
AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

ACTA DE SESSIÓ DEL PIE DE LIMUNTAMENT 

Identificació de la sessió: 

Núm. : 13/2019 
Carácter: ordinari 
Data: 19 de novembre de 2019 
Horari: de 19:00 a 23:30 hores 
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull i Riba (PDECat) 

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabétic): 

Ramon Arnabat i Mata (VeC) 
Montserrat Arroyo i Ferrando (PSC) 
Salvador Campamá i Romeu (ERC) 
Anna Doblas i Ruiz (JxV) 

- Montse Espinosa i Sospedra (ERC) 
Eladio García i Lodeiro (C's) 
Mónica Hill i Giménez (ERC) 

- Miguel Medialdea i Guijo (PSC) 
- Joan Manel Montfort i Guasch (JxV) 

Meritxell Montserrat i Mestres (JxV) 
Ricard Rafecas i Ruiz (JxV) 
Maria Ramon i Martínez (CUP) 
Dolors Rius i Marrugat (JxV) 

- Francisco Romero i Gamarra (PSC) 
Aureli Ruiz i Mil á (JxV) 

- Pere Sábat i Lluverol (ERC) 
Lourdes Sánchez i López (PSC) 
Gemma Urgell i Rocías (ERC) 

- Noel Viñas i Serrano (CUP) 
- Ramon I. Zaballa i Serra (PSC) 

Excusa la seva abséncia: 

- Cap 

És 	present el secretan i de l'Ajuntament, Eduard Marcó i Alberti, i també la 
interventora general Lidia Ruiz i Ordóñez 

Desenvolupament de la sessió 
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1. ACTA PIE. Aprovació si s'escau, de les actes de la sessions plenáries de 
24/09/2019, 15/10/2019, 22/10/2019 i 30/10/2019. 

S'aprova per assentiment unánime les actes de les sessions plenáries de 
24/09/2019, 15/10/2019, 22/10/2019 i 30/10/2019. 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA 

2. 14/ 2019/HIS_MP. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST. Expedient de 
modificació de crédits en la modalitat de crédits extraordinaris i suplements 
de crédit. 

Atés que els diversos serveis han redactat els informes en els quals es justifica la 
necessitat de suplementar i crear noves aplicacions pressupostáries, pel normal 
funcionament de diversos serveis, derivades de noves necessitats sorgides. 

Tenint en compte que l'expedient es tramita per raons de necessitat, plenament 
justificades, conforme el que disposa l'article 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de 
mar, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els 
articles 35 a 37 del Reial Decret 500/90, i l'article 7 de les Bases d'Execució del 
pressu post. 

ACORD: 

PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crédits núm. 14/2019, 
en la modalitat de crédits extraordinaris i suplements de crédit, d'acord amb el 
detall següent: 

ir. Modalitat: Crédit extraordinari 

Despeses a finangar: 

Aplicació pressupostária Descripció 
Crédit 
inicial 

Modificació 
que es 

proposa 
Crédits totals 

consignats 

3.34103.48900 Subvenció Fundació Atlétic Vilafranca 0,00 20.000,00 20.000,00 

5.33002.62900 Equipament Edifici Esconcador 0,00 19.800,00 19.800,00 

1.91201.62900 Sonorització Placa de la Vila 0,00 9.000,00 9.000,00 

0,00 48.800,00 48.800,00 

Font de finangament : Nous o majors ingressos 

Modificació 
que es 

Aplicació pressupostária Descripció proposa 
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Participado en els Tributs de 	l'Estat 
42004 anys anteriors 39.800,00 

39.800,00 

Font de finangament : Anul.lacions o baixes en aplicacions pressupostáries 

Aplicació pressupostária Descripció 
Crédit 
inicial 

Modificació 
que es 

proposa 
Crédits totals 

consignats 

2.92014.22799 Auditoria ens dependents 43.000,00 -9.000,00 34.000,00 

43.000,00 -9.000,00 34.000,00 

2n. Modalitat: Suplement de crédit 
Despeses a finangar: 

Aplicació pressupostária Descripció Crédit inicial 

Modificació 
que es 

proposa 
Crédits totals 

consignats 

39.589,00 1.13301.16000 
Ordenació 	del 	tránsit 	i 	de 
l'estacionament: seg. social 30.589,00 9.000,00 

