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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : OS/2013
Caràcter: ordinari
Data: 18 de juny de 2013
Horari: de 20,03 a 21,40 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):

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

S'han excusat d'assistir-hi:

- Montse Arroyo i Ferrando
- Montserrat Blasco-Pozzan

Es fa constar que el regidor Raimon Gusi s'ha incorporat a la sessió a partir del punt 4
de l'ordre del dia; es trobava per tant absent, amb justificació, durant la deliberació i
votació dels tres primers punts de l'ordre del dia.

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

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària
ordinària de data 21 de maig de 2013. L'acta s'aprova per assentiment.

I. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2012

El text del dictamen és el següent:

Aprovar, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el
Compte General dels Pressupostos de la Corporació corresponent a l'exercici 2012,
integrat pel de la pròpia Entitat, Patronat Municipal d'Esports, Patronat Municipal de
Comerç i Turisme, Organisme Autònom Local Torras i Bages, Patronat Municipal del
Teatre Cal Bolet, Entitat Pública Empresarial Local Escola Municipal de Música Maria
Dolors Calvet, Serveis Municipals de Comunicació SL, Societat Vilafranquina
d'Aparcaments SL, Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca SA i Societat Municipal
d'Habitatge de Vilafranca del Penedès SL, el qual ha estat informat favorablement
per la Comissió Especial de Comptes tota vegada que exposat al públic, prèvia
inserció d~edicte en el Butlletí Oficial de la Província amb núm. de registre
022013009010 de data 24 d'abril de 2013 no s'ha formulat reclamació ni objecció
de cap mena. '

El contingut del Compte General queda estructurat per:

• Comptes de l'entitat i dels organismes autònoms:
. El Balanç
. El Compte del resultat econòmic patrimonial
. L'Estat de liquidació del Pressupost
. La Memòria

• Comptes de l'entitat pública empresarial local i de les societats mercantils:
. El Balanç de Situació
. El Compte de Pèrdues i Guanys
. L'Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN)
. La Memòria
. L1nforme de Gestió
. L'Auditoria

L'anterior dictamen s'ha aprovat amb 16 vots a favor (grups de CiU, Socialista, pp/
ICV-EUiA i ERC) i 2 abstencions (CUP).

En nom del govern municipal, el regidor d'Hisenda Aureli Ruiz recorda que es tracta
del darrer tràmit relatiu als comptes del hòlding municipal de 2012. L'assumpte s'ha
tractat a bastament en el si de la Comissió Especial de Comptes, i s'ha sotmès a
informació pública, sense que s'hagin presentat al.legacions.

Pep Quelart (ERC) es mostra favorable al dictamen. Els comptes s'han elaborat
tècnicament de forma correcta i s'han explicat amb detall. Es tracta d'una fotografia
de la situació comptable de l'Ajuntament i dels seus organismes dependents que s'ha
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d'aprovar, la qual cosa no significa que es comparteixin determinades polítiques o les
formes d'ús dels recursos públics que porta a terme el govern.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que votarà a favor, ja que es tracta d'una
operació tècnica que disposa dels informes favorables. La gestió tècnica i financera
s'ha de valorar com a correcta, però el seu grup discrepa del govern municipal en
polítiques, prioritats i inversions. També existeixen discrepàncies quant a la gestió del
patrimoni municipal (reducció de capital d'Aigües, privatització de canonada d'aigua
pública, edifici de l'antic INCAVI sense valoració econòmica actualitzada, edifici de la
rambla de Sant Francesc llogat a l'escola Sant Josep, manca d'informes en operació
patrimonial a l'Agrícol que motiva la retirada avui del punt 2 de l'ordre del dia, etc.).

Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la proposta. Parlem d'un document tècnic i
comptable de la Intervenció municipal que s'accepta, la qual cosa no comporta estar
d'acord globalment amb les actuacions del govern.

Xavier Navarro (CUP) afirma que s'abstindrà en tractar-se d'una qüestió tècnica. La
CUP expressarà el seu parer quan parlem d'opcions polítiques, com quan s'hagi
d'aprovar el pressupost municipal.

II. EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOST ENTITAT

Aquest punt de l'ordre del dia és retirat i deixat sobre la taula per iniciativa del
govern municipal. Se sotmetrà al ple següent després dels aclariments i
ampliacions adients.

III. CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT (CONVENI
- ACORD)

Es presenta al ple aquest dictamen:

Vist que en data 31 de desembre de 2012 va finalitzar el període de vigència del
Conveni col.lectiu i l'Acord de Condicions reguladors de les condicions de treball
dels empleats i empleades públiques de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Vist que les Meses de negociació per a la determinació de les condicions comunes
dels empleats públics de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i els òrgans de
govern de l'Ajuntament han realitzat la preceptiva negociació d'acord amb allò
previst a la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i el Reial
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut
dels Treballadors.

Atès que aquest acord requereix de l'aprovació per part del Ple municipal, d'acord.
amb allò previst als articles 22.2 d) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les bases de règim local.

S'ACORDA,
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Primer.- Aprovar l'Acord de Condicions i Conveni col.lectiu reguladors de les
condicions de treball dels empleats i empleades públiques de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès pel període 2013-2015, d'acord amb els documents annexes
que acompanyen aquest dictamen.

Segon.- Disposar la seva publicació en els diaris oficials corresponents del text de
l'acord.

L'anterior dictamen s'ha aprovat per unanimitat.

