissió aquesta que a
hores d'ara ja ha quedat resolta.
18. Per què donem suport al Pla turístic Costa de Barcelona, tenint en
compte que diversos ajuntaments i entitats del territori l'han denunciat?
Dolors Rius, i l'alcalde Pere Reguli, afirmen que al Pla.no es dóna suport ni
es deixa de donar suport. La Diputació ha elaborat un Pla que té molts
aspectes positius i altres que no ho són. Ens adherim a uns serveis, i altres
els deixem de banda, però no ens adherim ni rebutgem el Pla en termes
globals.
19. Quin criteri s'utilitza actualment per als ajuts dels llibres de text?
Ramona Suriol afirma que per una banda hi ha ajuts per la reutilització de
llibres de text, de caràcter universal i amb un màxim de 20 euros per
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alumne; per una altra banda existeixen ajuts a l'escolaritat, que són de
caràcter social i tenen en compte els ingressos de les famílies, amb un
import d'entre el 50 i el 90% de la despesa. Es donen a educació infantil (P3, P-4 i P-5, amb un màxim de 80 euros per alumne), a primer i segon de
Primària (màxim 110 euros per alumne) i a l'ESa (màxim 200 euros per
alumne), sempre amb criteris socials.
20. Fer arribar el document de règim de funcionament
escolar Municipal a tots els components del CEM.

intern del Consell

Ramona Suriol diu que la proposta de modificació de Reglament del Consell
s'ha fet arribar a tothom: representants de grups en l'anterior Consell,
representants de grups nomenats en aquest mandat i membres del Consell
antic.
21. Hi ha alguns centres educatius que no han cobrat els ajuts municipals
de les activitats complementàries i se'ls ha comunicat que fins que
l'Ajuntament no cobri del Departament d'Ensenyament no es farà efectiu
aquest pagament. Demanem que l'Ajuntament avanci aquests diners.
Ramona Suriol afirma que no s'han pogut fer alguns pagaments per manca
de tresoreria. Tanmateix, divendres vinent la Junta de Govern aprovarà la
concessió dels ajuts.
E) Jordi Solà (grup Socialista) planteja:
22. En el Ple de novembre ja va preguntar sobre possibles actuacions
previstes a la ctra. de Guardiola, passat el camp de futbol, ja que quan plou
es creen importants bassals d'aigua. La resposta no ha estat contestada, i
demana una resposta.

•

23. En el Ple de gener es va preguntar per unes tanques d'obra situades a
la vorera de l'avinguda de Barcelona (davant l'antiga Cinzano), i encara no
s'ha contestat. Seria bo treure les tanques, perquè fan lleig i suposa
desaprofitar espais útils.
24. Es pregunta novament quan es preveu portar a aprovació definitiva el
Pla de mobilitat, perquè es van fent coses puntuals sobre mobilitat però
sense un Pla global.
25. Amb relació a la proposta de Centre de Coneixement del Vi (amb seu a
edifici de l'antic INCAVI), demana poder accedir a l'expedient si n'hi ha, i
pregunta si hi ha compromeses col.laboracions econòmiques del sector
privat. L'alcalde Pere Reguli contesta que s'estan fent gestions, i que espera
poder anunciar importants aportacions privades aviat.
F) Joan Tarrida (grup Socialista) diu:
26. Molts embornals estan bruts, i quan plogui generaran problemes
(avinguda Pla del Diable amb Assumpta Trens, passatges de la Serra
d'Ancosa i de les Germanes Lara, Ctra. d'Igualada 71, carretera d'Igualada
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a la zona de l'Espirall, etc.). Pregunta quan es netejaran, i demana que es
faci ràpidament.
27. Demana que se li faci arribar la planificació dels recursos de la Policia
Local corresponents al trimestre (torns, agents destinats a cada torn, etc.).

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

•
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