3.23105.13100 Gen Gran: laboral temporal 55.700,00 10.000,00 65.700,00 

2.92015.22799 Manteniment equips informática 155.000,00 74.059,59 229.059,59 

5.33303.44900 Vinseum 609.000,00 40.000,00 649.000,00 

3.32602.44900 EPEL Institut Mpal. de Formació 1.134.000,00 80.000,00 1.214.000,00 

5.33303.63200 Ampiació Vinseum 1.890.000,00 140.965,82 2.030.965,82 

2.16401.22699 
Cementiri: 	readquisició 	nínxols 
(AMP) 12.000,00 500,00 12.500,00 

4.92022.22101 Submin. aigua edificis mpals. (AMP) 85.000,00 32.000,00 117.000,00 

1.91201.22799 Alcaldia: contractes de serveis 5.000,00 5.641,95 10.641,95 

5.33803.48901 Conveni Agrupació Raimons 3.000,00 15.000,00 18.000,00 

3.979.289,00 407.167,36 4.386.456,36 

Font de finangament : Anul.lacions o baixes en aplicacions pressupostáries 

Aplicació pressupostária Descripció 
Crédit 
inicial 

Modificació 
que es 

proposa 
Crédits totals 

consignats 

5.41901.16000 
Projecte 	penedés 	sostenible: 	seg. 
social (AMP) 20.023,00 -9.000,00 11.023,00 

3.23102.13100 
Benestar 	social 	(AMP): 	personal 
temporal 102.550,00 -10.000,00 92.550,00 

3 



AJUNTAMENT 
VILAPRANCA 
DEL PENEDÉS 

2.16401.22799 
Servei cementiri: contractes de serveis 
(AMP) 140.000,00 -500,00 139.500,00 

1.13201.12110 Policia local: retribucions compl. 1.259.545,00 -140.000,00 1.119.545,00 

1.13201.16000 Policia Local: seg. social 691.903,00 -20.000,00 671.903,00 

4.16302.22700 
Neteja 	viária 	i 	manten. 	d'espais 
periurbans 1.400.000,00 -35.000,00 1.365.000,00 

4.17101.22799 Parcs i jardins: contractes de serveis 1.125.000,00 -30.000,00 1.095.000,00 

4.16501.22799 
Contracte 	mant. 	enllumenat 	públic 	i 
semaforia (AMP) 260.000,00 -14.205,24 245.794,76 

5.33803.22699 Despeses Festes de St. Raimon 15.000,00 -9.679,19 5.320,81 

3.34201.22799 Esports: contrates de serveis 520.000,00 -5.320,81 514.679,19 

2.92001.22001 Anuncis i subscripcions (AMP) 35.000,00 -5.641,95 29.358,05 

2.92008.23300 Formació 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 

2.92006.22799 Psicotécnics: contractes de serveis 14.000,00 -6.000,00 8.000,00 

2.92001.22000 Material oficina serveis grals. 65.000,00 -10.000,00 55.000,00 

2.92005.22699 
Oficina 	d'Atenció 	Ciutadana: 
funcionament 3.900,00 -3.000,00 900,00 

2.92001.22200 Telecomunicacions 115.000,00 -3.000,00 112.000,00 

5.816.921,00 -311.347,19 5.505.573,81 

Font de finangament : Nous o majors ingresos 

Aplicació pressupostária Descripció 

Modificació 
que es 

proposa 

42004 
Participació 	en 	els 	Tributs 	de 	l'Estat 
(anys anteriors) 44.123,38 

75081 
Generalitat: 	Barris 	(AMP) 	(anys 
anteriors) 32.298,35 

79102 Programa Feder (anys anteriors) 19.398,44 

95.820,17 

SEGON: Aprovat inicialment s'exposará al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial 
de la província de Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats 
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. Es considera 
definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Pie disposará d'un termini d'un mes per resoldre-
les. 

Aquest últim termini s'entendrá comptat a partir de l'endemá a la finalització de 
l'exposició al públic i les reclamacions es consideraran denegades, en qualsevol cas, 
si no es resolguessin en l'acte d'aprovació definitiva. 
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TERCER: Aprovada definitivament la modificació s'inserirá anunci al Butlletí Oficial 
de la província de Barcelona, resumit per capítols, i entrará en vigor al dia següent 
de la publicació al BOP. Es remetrá cópia a l'Administració de l'Estat i a l'órgan de 
tutela financera. 

VOTACIÓ: 

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

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (3xV) manifesta que és la darrera modificació de pressupost del 
2019 es cobreixen despeses de funcionament previstes d'aquí a final d'any en el 
seu conjunt puja uns 450.000 euros 

El Sr. Eladio García (C's) manifesta que s'abstindran. En aquest punt no 
comparteixen la política pressupostária de l'equip de govern. Remarca que la 
despesa d'aigua s'ha increment el 40%, cosa que li sembla molt i més quan la 
política d'aigües hauria de ser restrictiva. Convindria per exemple, vigilar les 
descárregues dels váters, que no n'ha trobat de doble accionament. Es retalla en 
seguretat, neteja i enllumenat. Espera que aixó no porti problemes. També hi ha 
una retallada en formació i aixó no és una bona notícia. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que s'abstindrá. La modificació correspon a 
la gestió d'un pressupost que ells no han votat a favor. La quantitat total que s'ha 
modificat durant l'any suma uns sis milions i escaig d'euros, cosa que suposa un 
15% del pressupost i aixó li sembla excessiu. Demana que s'ajusti millor el 
pressupost quan s'elabora i així no caldran tantes modificacions. 

La Sra. Maria Ramon (CUP) manifesta que la modificació del pressupost correspon a 
un pressupost que van votar en contra i per tant a la modificació també la votaran 
en contra. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que s'abstindran perqué és un pressupost que 
van votar en contra, peró es tracta d'una modificació que correspon a la gestió del 
pressupost. Celebren que s'hagi decidit instal•lar la sonorització de la plaga de la 
vila, qué és la proposta que va fer Esquerra Republicana en un prec ja fa dos anys. 
Respecte a la reforma del Bar de l'Escorxador, s'hauria de tenir en compte el fet 
que és un element essencial de l'equipament, que li dóna vida. Així mateix es 
pregunten si el local tindrá llicéncia de cafeteria o de restaurant. En quant a la 
modificació de 145.000 euros del VINSEUM entenen que es suma a la modificació 
que es va aprovar el mes passat. Volen deixar constáncia que aquestes obres són 
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un forat sense fons i és el resultat de la manca de seguiment per part de l'equip de 
govern. 

3. 1/2019/RH_SDPNOMENAMENT DIRECTOR GENERAL SERCOM, SL. 
Proposta al Pie, d'aprovació si escau, del cessament i el nou nomenament del 
director general de SERCOM, SL. 

Ates que quedará vacant, per jubilació de Josep Alsina i Rosell, el cárrec de director 
general o gerent de la societat mercantil "SERCOM, S.L.". Josep Alsina va ser 
nomenat per al cárrec en sessió del Pie municipal, actuant com a junta general de 
la societat, de 22 de juliol de 2003. 