El regidor representant del govern municipal i de CiU, Aureli Ruiz, recorda que el
conveni col.lectiu del personal laboral i l'acord de condicions del personal funcionari
van extingir la seva vigència el passat 31 de desembre, i ja abans es va començar a
negociar amb els representants del personal amb vista a actualitzar els documents.
S'ha fet una refosa i actualització normativa, i s'han introduït millores.

Ruiz comenta que els acords, ratificats per l'assemblea de treballadors,
persegueixen diferents objectius: millores de la productivitat i de l'organització
interna, compromís dels treballadors amb la correcta gestió dels serveis municipals,
condicions per conciliar la vida familiar i professional de les persones, manteniment
del nivell d'ocupació actual a l'Ajuntament, etc. Amb els acords aconseguim estalvis
en algunes partides del pressupost, millorem l'eficiència i prioritzem serveis
necessaris com els socials, afirma Aureli Ruiz.

Pep Quelart (ERC) posa en relleu que, davant la situació econòmica difícil, els
treballadors de l'Ajuntament han estat responsables, han fet esforços i han acceptat
limitacions imposades per altres Administracions. Quan la situació millori, les seves
condicions s'haurien de revisar a l'alça.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) anuncia el seu vot a favor d'acords pactats per les
parts i ratificats en assemblea. L'Estat i la Generalitat han imposat retallades que
els treballadors de la casa han acceptat. Cal reconèixer l'esforç del personal
municipal, i tenir la voluntat de millorar les seves condicions laborals quan sigui
possible.

Josep Ramon (PP) es mostra favorable a l'acord i a la millora de les condicions
organitzatives i de treball. També demana que les condicions laborals a
l'Ajuntament puguin millorar en el futur en la mesura del possible.

Xavier Navarro (CUP) afirma que la CUPno s'ha de pronunciar específicament sobre
acords acceptats per l'assemblea de treballadors. L'acord no es fruit d'una
negociació entre parts iguals, 'de tu a tu, sinó de les imposicions i retallades de
l'Estat i d'organitzacions internacionals (l'anomenada "troika"). Cal lamentar que,
més que d'un acord lliure, parlem de l'assumpció forçosa de retallades.

Francisco Romero (grup Socialista) dóna suport a uns acords aprovats en
assemblea pels treballadors. És positiu poder millorar l'organització i els serveis
municipals, i s'ha de reconèixer la bona Implicació i dedicació dels professionals de
la casa en les seves tasques i responsabilitats.
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IV. MOCIÓ SITUACIONS DE DEPENDÈNCIA

Es presenta la següent moció del grup Socialista, encapçalada també per ICV-EUiA:

En els darrers temps, l'atenció a les persones amb dependència ha estat objecte de
retallades importants. Ara, en data 26 d'abril de 2013, el Govern de l'Estat ha
presentat el Programa Nacional de Reformas 2013 (PNR) i podem conèixer quin és
l'abast d'aquelles modificacions. Aquest programa pretén, suposadament,
racionalitzar la despesa pública i aconseguir un suposat estalvi econòmic. En
realitat, el Govern torna a utilitzar la crisi com excusa per a justificar la retallada de
serveis públics i de drets a la ciutadania, i desmantellar el sector públic en benefici
del privat.

La proposta de l'actual Govern de l'Estat, pel Sistema de Promoció de l'Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència, és retallar 1.108
milions d'euros (quantia superior a la pressupostada per aquest àmbit al 2013, que
és de 1087 milions d'euros). Per aconseguir aquest objectiu el Govern de l'Estat
està demorant, des de 2012, la incorporació al sistema de les persones
beneficiàries amb grau de dependència moderat, està revisant el procés de
valoració de situacions de dependència, ha suspès l'obligació de l'AGE de cotitzar a
la Seguretat Social pels cuidadors no professionals, ha reduït les intensitats dels
serveis i prestacions, ha eliminat la retroactivitat, ha incrementat el copagament
dels usuaris, etc.

Així doncs, la retallada que es pretén fer a la Llei de Dependència, suposa un greu
risc de desatenció per a les persones depenents i les seves famílies, i, en definitiva,
el desmantellament del sistema. Però aquesta reducció pressupostària no significa
únicament la vulneració de drets assolits a l'any 2006. Des de l'entrada en vigor de
la llei fins a l'ay 2011, en un context de greu crisi econòmica com l'actual, el sector
d'atenció a les persones depenents va crear més 185.000 llocs de treball directes i
63.000 indirectes; i com reconeixen diferents informes, inclosos els de la VE,
aquest sector és un dels que té més potencialitat a l'hora de generar ocupació de
qualitat i no desloca litzable.

El Govern de l'Estat enlloc d'apostar pel sector, aplica retallades que suposaran el
tancament de moltes empreses, i per tant la pèrdua de llocs de treball (el propi
sector parla de 25.000 llocs de treball menys); el que, si més no, resulta
inversemblant, quan el país té una taxa d'atur superior al 26%. Així mateix, el
Col.legi de Treball Social de Catalunya ha demanat al Govern de la Generalitat i a la
resta de forces polítiques un pacte que garanteixi la cobertura de les persones
depenents. Per això, ha instat a la Generalitat a impulsar una atenció
compensatòria amb caràcter d'urgència per a què les entitats socials i les
administracions locals puguin garantir l'atenció a tots els col.lectius.