Ates que, per encárrec de SERCOM, S.L, l'Ajuntament de Vilafranca ha convocat un 
procediment selectiu per a cobrir l'esmentada vacant. En aquest sentit, es van 
aprovar unes bases del procés selectiu, aquest fou objecte d'ámplia publicitat i es 
va constituir una comissió de selecció formada pel tinent d'alcalde de Serveis 
Centrals i Hisenda Aureli Ruiz,. .el tinent d'alcalde de Cultura i president del Consell 
d'Administració de la societat Ricard Rafecas, la tinenta d'alcalde d'Habitatge i Medi 
Ambient i consellera de SERCOM Lourdes Sánchez, el director d'Área de Serveis 
Centrals i Hisenda Francesc Giralt i la Cap de Recursos i Humans i Organització de 
l'Ajuntament Almudena Pedreño (aquesta darrera com a secretaria de la Comissió, 
amb veu i sense vot). 

Ates que no es tracta de convocar un concurs de mérits per a cobrir un Hoc de 
treball de l'Ajuntament, ni d'un procés per a cobrir una vacant de directiu 
professional de l'ens local. La vacant es del cárrec de director/a general o gerent/a 
d'una societat mercantil, cárrec que d'acord amb l'article 25 dels estatuts de 
SERCOM, SL elegeix el Pie en tant que Junta General de la societat, amb vinculació 
laboral a la societat mercantil mitjanqant un contracte laboral especial de personal 
d'alta direcció. 

Ates que la comissió de selecció va valorar les múltiples candidatures presentades i 
va seleccionar un total de quatre persones, les quals posteriorment van haver de 
presentar per escrit un projecte de desenvolupament deis mitjans de comunicació 
municipals (rádio i televisió) i van ser sotmeses a entrevistes individuals. La 
Comissió va valorar globalment les competéncies avaluables segons les bases, 
tenint en compte els currículums vitae aportats, projectes de desenvolupament 
presentats i entrevistes, i per unanimitat va acordar formular proposta a favor del 
candidat Joan Beumala i Castells. 

Per aixó l'Alcaldia planteja al Pie, en tant que Junta General de la societat, acceptar 
la proposta de la comissió de selecció i que s'ACORDI: 

1r. Disposar el cessament del director general o gerent de la societat municipal 
"SERCOM, S.L." Josep Alsina i Rosell, arran de la seva jubilació per edat, amb 
agraYment deis serveis prestats. Resten revocats tots els poders de Josep Alsina per 
actuar en nom i representació de la societat. 
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2,n. Nomenar Joan Beumala i Castells nou director general o gerent (es poden 
emprar indistintament ambdues denominacions) de SERCOM, SL,. Se subscriurá 
amb ell un contracte laboral especial d'alta direcció, per temps indefinit, dedicació a 
jornada completa i un període de prova de 6 mesos. El Consell d'Administració 
atorgará a Joan Beumala els poders adients per actuar en nom de la societat 
mercantil, i establirá la seva retribució, amb un máxim anual de 49.000 euros, amb 
objectius i altres variables inclosos. El director general o gerent resta subjecte a la 
legislació general sobre incompatibilitats en el sector públic i, per tant, no podrá 
prestar serveis per altres entitats del sector públic, ni portar a terme activitats 
privades sense la prévia declaració de compatibilitat. 

3r. La data, efectiva del cessament i nomenament acordats será el proper dia 2 de 
desembre de 2019. 

4t. 	Facultar sense cap mena de limitació el secretan i del Consell d'Administració, 
Josep Maria Tobella Miralles, per tal que porti a terme les operacions necessáries 
adregades a la plena efectivitat d'alió que s'ha acordat, i en particular per 
formalitzar els acords en escriptura publica, inscriurels en el Registre Mercantil i 
completar i rectificar puntualment si cal les dades personals de la persona 
nomenada. 

5e. Aprovar l'acta d'aquesta sessió de l'Ajuntament en tant que soci únic de la 
societat que exerceix les atribucions de la Junta General, i en alio que es disposa en 
els quatre apartats anteriors, als efectes legals adients. 

VOTACIÓ: 

L'acord és aprovat per 12 vots favorables (7 JxV, 5 PSC) i 9 en contra (5 ERC, 2 
CUP, 1 C's, 1 VeC) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (JxV) manifesta que es produeix el cessament per jubilació del 
gerent de SERCOM. De fet la jubilació hauria d'haver estat ja fa un temps, peró van 
demanar que prorrogués el seu servei durant un breu període de temps. Es va fer 
una comissió político-técnica per realitzar la valoració deis candidats. Es demanava 
experiéncia com a periodista, lideratge de projectes i que tingués coneixement 
ampli de realitat de Vilafranca. 

Vilafranca televisió és una televisió ben valorada i convé que la direcció 	amb 
aquests objectius. El Sr. Joan Beumala és llicenciat en história i és periodista de 
professió. Ha collaborat en les televisions locals i nacionals i ha publicat diversos 
'libres. Creuen que és la persona indicada, que té un bon currículum i el seu 
projecte va ser molt ben valorat. 
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El Sr. Eladio García (C's) manifesta que aquesta forma de contractar és una 
demostració de com no s'ha de fer. La decisió hauria d'estar feta pel Consell 
d'Administració. D'acord amb la composició del Tribunal avaluador, manca 
transparéncia. Al Sr. Beumala, li desitja éxit en la seva tasca i al mateix temps 
agraeix la feina desenvolupada pel Sr. Alsina. Finalment anuncia el seu vot en 
contra. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que no entren en la persona escollida, peró 
critiquen la manera com s'ha escollit. No hi ha hagut encárrec específic per part de 
SERCOM. No s'ha valorat la importáncia del cárrec més enllá de la visió de l'equip 
de govern. Hagués estat important la participació d'algú de l'oposició i també la 
participació amb d'algun del collegi de Periodistes. En el Ple passat es va debatre la 
creació del Consell de mitjans de comunicació. En l'acta no hi ha cap avaluació 
numérica dels candidats. Anuncia que votaran en contra. 

La Sra. Maria Ramon (CUP) manifesta que van constituir una comissió de selecció 
formada per quatre persones de les que tres tenen característiques de polítics. 
Hagués estat bé la participació d'algú del col.legi de Periodistes. La comissió de 
valoració no ha aportat cap informe. Anuncia que votaran en contra. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que vol fer un cert reconeixement al Sr. 
Josep Alsina, qui abans de ser director de SERCOM, havia estat director de l'IDAP. 
Va ser nomenat l'any 2003. Va prendre una decisió valenta, com ho va ser posar en 
funcionament l'antena de Sant Pau, cosa que va permetre que televisió de 
Vilafranca arribés a més Ilocs. També vol destacar que junt amb l'equip, han 
obtingut diversos premis i desitja que pugui gaudir de la seva jubilació i així mateix, 
desitja sort i encerts al nou gerent. 

La Sra. Gemma Urgell (ERC) manifesta que no dubten de la persona escollida, peró 
el procediment escollit ha mancat de transparéncia. Les bases no han garantit que 
la tria hagi estat per qüestions periodístiques i técniques. El Tribunal estava format 
per polítics i no s'ha seguit la recomanació del collegi de Periodistes. Les bases 
diuen que el Tribunal fará un informe de valoració de les persones seleccionades, 
cosa que no consta en l'expedient. L'únic parágraf de valoració, es fonamenta en 
l'entrevista, que destaca pel seu entusiasme o interés de liderar. El procediment ha 
estat un nyap. Poden dir que haguéssim pogut fer un nomenament a dit. El grup 
municipal d'ERC no haurien fet així, haurien fet un procediment més participatiu. 
Demana que es torni convocar la plaga de nou. 

El Sr. Aureli Ruiz (3xV) manifesta que és un procés legal i han dit que ho haguessin 
fet d'una altra manera. No és un concurs per triar funcionaris o treballadors públics. 
A tot arreu es fa així. En qualsevol dels nivells de direcció es busca la máxima 
válua. L'acta diu molt més del que ha esmentat la senyora Urgell. Pensen que era 
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important un canvi en el funcionament de SERCOM per tal de renovar un projecte 
de 2003. 

La selecció no es podia quantificar. El lloc de treball és eventual i amb un període 
de prova de sis mesos. El procediment ha estat vetllat pels serveis jurídics i de 
recursos humans de la casa. 

El Sr. Eladio García (C's) manifesta que si la selecció s'hagués fet dintre del Consell 
d'Administració de manera transparent, el més segur és que hagués votat 
favorablement. 

L'alcalde Pere Regull (3xV) manifesta que el que diuen els estatuts és que l'alcalde 
és que és l'alcalde qui proposa i al Pie i el Pie nomena. Per primer cop van fer un 
procés per conéixer persones de l'entorn que estiguessin interessades i es va fer 
després de les eleccions per evitar suspicácies. Es va fer una comissió de selecció, 
que va proposar un candidat i a eh l sembla bé. 

La Sra. Gemma Urgell (ERC) reitera que no van en contra de la persona escollida, 
sinó del procediment seguit perqué manca l'informe i manca saber qui queda segon 
o tercer lloc. 

L'alcalde Pere Regull (JxV) recorda que els estatuts diuen que és l'alcalde qui 
proposa al Pie i tota la resta és un afegit que els porta a fer aquest aquesta 
concreta proposta. Es va fer un procés en qué es van presentar 23 persones. Es 
van seleccionar unes guantes i van presentar una candidatura. 

4. 2/2019/SEC_CFL. FESTES LOCALS 2020. Proposta al Pie d'aprovació de 
les festes locals per l'any 2020. 

Ates que l'article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut deis treballadors, indica que de les 
catorze festes laborals, dues tindran carácter local, i d'acord amb el Decret 
177/1980, de 3 d'octubre, s'estableix que les dues festes locals seran fixades per 
Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta deis 
municipis respectius. 

Ates que l'article tercer del Decret 177/1980, .de 3 d'octubre, faculta els 
ajuntaments per proposar quines seran les dues festes locals municipi, les quals 
s'han d'aprovar per acord del Pie municipal. 

Per tot l'anterior, s'ACORDA: 
Primer.- Proposar que a Vilafranca del Penedés, les dues festes locals per Tany 
2020 tinguin lloc els dies 1 de juny i 31 d'agost. 
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Segon.- Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, per tal que les fixi en la pertinent Ordre 
que establirá el calendar de festes locals a Catalunya pel 2020. 

VOTACIÓ: 

La proposta d'acord és aprovada per 12 vots favorables (7 JxV, 5 PSC) 3 
abstencions (2 CUP, 1 C's) i 7 de negatius (5 ERC, 1 VeC) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (JxV) manifesta que a l'any 2020, el 30 d'agost és diumenge. En 
lloc del dia 30 proposen traslladar la segona festa local a la Segona Pasqua, que 
será el dia 1 de juny. Hi va haver més propostes, peró aquesta és la que consideren 
millor. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que en la comissió informativa va demanar 
que es parlés amb els sindicats. Han parlat amb Comissions Obreres i van dir que la 
millor data és la de setembre, que era la ja prevista i defensen que el millor és fer 
festa I'l de setembre 

El Sr. Noel Viñas (CUP) manifesta que els dies festius haurien de ser el 31 d'agost i 
1'1 de setembre, perqué és festa major. D'altra banda tampoc considerem 
malament 1'1 de juny. 