Per tot això es proposa l'adopció dels següents acords:

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

5

http://www.vilafranca.cat


~

~ AJUNTAMENT
~Inl~VILAFRANG.A

DEL PENEDES

Primer.- Rebutjar les retallades anunciades al Programa Nacional de Reformes
2013, en especial aquelles que impacten en la qualitat de vida de les persones, i en
aquest cas, específicament, de les persones depenents.

Segon.- Exigir al Govern central que mantingui, i si s'escau incrementi, l'aportació
pressupostària d'atenció a les persones en situació de dependència, ja que aquest
no només és i ha de seguir sent un servei bàsic, subjectiu i universal de la cartera
dels serveis socials municipals, sinó que a més s'ha demostrat que és un sector que
genera ocupació de qualitat i no deslocalitzable.

Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat que executi les bestretes
compromeses en el contracte programa vigent, relacionades amb l'atenció a les
persones depenents.

Quart.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que elabori un complert
desenvolupament del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència
(SCAAD), incorporant el desplegament del serveis de promoció de l'autonomia
personal, prevenció de la dependència, i impulsant una atenció integral que
incorpori l'atenció sociosanitària.

Cinquè.- Reclamar al Govern estatal i a la Generalitat que compleixin amb els
terminis de pagament acordats legalment amb les entitats i els governs locals.

Sisè.- Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als
grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a la FMCi a l'ACM.

L'anterior moció s'ha aprovat amb 18 vots a favor i 1 en contra, corresponent
aquest al grup del PP.

Pel grup Socialista, Carme Garrido defensa la moció, i afirma que retallades com
aquestes maltracten les persones. Es deixa sense atenció suficient a les persones
dependents, que a Vilafranca són centenars, moltes d'elles gent gran, però també
persones discapacitades, infants i joves. Cal reivindicar amb èmfasi la vida
autònoma i la dignitat de la gent, i per tal que això sigui possible són necessaris
suports efectius. La retallada en dependència a l'Estat espanyol és d'uns 1.108
milions d'euros, i aquesta retallada no té a veure amb la crisi econòmica ni raó de
ser. Es necessiten els recursos previstos en la llei per a la gent de Vilafranca, i
l'Ajuntament també deixarà de rebre, si no revertim la situació, recursos
relacionats amb el suport a les situacions de dependència.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, però afirma que grinyola per venir del
PSc. La llei es va aprovar durant el govern Socialista de Zapatero, i va obligar a
Comunitats Autònomes i municipis a abocar diners per a fer front a aquesta
situació, però després l'Estat no va complir els seus compromisos econòmics. És
correcte exigir al govern del pp els recursos que proposa la moció, però el mateix
s'havia d'haver exigit a l'anterior govern socialista. Mentrestant, la gent es queixa
als ajuntaments i a la Generalitat, i tot plegat només es podrà solucionar de debò
quan s'aconsegueixi la independència nacional.
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a la moció i desitja encapçalar-la.
Existeixen casos molt greus, i cal millorar la possibilitat d'autonomia de les
persones. Fa uns anys el nostre país va viure avenços positius en la matèria, però
darrerament els governs neoliberals prioritzen gastar diners en salvar bancs, en
detriment de les necessitats de les persones; ofeguen els drets socials i laborals, i
afavoreixen l'especulació i el lucre financer. Es retalla en dependència uns 1.100
milions d'euros, però l'ajut públic a l'entitat financera BANKIA és de 30.000 milions
d'euros, i el grup Mare Nostrum al qual es va adscriure Caixa Penedès va rebre
gairebé 1.000 milions.

Josep Ramon (PP) afirma que votarà en contra de la moció, i recorda que en l'època
de govern socialista el PPes va abstenir en la votació de la llei, justament perquè
no es garantien els recursos econòmics per a complir-la. Llavors el govern central
ja no pagava plenament, i obligava a fer-ho a Comunitats Autònomes i
ajuntaments. Ara el govern reformula el sistema per tal de garantir-ne la
sostenibilitat, i aposta per pagar allò que és possible, i no per dir que pagarem
coses que després no podrem pagar. En un altre sentit, els ajuts als bancs, atesa la
situació financera, eren necessaris.

Llorenç Casanova (CUP) dóna suport a la moció, però amb visió crítica. El govern
del PPporta a terme retallades que castiguen les classes populars i mitjanes, però
les retallades de l'estat del benestar vénen de la reforma de l'article 135 de la
Constitució que en 12 dies van tramitar PSOEi PPper a satisfer les pressions de la
Unió Europea. Es va dogmatitzar el principi d'estabilitat pressupostària, es va optar
per donar suport al sector financer i, atès que no hi podia haver -es deia- dèficit, es
van imposar retallades en les prestacions i els drets. Assistim a una reducció
constant de la despesa pública i social, i la situació actual la va propiciar en certa
manera també el PSOEquan governava.

Aureli Ruiz (CiU) dóna ple suport a la moció. L'Estat ha de tenir prioritats, però
sembla que inadequadament prioritza actualment trens AVE, aeroports, autovies o
avions militars que no es necessiten. La retallada afecta a molta gent i als
ajuntaments, i hem d'entendre que és prioritària l'atenció a les persones amb
necessitats.

V. MOCIÓ QUERELLA CRIMS FRANQUISME

Se sotmet al ple la següent moció de la CUP, encapçalada també finalment per ERC
i ICV-EUiA:

El 14 d'abril de 2010 es va interposar una querella davant d'un jutjat penal
d'Argentina pels delictes de genocidi i crims de lesa humanitat comesos a l'Estat
espanyol per la dictadura franquista entre el 17 de juliol de 1936, data de
l'alçament feixista, i el15 de juny de 1977. Aquesta querella va ser presentada per
familiars de les víctimes i associacions socials i de drets humans argentines, de
l'Estat espanyol i dels Països Catalans.

És a dir, que la possibilitat de lluitar jurídicament contra el franquisme i els
franquistes supervivents és real i s'ha concretat a la Querella 4591/10, que està
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tirant endavant la jutge María Servini de Cubría, titular del jutjat núm.l de Buenos
Aires, República Argentina.

Algunes d'aquestes associacions, agrupades en la "Red Ciudadana en apoyo a la
querella argentina contra los crímenes del franquismo" han proposat que les
institucions catalanes també es posicionin enfront la impunitat dels crims realitzats
per part de la dictadura franquista i que recolzin pÚblicament la querella citada.

La sublevació militar encapçalada per Franco va derrocar el govern legítim de la
República i els diferents governs nacionals (autonòmics) existents i va instaurar un
règim totalitari que es va basar en la persecució i l'aniquilació de persones i dels
seus drets humans. Aquest drets negats a les persones i als pobles, drets socials i
polítics, no han estat investigats fins a dia d'avui.

Gràcies a la llei d'amnistia de l'any 1977, molta gent repressaliada pel franquisme
va poder ser alliberada però aquesta llei també va servir per assegurar la impunitat
del règim franquista i dels seus col.laboradors que, durant tot el procés de la mal
anomenada "transició democràtica" van mantenir les estructures del poder polític,
judicial, econòmic, militar i van assegurar-se els pilars fonamentals del franquisme:
la unitat de l'Estat, la preeminència del Capital i l'estatus privilegiat de l'església
catòlica.

El reflex de que el dictador va deixar-ho tot "atado y bien atado" és que, tot i els
anys transcorreguts~ l'Audiència Nacional espanyola segueix sent un tribunal polític,
el sistema monàrquic encara és vigent i els maltractaments i les tortures segueixen
existint i es mantenen en la impunitat absoluta.

Per tot l'exposat, es proposa:

1. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedèsmanifesta el seu recolzament a totes les
iniciatives per a la reparació i la justícia a les víctimes del franquisme i manifesta el
seu suport i adhesió a la Disputa 4591-10, del Jutjat N o 1 de Buenos Aires,
República Argentina.

2. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès condemna l'alçament militar-feixista
dirigit pel general Francisco Franco Bahamonde al juliol de 1936, contra el règim
republicà legítimament constituït l'any 1931. Igualment condemnem el règim
dictatorial-feixista posterior que durant quaranta anys va reprimir a sang i foc tot
vestigi de dissidència i lluita per la llibertat, la justícia social i els drets de les
persones.

3. AI seu torn, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès denúncia el paper que part
de les oligarquies agràries, industrial i financera, així com gran part de la jerarquia
de l'església catòlica van tenir a l'hora de recolzar i finançar l'alçament militar i,
posteriorment, sostenir el règim franquista.

4. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès es compromet a adoptar les mesures
necessàries per garantir el dret a la veritat, el dret a la justíCia efectiva, el dret a
una reparació digna i no discriminatòria.
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La moció anterior s'ha aprovat amb 18 vots a favor i 1 en contra (aquest darrer, del
grup del PP).

Xavier Navarro (CUP) afirma que cal donar suport a la demanda que es presenta a
Argentina per investigar els crims del franquisme i de la dictadura i del feixisme,
d'acord amb el principi de justícia universal. L'Estat espanyol s'hi oposa, però no
hauria de fer-ho. En tot cas, des de l'Ajuntament hem de denunciar els crims
comesos durant la guerra civil i la llarga etapa feixista.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció i desitja encapçalar-la. És molt clar el
que va suposar el franquisme per a ERC i per al país, fins al punt que Lluís
Companys va ser assassinat pel fet de ser president de Catalunya. L'Estat espanyol
hauria d'acceptar la investigació per part d'un altre Estat, tenint present que fa uns
anys es van investigar a l'Estat espanyol fets similars succeïts en un altre país.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) també es mostra favorable a la moció i vol encapçalar-
Ia. És necessari assumir compromisos de reparació, de suport a les víctimes i de
defensa dels drets humans, i també cal investigar. La Generalitat, en l'època del
govern tripartit d'esquerres va adoptar iniciatives en aquesta matèria i de
recuperació de la memòria històrica, però els aspectes jurídics corresponen a
l'Estat.

Josep Ramon (PP) s'oposa a la moció. Hagués estat millor que no hi hagués hagut
guerra civil ni manca de llibertats. Argentina però no ha d'intervenir, i el Tribunal
Suprem d'Espanya ja va desestimar investigar tenint en compte que s'ha d'aplicar
la llei d'amnistia de 1977.

Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport a la moció, i advoca per adoptar
mesures de reparació a favor de les víctimes, cosa que cal fer aviat perquè cada
cop en queden menys per raons biològiques. A més, cal conservar i recuperar la
memòria històrica, i ja es van aprovar lleis en aquesta línia.