El Sr. Salvador Campamá (ERC) manifesta que els va sorprendre la proposta, que 
no ha estat consensuada. Pel que fa als centres educatius, el calendari s'aprova 
com a molt.tard 1'1 o el 2 de setembre i actualment I'l de juny está programat. L'1 
de juny és una data delicada pels centres que imparteixen batxillerat. L'1 de 
setembre és festa major i escollir aquesta data també és la manera de potenciar la 
festa major. Nosaltres no som a l'área metropolitana. L'equip de Govern parla de 
vegueries i argumenta de manera metropolitana. 

El Sr. Aureli Ruiz (JxV) manifesta que el criteri básic ha estat no pensar en un 
col•lectiu únicament, s'ha pensat en l'activitat productiva. Aixó afecta el calendar 
laboral. El problema és que hi hagi tres dies seguits de festa i les associacions de 
botiguers els han dit que si fos festa demanarien obrir. Recorda que la relació amb 
Área Metropolitana és important i serveix per conciliar amb els festius de gent que 
treballa en l'ámbit de l'área Metropolitana. 

El Sr. Salvador Campamá (ERC) manifesta que les festes locals estan pensades per 
celebrar efemérides locals, peró la segona Pasqua no és cap efeméride. 
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L'alcalde Pere Regull (JxV) recorda que 1'1 de juny és fa festa majoritáriament a 
l'área metropolitana i molts vilafranquins treballen o bé tota la família o bé una part 
de la família a l'área Metropolitana per tant coincidiran en dia festiu. 

ALCALDIA 

5. 29/2019/SEC_MP. MOCIÓ CONTRA EL PROJECTE DE LLEI DE 
CONTRACTES DE SERVEIS. Moció presentada pel grup municipal de la CUP 
i finalment també encapgalada per VeC, contra el projecte de Ilei de 
contractes de serveis a les persones anomenada també com a Llei Aragonés. 

VOTACIÓ: 

La moció és rebutjada per 3 vots favorables (2 CUP, 1 VeC) 1 abstenció (1 C's) i 17 
de negatius (7 JxV, 5 ERC, 5 PSC) 

INTERVENCIONS: 

La Sra. Maria Ramon (CUP) manifesta que la Llei aragonés ha anat regulant la 
possibilitat que els serveis públics siguin privatitzats. Aixó fa sotmetre als serveis 
públics a la lógica del mercat, en benefici d'empreses privades amb ánim de lucre. 
La Ilei, l'únic que regula és com les empreses fan negoci amb els nostres drets 
fonamentals. Diran no a una Ilei privatitzadora de serveis básics, que tampoc ha 
consultat els agents socials. 

El Sr. Eladio García (C's) manifesta que el sector actua de facto externalitzat a 
Catalunya. Les empreses adjudicatáries tenen condicions laborals precáries. 
Ciutadans a ha previst fer allegacions el trámit parlamentan i de la Ilei. Cal garantir 
la prestació de serveis amb criteris de qualitat i eficiéncia. Cal preveure la 
possibilitat de rescatar les concessions si no compleixen. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) demana encapgalar la moció. A nivell parlamentan, el 
seu grup ha fet esmenes. Abans de fer aquesta Ilei, caldria fer-ne una altra que 
reguli com les empreses socials poden gestionar aquests serveis públics. La Ilei no 
millora la legislació ja vigent a nivell espanyol i Europeu. No podem continuar 
donant facilitats a la gestió privada deis serveis socials, educatius, etcétera. Els 
concursos que acostumen a guanyar grans empreses acaben provocant 
precarització laboral i mal servei rebut per part deis usuaris a conseqüéncia 
d'aquesta precarització. Moltes de les empreses de carácter social, quan es 
presenten a un concurs, acostumen a no ser adjudicatáries perqué el preu és 
massa important i les empreses socials, en el seu funcionament, no es regeix per 
criteris de preu, sinó de justícia social. 
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El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que aquesta Ilei pot ser una oportunitat en 
funció com quedi el redactat definitiu. El PSC també ha presentat esmenes a la Ilei. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) mostra rebuig a la condemna de Raül Romeva, que qui va 
ser l'impulsor de la Ilei. El problema que recull l'exposició de motius ja succeeix 
actualment. El que pretén la Llei catalana és blindar la qualitat deis serveis. Enlloc 
de la Ilei es parla de privatització. Enlloc es diu que la Ilei externalitzi. L'objectiu és 
que la contractació es faci amb criteris de qualitat, que hi hagi entitats del tercer 
sector que prestin serveis no vol dir que sigui negatiu, com són el cas de fundació 
Mas Alborná o Nou Verd. La Iluita per garantir un estat del benestar passa per fer 
fora els oligopolis. 

El Sr. Aureli Ruiz (3xV) manifesta que és una Ilei que fa anys que s'está tramitant. 
Actualment hi ha la Llei de Contractes del sector públic i si no acceptem una Ilei que 
treballi al servei de les persones, haurem d'aplicar la Llei de Contractes del sector 
públic. La Llei de Contractes emana d'una directiva Europea. El que s'intenta és 
millorar. Dir que no hi ha millores, no ho considera correcte. Recorda que 
l'ajuntament ja fa seguiment de l'execució deis contractes. L'Ajuntament, tot el que 
pots fer amb objectius propis, ho fa; peró hi ha qüestions que convé executar-se 
externalitzadament mitjanant contractació responsable, com pot ser el cas de Mas 
Alborná. 

L'alcalde Pere Regull (JxV) Manifesta que aquesta Ilei millora el que tenim en 
aquests moments. Actualment la part económica en una licitació, esta per sobre de 
la resta. El projecte de Ilei limita la part económica al 40% de la valoració. Aquesta 
Ilei no facilita les privatitzacions, sinó que introdueix un control més potent de la 
qualitat del servei. Entenen que cal fer una Ilei sobre contractació social i posa de 
relleu que per Ileialtat de institucional no votará en contra de la Llei cosa que va 
trobar a faltar en algun altre grup en el Ple passat 

6. 31/ 2019/SEC_MP. MOCIÓ RECLAMANT L'EXECUCIÓ IMMEDIATA DEL 
CARRIL bus-VA° a la 6-23. Moció que presenta l'Alcaldia a proposta de 
l'associació del transport públic (PTP) reclamant l'execució immediata del 
carril bus-VA0 a la B-23. 

Exposició de motius : 

L'any 2001 diversos ajuntaments del Baix Llobregat i l'Associació per a la Promoció 
del Transport (PTP) Públic van signar el manifest d'Esparraguera, un document que 
demanava la creació d'un pioner carril bus-VAO a l'autopista A2 (avui B23) entre 
Molins de Rei i la Diagonal de Barcelona. L'any 2007 en el marc de la Setmana de la 
Mobilitat la PTP, en col•laboració amb diversos operadors de serveis de bus i el 
Servei Catalá de Tránsit, va recrear en viu el carril bus, demostrant la viabilitat 
d'aquest carril Bus-VA0 amb un baix cost d'implantació grácies al nou límit deis 80 
km/h. 
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Al Ilarg de la darrera década s'han realitzat diversos projectes d'execució per part 
del Ministeri de Foment, titular de la via, que va dissenyar una infraestructura 
pesant; i de la Generalitat de Catalunya, amb un projecte més económic basat en la 
reforma del ferm i el repintat de la cal9ada d'entrada a Barcelona. 

Després de diferent peticions parlamentáries i reivindicacions ciutadanes l'abril de 
2018 el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta que demanava a la 
Generalitat que instés a l'Estat a executar el projecte del carril bus-a la B-23. Aqueli 
mateix any es va anunciar un acord de traspás entre el Ministeri de Foment i la 
Generalitat que incldia partides per al manteniment de la via i la implantació del 
carril bus-VAO. Finalment l'acord no es va dur a terme i segueixen acumulant-se els 
retards en la seva execució. 

Aquest projecte de Bus-VAO esdevé una important eina per fer més sostenible un 
deis principals accessos a Barcelona, ja que prioritzaria els temps de recorregut 
d'aquelles persones que comparteixen cotxe o fan ús del transport públic interurbá. 
Aquest carril Bus-VA0 resulta vital en especial a hores punta d'entrada, doncs fa 
que els autobusos s'aturin en la congestió del tránsit, fent-los poc competitius amb 
els vehicles privats. Les dues línies de bus exprés que comuniquen l'Alt Penedés 
amb Barcelona (e6 BCN- Vilafranca i e18 BCN- St. Sadurní) es veurien beneficiades 
per l'ús d'aquest carril bus-VAO. A més Cort 14 • 08720 Vilafranca del Penedés - 
938 920 358 • www.vilafranca.cat 

permetria desenvolupar noves línies de bus exprés. En l'actual context de 
contaminació atmosférica i emergéncia climática, considerem aquesta 
infraestructura una prioritat absoluta. 

Per totes aquestes raons, el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés, 

Proposa l'adopció deis següents acords: 

1 - Instar al Ministeri de Foment i a la Generalitat de Catalunya l'acord per a 
l'execució immediata de les obres del carril Bus-VA0 de la B-23, per poder 
potenciar i millorar el transport públic i afavorir compartir el cotxe. 

2 - Instar al Ministeri de Foment i a la Generalitat de Catalunya que no situ'in la 
construcció d'aquest carril Bus-VA0 en el marc de les discrepáncies de traspás de 
competéncies de la B-23 , i procedeixin de forma coordinada a la seva execució 
immediata, per l'urgent interés social i ambiental d'aquesta infraestructura. 

3 - Comunicar el present acord al Ministeri de Fomento, la Generalitat de 
Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolitá, VÁrea Metropolitana de Barcelona, 
als Consells Comarcals del Baix Llobregat, Alt Penedés i Anoia, a l'Associació per a 
la Promoció del Transport Públic, a la Federació Empresarial del Gran Penedés, als 
operadors de transport públic que circulen per la B-23, als sindicats CCOO, UGT, 
Intersindical-CSC i USOC, i als mitjans de comunicació. 

VOTACIÓ: 
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La moció és aprovada per unanimitat. 

INTERVENCIONS: 

D'acord amb l'article 98 del Reglament orgánic municipal, intervé el Sr. Albert 
Parés, de l'Associació per a la Promoció del Transport públic, que literalment diu; " 
La PTP el 2001 va redactar el Sanifest d'Esparreguera', amb el suport de molts 
ajuntaments del Baix Llobregat i de tots els operadors de transport públic, on es 
reclamava la creació d'un carril BUS-VAO a l'autovia d'accés a Barcelona A2, actual 
B23, entre Sant Feliu de Llobregat i l'avinguda Diagonal. Per aquesta autovia és per 
on passa la línia de bus exprés e6 que comunica Vilafranca amb Barcelona, així com 
d'altres línies de bus de la nostra comarca. Sabíeu que la línia de bus exprés de 
Vilafranca transporta més de 267.000 passatgers l'any? Sabíeu que en total cada 
dia entren per la B23 més de 400 autobusos? Sabíeu que en els últims 10 anys 
han crescut un 37,5% l'ús deis autobusos interurbans? I que només l'any passat 
van augmentar un 7% els passatgers, sent el mode de transport que més va 
incrementar el seu ús? 

L'objectiu no és altre que aconseguir un servei de bus interurbá més rápid i regular, 
així com incentivar el cotxe compartit. El 2011 el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat i el Servei Catalá de Transit va fer seva la proposta 
d'un carril bus flexible a la B23. Per disputes amb el titular de l'autovia, el Ministeri 
de Foment, a dia d'avui el carril bus-VAO encara no és una realitat, tot i que l'abril 
del 2018 el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta que demanava a la 
Generalitat que instés a l'Estat a executar el projecte del carril bus a la B23. 