Raimon Gusi (CiU) anuncia el seu vot favorable, ja que cal deixar clar qui estava
amb la legalitat democràtica de l'època i qui no. La repressió va afectar també
Vilafranca, i recorda l'afusellament de l'alcalde Josep Grau.

VI. MOCIÓ MASOVERIA URBANA

S'ha presentat la següent moció del grup municipal de la CUP:

"La masoveria és un contracte tradicional en el sector agrari català. A causa de la crisi social
que Catalunya està patint en els darrers anys i de l'allau de persones desnonades que dia a
dia va creixent, el contracte de masoveria s'ha comença a aplicar a l'àmbit del lloguer urbà.

En el cas de la masoveria urbana, aquest contracte, suposa per l'arrendatari realitzar les
tasques de rehabilitació i manteniment de l'habitatge en el que ha de viure i fer-ne ús sense
cap tipus d'intercanvi monetari. D'aquesta manera:

1.- Es facilita l'accés a l'habitatge a persones amb una capacitat econòmica limitada, però
amb les habilitats bàsiques per rehabilitar aquest habitatge i,

c;)
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2.- Es rehabiliten habitatges, sense cap despesa per a l'Ajuntament, que en cas de
continuar abandonats podrien arribar a comportar situacions de degradació de les finques
que podria obligaria a intervenir a l'Ajuntament i a realitzar despeses per garantir-ne la
seguretat.

Es tracta, en resum, d'una acció solidària de la pròpia ciutadania en defensa d'un dels drets
bàsics com és l'accés a una vivenda digne. És per això, que per la Candidatura d'Unitat
Popular, hauria de ser una prioritat donar totes les facilitats possibles a aquests tipus de
contractes, que defensen l'intercanvi d'habilitats i de béns, la solidaritat entre la ciutadania
i que procuren garantir l'ús social que hauria de tenir l'habitatge, allunyats de qualsevol
especulació en el preu del lloguer.

Convençuts doncs que aquest model de contracte hauria de tenir el suport del nostre
Ajuntament, la Candidatura d'Unitat Popular de Vilafranca del Penedès, demana en aquest
ple el suport a aquestes iniciatives i demana aprovar el següent:

- L'Ajuntament de Vilafranca subvencionarà l'import de l'impost de bens immobles (IBI) en
un 100% als propietaris d'habitatges que les posin en règim de masoveria urbana. Aquesta
subvenció s'aplicarà també als pagaments corresponents a l'any 2012.

- Es subvencionarà l'alta del servei de la companyia d'aigües en els edificis rehabilitats que
participin en el sistema de masoveria urbana.

- A efectes d'empadronament, el contracte de masoveria urbana o de cessió d'us d'un
habitatge tindrà la mateixa validesa que qualsevol altre contracte de lloguer d'habitatges i
permet doncs l'empadronament immediat del masover, masovera i de tota les persones que
convisquin.

-L'Ajuntament de Vilafranca es compromet a promoure aquests tipus de contractes i
assessorarà tant a propietaris com a arrendataris".

Xavier Navarro (CUP) afirma que la masoveria urbana és semblant a la rústica. Un
propietari cedeix l'ús d'un habitatge a una persona que el necessita, i aquest no
paga una renda en metàl.lic, sinó que porta a terme obres de rehabilitació o
reforma de l'habitatge. Hi ha casos existents que s'han de regular i potenciar,
subvencionant l'IBI i l'alta d'aigua, i facilitant l'empadronament de les persones
residents.

Pep Quelart (ERC) considera que la moció aporta una bona idea, ja que calen
m.esures per a rehabilitar habitatges i facilitar el lloguer assequible. S'han
d'analitzar els possibles problemes tècnics, però la iniciativa mereix el suport d'ERC.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció i a la política de donar ús als
habitatges buits. S'han d'ajustar i estudiar qüestions tècniques que se susciten,
però demana que si el govern vota a favor de la moció les mesures realment
s'apliquin, i no com altres vegades en les quals s'aproven mocions que després
queden en un calaix.

Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot favorable a una moció que tracta de facilitar
l'accés a l'habitatge i també la rehabilitació d'aquest. Demana però mesures que
evitin fraus, com podria ser el cas de persones propietàries de molts habitatges que
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els cedeixen sobre el paper a familiars i coneguts, només per aconseguir no pagar
l'impost en la pràctica.

Aureli Ruiz (CiU i govern) afirma que el govern comparteix l'esperit de la moció,
consistent en rehabilitar pisos i facilitar-ne l'accés a la gent que ho necessita,
preveient una mena de lloguer en espècies. Però se susciten dubtes i hi ha aspectes
tècnics a concretar per a ser justos i evitar enganys. Així, hauria de tractar-se de
pisos en condicions d'habitabilitat, fer que la subvenció de l'IBI a propietaris es
condicionés a uns límits de riquesa o ingressos d'aquests, que els usuaris tinguin
pocs recursos i no estiguin vinculats al propietari i, en definitiva, disposar d'un
Reglament regulador. La rehabilitació incrementa el patrimoni del propietari, i això
ha de revertir en el compliment de finalitats socials certes i comprovables.

L'alcalde Pere Reguli proposa esmenar la moció, substituint la part dispositiva
(salvant a instàncies de la CUP el seu apartat darrer) per un text que digui que el
govern elaborarà, en el termini més breu possible, un Reglament que reconegui la
masoveria urbana, i que fixi els seus efectes i requisits.