Creiem que és urgent la posada en marxa d'aquest carril bus-VAO: 

1. Per combatre l'estat d'emergéncia climática mundial i omplir amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible que promou Nacions Unides. 

2. Per reduir els elevats nivells de contaminació de l'area metropolitana de 
Barcelona, que superen els límits establerts per la UE i l'OMS. 

3. Per fer més competitiu el transport públic i augmentar-ne el seu ús, així com 
incentivar l'ús del cotxe compartit. 

4. Tingueu present a més que a partir de 1'1 de gener es prohibirá l'accés a la 
ciutat de Barcelona a tots els vehicles que no disposin d'etiqueta ambiental 
de la DGT. Per tant caldrá augmentar l'oferta de transport públic per fer front 
a un previsible augment de la demanda. Insistim, per fer-ho és més 
necessari que mai una via reservada pel transport públic a l'entrada de 
Barcelona. 

És per aixó que la PTP ha impulsat la presentació i aprovació de mocions a diversos 
plens d'ajuntaments tant del Baix Llobregat com de l'Alt Penedés. A dia d'avui ja 
s'ha aprovat a ajuntaments com el de Molins de Rei i Sant Viceng deis Horts. 
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Per tot l'exposat demanem el suport de tots els grups municipals aquí presents." 

El Sr. Eladio García (C's) manifesta que está totalment d'acord. Espera que El 
Ministeri de Foment i la Generalitat treballin sobre aquest tema. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) anuncia que votaran a favor. El que és greu és la 
demora en la realització. El que cal és millorar el transport públic, que a Vilafranca 
és 	bastant deficitari. El carril VA0 millorar á la connectivitat i espera que 
veritablement es facin les accions necessáries per tal que es faci realitat. 

El Sr. Noel Viñas (CUP) dóna les grácies a l'associació que presenta la moció al Pie. 
Creuen fermament en la creació d'un transport públic sostenible i de qualitat. A part 
d'aquesta mesura, queda molt per fer. Entre les 6:00 i les 8:00 del matí hi ha 
Ilargues cues d'usuaris i igualment passa per tornar cap a Vilafranca a primera hora 
de la tarda. Cal que augmenti la freqüéncia cap a Barcelona i cap a Tarragona i 
Bellaterra. Cal millorar la connexió amb les altres capitals de la vegueria i recorda 
que la comissió de transport públic des de juliol de 2017 no es reuneix. Un bon 
transport públic pot ajudar a paldiar el deteriorament ambiental. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) agraeix a l'associació la feina que fan. Del déficit de 
transport públic se n'ha parlat molts cops en aquest Ple. Cal potenciar la xarxa de 
busos i fins i tot una parada de trens regionals. Cal Iluitar contra la pollució i a 
favor del transport urbá. 

L'alcalde Pere Regull (3xV) manifesta que estan totalment d'acord amb la moció i 
agraeixen a l'associació la seva presentació. Cal no oblidar que aixó és una 
competéncia de la Generalitat i per aixó cal pressupostos, que no n'hi ha des del 
2017. 

De temes de transport se n'ha parlat molt en els darrers temps. Li han dit que en 
els propers temps hi haurá novetats. La Generalitat té assumit el déficit de 
transport que hi ha. 

El Sr. Noel Viñas (CUP) manifesta que ja que l'alcalde es va reunir amb la 
Generalitat, estaria bé que en informes a la Comissió sobre el transport. 

L'alcalde Pere Regull (3xV) manifesta que aixó ho fará quan II confirmin alguna 
cosa, quan la proposta sigui en ferm. No vol vendre fum. 

7. 32/2019/SEC_MP. MOCIÓ SOBRE L'ÚS DE PATINETS, BICICLETES I 
MONOCICLES. Moció presentada pel grup municipal de C's per a l'estudi de 
la modificació de l'ordenanga de mobilitat per a regular l'ús d'aparells 
eléctrics de mobilitat personal: patinets, bicicletes i monocicles. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Cada vez son más los ciudadanos que se desplazan con aparatos eléctricos de 
movilidad personal como son los patinetes, bicicletas y monociclos. 

El mercado de la movilidad personal tiene un prometedor futuro y en la próxima 
década son un referente claro para luchar contra la congestión y la contaminación. 

Ante este nuevo reto tenemos que adelantarnos a los posibles problemas de 
convivencia en el espacio público, fomentando una movilidad sostenible y segura, 
que integre a los peatones con los nuevos artilugios eléctricos. 

Otras grandes poblaciones ya han empezado a regular en sus respectivas 
ordenanzas de movilidad el uso de estos vehiculos eléctricos en la vía pública 
estableciendo un marco normativo específico. 

Es por todo lo anterior, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y actualitzar 
la ordenanza de seguridad vial que el Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el 
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés propone al Pleno de la Corporación, los 
siguientes ACUERDOS: 

Primero.- Con el fin de favorecer una movilidad cívica y segura se realizará un 
estudio para incluir en la ordenanza de movilidad el uso de monociclos, bicicletas, 
patinetes y otros vehículos eléctricos de movilidad personal. Incluyendo en el 
estudio todos aquellos aspectos relevantes para conseguir una movilidad sostenible, 
segura y cívica. 

Segundo.- Dar cuenta del resultado del estudio a los Grupos Municipales. 

Tercero.- Dar traslado del resultado de esta moción mediante los medios de 
información pública municipal a los vecinos de Vilafranca del Penedés. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Cada vegada són més els ciutadans que es desplacen amb aparells eléctrics de 
mobilitat personal com són els patinets, bicicletes i monocicles. 

El mercat de la mobilitat personal té un prometedor futur i en la propera década 
són un referent dar per Iluitar contra la congestió i la contaminació. 