Xavier Navarro (CUP) accepta l'esmena si se salva el darrer apartat que mana a
l'Ajuntament promoure aquesta modalitat de cessió d'ús i. fer l'assessorament
adient. Demana però que el Reglament s'elabori amb molta celeritat.

Finalment, s'aprova per unanimitat la moció amb l'esmena, quedant el text aprovat
en els termes següents:

La masoveria és un contracte tradicional en el sector agrari català. A causa de la
crisi social que Catalunya està patint en els darrers anys i de l'allau de persones
desnonades que dia a dia va creixent, el contracte de masoveria s'ha comença a
aplicar a l'àmbit del lloguer urbà.

En el cas de la masoveria urbana, aquest contracte, suposa per l'arrendatari
realitzar les tasques de rehabilitació i manteniment de l'habitatge en el que ha de
viure i fer-ne ús sense cap tipus d'intercanvi monetari. D'aquesta manera:

1.- Es facilita l'accés a l'habitatge a persones amb una capacitat econòmica
limitada, però amb les habilitats bàsiques per rehabilitar aquest habitatge i,

2. - Es rehabiliten habitatges, sense cap despesa per a l'Ajuntament, que en cas de
continuar abandonats podrien arribar a comportar situacions de degradació de les
finques que podria obligaria a intervenir a l'Ajuntament i a realitzar despeses per
garantir-ne la seguretat.

Es tracta, en resum, d'una acció solidària de la pròpia ciutadania en defensa d'un
dels drets bàsics com és l'accés a una vivenda digne. És per això, que per la
Candidatura d'Unitat Popular, hauria de ser una prioritat donar totes les facilitats
possibles a aquests tipus de contractes, que defensen l'intercanvi d'habilitats i de
béns, la solidaritat entre la ciutadania i que procuren garantir l'ús social que hauria
de tenir l'habitatge, allunyats de qualsevol especulació en el preu del lloguer.
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Convençuts doncs que aquest model de contracte hauria de tenir el suport del
nostre Ajuntament, s'ACORDA:

1. El govern municipal elaborarà, en el termini més breu possible, un Reglament
que reconegui la masoveria urbana, i que fixi els seus efectes i requisits.

2. L'Ajuntament de Vilafranca es compromet a promoure aquests tipus de
contractes i assessorarà tant a propietaris com a arrendataris.

VII. MOCIÓ QUOTES COMUNITATS I BANCS I ENTITATS

Es presenta una moció per part del grup municipal d'ICV-EUiA, amb el text final
següent:

La banca i els promotors immobiliaris acumulen el 53% de les quotes pendents de
pagament en les comunitats de veïns, segons les dades del Consell General de
Col'legis d'Administradors de Finques. La morositat a les comunitats s'ha disparat
durant els últims tres anys: ha crescut un 60% des del 2010 i ja arriba als 1.606
milions d'euros, equivalent a116% del pressupost anual de les comunitats.

Atès que el dret de propietat implica per al propietari la capacitat d'exercir
determinats drets i l'obligació de complir amb diferents obligacions, i que la
principal obligació dels propietaris en un edifici sotmès al Règim de Propietat
Horitzontal, és fer front a les despeses que li corresponguin repartits entre tots els
propietaris conformement al previst a l'article 9 de la Llei de Propietat Horitzontal.

Atès que el compliment d'aquesta obligació dota a la Comunitat de Propietaris dels
fons i instruments necessaris perquè els diferents elements i serveis comuns
funcionin adequadament i d'aquesta manera les comunitats de veïns puguin exercir
els seus drets, el principal dels quals és poder gaudir de tals serveis i elements
comuns.

Atès que, darrerament són moltes les entitats financeres que no estan complint
amb aquesta obligació respecte de les finques de les quals són titulars, sigui el que
sigui el Títol mitjançant el qual hagin accedit a la condició de propietaris. Aquesta
falta de pagament de les quotes (tant ordinàries com extraordinàries) s'està
perllongant en molts casos durant mesos i fins i tot anys.

Atès que a més de l'efecte negatiu que s'està produint sobre les malmeses finances
d'un gran nombre d'edificis, s'està generant un enorme malestar entre el conjunt
dels propietaris.

Atès que les comunitats, en ocasions, han vist desnonar d'aquests habitatges,
precisament per falta de pagament, als seus veïns de tota la vida; a instàncies
d'unes entitats que, a més de rebre grans quantitats de diners públics per resoldre
els seus problemes, s'han convertit en un problema per a les comunitats, al no
complir amb les seves obligacions.

El Grup Municipal d'ICV-EUiA proposa l'adopció dels següents ACORDS:

Ci}
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PRIMER.- Instar als bancs i entitats financeres al pagament de les despeses de
comunitat dels habitatges de la seva propietat, en aplicació de la Llei 49/1960, de
propietat horitzontal.

SEGON.- Establir per part d'aquest ajuntament que, les entitats bancàries, per tal
d'operar amb la institució, hauran de presentar anualment una declaració
responsable d'estar al dia també dels pagaments a les comunitats de veïns i del
pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).

TERCER.- Oferir la mediació i assessorament a les comunitats de veïns afectades.

QUART.- Donar trasllat d'aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a les Associacions de Veïns del municipi, a la PAH i a la direcció de les
entitats bancàries que disposin d'oficines en aquest terme municipal.

Es fa constar que respecte del text presentat inicialment, finalment i a instàncies de
la CUP, en proposta acceptada per ICV-EUiA, s'ha afegit al punt dispositiu 2 que la
declaració responsable que es demanarà a les entitats bancàries farà referència
també al fet d'estar al corrent de l'IBI com a propietàries d'habitatges.

L'anterior moció ha estat aprovada per unanimitat.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que els bancs i promotors immobiliaris
acumulen el 53% de les quotes impagades de les comunitats de veïns. Els
propietaris tenen el deure legal de pagar les quotes de comunitat, però moltes
entitats financeres no ho fan, i això genera malestar i perjudicis clars, sobretot si
tenim en compte que quan els bancs són creditors actuen amb contundència.
L'Ajuntament ha d'adoptar les mesures possibles, i sobretot assessorar les
comunitats sobre les formes de reclamació de les quotes.

Pep Quelart(ERC) es mostra a favor de la moció, i afirma que més que els
propietaris els perjudicis efectius són per a les comunitats de veïns. Els bancs
desnonen i executen quan són creditors, però han de complir també la llei que els
obliga a pagar les quotes. L'impagament afecta els serveis essencials de les
comunitats de veïns (ascensor, llum a l'escala, etc.).

Josep Ramon (PP) fa públic el seu vot favorable. Tanmateix, posa en dubte la
mesura d'exigir als bancs per operar la declaració d'estar al corrent del pagament
de quotes. Pel que sembla quan demanem ofertes de préstec no en rebem gaires, i
si afegim aquesta exigència potser podem tenir alguns problemes com Ajuntament.
Ramon afirma que seria millor indicar en la moció no que no es contractarà en
absència de declaració, sinó que quan hi hagi diverses ofertes es valorarà
positivament a efectes de ponderació la declaració d'estar al corrent de pagament.

Xavier Navarro (CUP) dóna suport a la moció, i considera normal demanar als bancs
per a contractar la declaració responsable, quan al capdavall a les empreses se'ls
demana sovint, a fi i efecte de treballar, acreditar estar al corrent de deures
tributaris i de Seguretat Social. També es pot demanar als bancs que acreditin
estar al corrent d'IBI.
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Aureli Ruiz (CiU i govern municipal) constata que el problema és molt important en
casos de comunitats en les quals molts pisos són propietat d'entitats que no fan
front a les seves quotes. De fet, el 16% dels impagats de quotes de comunitat
venen protagonitzats per entitats bancàries. En el Congrés de Diputats CiU va
proposar incloure en la nova llei de foment del lloguer una esmena per la qual les
entitats es veurien obligades a pagar les quotes; l'esmena va ser rebutjada, però el
seu grup hi insistirà, segurament quan es debati la nova Llei de propietat
horitzontal.

Ruiz accepta la moció, si bé quant al punt 2 que exigeix la declaració responsable
caldrà interpretar-lo a mode de declaració d'intencions; si es demanen ofertes
d'operacions i cap d'elles inclou la declaració responsable s'haurà d'estudiar què
fem com ajuntament realment.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia, es produeixen les intervencions següents,
posant-se en relleu que les preguntes no resoltes s'hauran de contestar per escrit
posteriorment:

A) El portaveu d'ICV-EUiA, Bernat Villarroya, planteja:

1) D'acord amb el resum que ens van lliurar la setmana passada veiem que la

Comissió de Transport Públic és l'única que no té una periodicitat mínima

establerta. Quan tenen previst convocar la propera reunió? Té previst el Govern

establir una periodicitat mínima de reunions? Han parlat ja amb el Consell

Comarcal, tal i com es va plantejar en la última reunió de 28 de febrer per

coordinar les comissions sobre el tema d'ambdues institucions? També en aquella

reunió, es va comentar que en dues setmanes hi hauria una reunió amb Monbús

per tractar els desperfectes de l'estació de bus. Tres mesos després veiem que

segueixen els desperfectes (porta trencada, benzinera sense proteccions, cables

pelats a la intempèrie ... ). Podrien fer-nos arribar el contingut i els acords de la

reunió amb Monbús? En cas d'incompliment de l'empresa, quines mesures ha pres

l'Ajuntament per garantir la seguretat i el bon funcionament de l'estació?

Continuant amb el servei d'autobusos, fa unes setmanes l'empresa ha retirat el

personal que atenia l'estació en les hora de més afluència (de 7 a 9 del matí). Com

que tampoc no hi ha cap màquina expenedora els usuaris de la Vila només poden

comprar el bitllet a dalt del vehicle, però en canvi no poden comprar els
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abonaments, que són més assequibles. S'ha presentat alguna queixa a la

Generalitat per part de l'Ajuntament? •

El regidor de Mobilitat Joan Manel Montfort contesta que vetllarà sobre tots aquests

assumptes, que la Comissió de Transport es reunirà abans de les vacances d'estiu i

que es treballa per a fer realment els deures assumits en aquestes matèries.

2) Finalment, ja que parlem de transport públic, reiterar la demanda perquè es

facin gestions per reobrir els lavabos de l'estació de tren.

3) Seguint amb les comissions de participació ciutadana: pensen convocar alguna

reunió del Consell Municipal del Català o hem d'entendre que ja no tenen interès a

convocar aquest òrgan?

4) Des d'aquest any, i a proposta d'ICV-EUiA, l'article 6.8 de l'Ordenança que

regula la recollida d'escombraries i la gestió de residus preveu que "8.- Gaudiran

d'una bonificació del 20% de la quota els habitatges que facin compostatge casolà,

sempre que estiguin integrats en una xarxa de compostatge reconeguda per

l'Ajuntament." El govern es va comprometre a regular i impulsar la xarxa de

compostatge. Quines gestions s'han fet fins al moment?

5) Finalment, insistir, com ja hem fet en moltes ocasions, en la necessitat

d'emplaçar la minideixalleria en un punt més cèntric de la vila per tal d'optimitzar el

seu aprofitament.

B) El grup municipal de la CUPva presentar ahir per escrit les qüestions següents
per al ple d'avui. L'alcalde Pere Reguli afirma que li hagués agradat contestar totes
les preguntes, però que es van presentar ahir dilluns a les 13,15 hores
aproximadament. Es contestaran més endavant, i Reguli demana a la CUP que
presenti amb una mica més d'antelació les preguntes per escrit que es desitgi que
es contestin oralment en les sessions plenàries.

6) Quan es va anunciar el tancament de l'ambulatori els caps de setmana, el
govern es va comprometre a fer una valoració de l'impacte del seu tancament. Han
fet ja alguna valoració?
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L'alcalde Pere Reguli contesta que la valoració provisional indica que no hi ha hagut
problemes, i que fins i tot s'ha millorat una mica el servei. Es farà una valoració
definitiva després d'una reunió amb dades, i ja s'informarà.

Xavier Navarro (CUP) demana que a la reunió sigui també convocat el Comitè
d'Empresa de l'Hospital, i l'alcalde contesta que ja es farà una reunió amb el Comitè
si cal.

7) El mes de febrer de 2012 es va aprovar una moció de la CUPon es demanava la
creació d'un magatzem municipal mobles.

Aquesta moció va quedar pendent de la formulació d'una proposta concreta del
govern municipal que encara no hem rebut.

Què pensen fer al respecte? Quan ens presentaran una proposta?

8) El mes de desembre de 2012 es va aprovar una moció presentada per la CUPon
es demanava la creació d'un registre d'establiments solidaris.

Entre d'altres coses la moció aprovada demanava la creació d'aquest registre, la
creació d'un segell distintiu pels establiments solidaris inscrits, la publicació al web
de l'Ajuntament, etc

Que s'ha fet al respecte d'aquesta moció?

9) AI mes de Febrer de 2012 es va cedir gratuïtament i de forma temporal uns
terrenys al Casino Unió Comercial. Quan acaba aquest conveni?

10) Quina és la potència en watts que s'utilitza als concerts del Vijazz?

11) Per què a l'expedient sobre el concurs dels autobusos, hi ha un document sense
data? La manca de data treu validesa al document?

12) Voldríem conèixer les conclusions del projecte de recerca "El perfil de la ciutat.
Mesura de la qualitat de vida i sostenibilitat de les ciutats mitjanes europees".

13) Segons els mitjans de comunicació, a la reunió de constitució de l'Escavi
l'alcalde va dir:

"Reguli va remarcar també el paper que tindrà el Govern de Catalunya, que entra
com a fundadora, a través de l'INCAVI i la seva aportació, en aquest cas, no serà
econòmica sinó en formació."

Segons els estatuts que vostès van portar a aprovació, per ser patró s'havia de fer
una aportació de 30.000 euros. Com és que l'INCAVI serà patró?

14) Ens poden explicar quins mecanismes s'utilitzaran per garantir que els alumnes
de Vilafranca que tenen el menjador becat durant el curs escolar tinguin l'àpat
garantit durant les vacances?
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15) Han previst un dispositiu d'ajuda humanitària per atendre als veremadors
temporers? Quin?

16) Voldríem conèixer les dades sobre infraccions de trànsit per barris.

C) Verbalment la CUPformula les següents preguntes i precs:

17) El 13 de juny darrer hi havia a la porta de Càritas vehicles mal estacionats però
que no obstaculitzaven el trànsit, esperant l'obertura de portes per a recollir els lots
de queviures. Els usuaris de Càritas no es poden permetre estacionar en llocs de
pagament, i alguns pateixen problemes de salut i de mobilitat.

Sembla ser que un policia local va prendre nota, i que és possible que es tramitin
denúncies. La CUPdemana que no es tramitin les denúncies ni s'imposin sancions, i
que existeixi sensibilitat i es miri d'habilitar un espai a prop de Càritas per aparcar
les famílies usuàries.

18) Es pregunta les raons per les quals el projecte econòmic amb la ciutat de
Canelones (Uruguai) es fa des de Cooperació i Solidaritat, i no des de Promoció
Econòmica o Turisme com en principi correspondria.

El regidor de govern Raimon Gusi explica àmpliament el projecte. Canelones
produeix el 70% del vi de l'Uruguai, i una zona vitivinícola com la nostra acorda un
projecte de cooperació amb aquella zona, amb el suport de la Diputació, la
Generalitat i altres agents. Col.laboraran sectors públics i privats, i el projecte
també incorpora accions de formació i de transferència de coneixement. Es tracta
d'un projecte tant de cooperació com de promoció econòmica.

19) Es pregunta quan s'oficialitzarà la signatura de la carta fundacional de la nova
Fundació Universitària del Vi i el Cava (ESCAVI).

L'alcalde Pere Reguli contesta que ja es va fer la setmana passada la signatura de
la carta fundacional.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aque

Francesc Giralt i Fernàndez

I>
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