Davant d'aquest nou repte hem de avangar-nos als possibles problemes de 
convivéncia a l'espai públic, fomentant una mobilitat sostenible i segura, que integri 
els vianants amb els nous artefactes eléctrics. 

Altres grans poblacions ja han comengat a regular en les seves respectives 
ordenances de mobilitat l'ús d'aquests vehicles eléctrics a la via pública establint un 
marc normatiu específic. 

16 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

És per tot l'anterior, amb l'objectiu de garantir la seguretat viária i actualitzar 
l'ordenanga de seguretat viária que el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a 
l'Ajuntament de Vilafranca de el Penedés proposa a Ple de la Corporació, els 
següents ACORDS: 

Primer.- Per tal d'afavorir una mobilitat cívica i segura es realitzará un estudi per a 
incloure en l'ordenanga de mobilitat l'ús de monocicles, bicicletes, patinets i altres 
vehicles eléctrics de mobilitat personal. Incloent en l'estudi tots aquells aspectes 
rellevants per aconseguir una mobilitat sostenible, segura i cívica. 

Segon.- Donar compte del resultat de l'estudi als Grups Municipals. 

Tercer.- Traslladar el resultat d'aquesta moció mitjangant els mitjans d'informació 
pública municipal als veYns de Vilafranca de Penedés. 

La present acta recull la versió en ¡lengua castellana, que és la versió original 
presentada i la seva versió tradificla, que es fa servir per als diferents trámits 
administratius. 

VOTACIÓ: 

La moció és aprovada per unanimitat. 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Eladio García (C's) manifesta que els vehicles de mobilitat personal generen 
situacions de risc al compartir l'espai amb altres usuaris. Es pretén realitzar un 
estudi per incorporar-lo en la ordenanga municipal. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que aquesta moció planteja una qüestió que 
cal resoldre. Es tracta d'estudiar de quina manera podem compatibilitzar els 
diferents usos prioritzant sempre el vianant. 

El Sr. Noel Vinyes (CUP) anuncia que votaran a favor. Manifesta que comenga a ser 
urgent prendre mesures per compatibilitzar els usos de la via pública. Hi hauria 
d'haver una xarxa de carrils bici segura a tota la Vila. També cal tenir en compte la 
mobilitat de totes les persones. Cal eliminar totes les barreres arquitectóniques i cal 
englobar totes les propostes de millora que sorgeixi des de la participació 
ciutadana. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que veuen positiu el debat. Segurament el que 
cal és un debat sobre la forma com entenem la ciutat, si posem les persones al 
centre. Consideren que és una proposta interessant i que es pot debatre en la 
comissió de convivéncia. 
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El Sr. «loan Manel Montfort (3xV) manifesta que hi ha un esborrany de modificació 
de l'ordenanga de circulació en aquest tema i encara no s'ha tirat endavant perqué 
estan pendents de la publicació d'un reial decret que transposi la normativa 
Europea. La majoria deis ajuntaments estan a l'espera de que surti aquest reial 
decret. És cert que hi ha ajuntaments que han creat normativa própia. S'está 
parlant de diferents dispositius, pesos, números de viatgers, etcétera. La matéria 
és molt ámplia i han optat per esperar perqué pensaven que el Reial decret havia 
de ser imminent. Hl ha un guirigall de projectes normatius i de models ordenances. 
La idea és elaborar un esborrany per parlar-ho amb tots els grups i en les 
comissions participatives. 

El Sr. Eladio García (C's) manifesta que hi ha una instrucció de la Direcció General 
de Tránsit que afecta aquests vehicles que els classifica. Aquesta és una eina per on 
comengar. 

8. 33/2019/SEC_MP. MOCIÓ SOBRE INSCRIPCIONS A LA RUA DE 
CARNAVAL 2020. Moció presentada pels grups municipals d'ERC, CUP i 
VeC, sobre la convocatória de les inscripcions de carrosses i comparses a la 
Rua de Carnaval 2020 de Vilafranca. 

La Rua de Carnaval de Vilafranca és un deis esdeveniments amb més assisténcia de 
la comarca, tant pel seu elevat nombre de participants en comparses i carrosses 
com la gran quantitat de públic de totes les edats que atrau. 

És, doncs, un espai on es poden crear precedents de cara a tota la ciutadania i 
també de cara als infants de la vila. Encara que el Carnaval sigui conegut i gaudit 
com una festa de disbauxa, exhibicions i diversió, no ha de ser una excusa per 
fomentar i tolerar el masclisme i alimentar els ideals de dominació i opressió de la 
dona que imperen grácies al patriarcat de la nostre societat; ideals que es veuen 
reflectits en la gran majoria de les cangons que s'acostumen a utilitzar a les 
carrosses i comparses per acompanyar els seus balls coreografiats. 

Des de l'Ajuntament deis Monjos ja s'ha discutit aquesta situació i s'ha acordat que, 
per tal de fer efectiva una rua no (tan) masclista, es bonificará o penalitzará a 
carrosses i comparses segons el tipus de música que pretenguin utilitzar durant la 
rua al municipi. En aquest sentit, creiem que Vilafranca ha de seguir el seu exemple 
i agafar un posicionament ciar, que pugui servir per estendre la iniciativa a altres 
comarques i aconseguir eradicar el masclisme imperant a les rues. D'aquesta 
manera s'aconseguiria evitar que pels carrers de la vila s'escoltessin a tot volum 
frases on es cosifica la dona i es considera un objecte sexual, on es fomenta la 
cultura de la violació i la pederástia, on alguns grups socials queden supeditats i on 
s'aprova el maltractament físic i la violéncia. 

En cap cas aquesta moció s'enfoca a géneres musicals en general, ja que tots els 
géneres compten amb cangons no masclistes ni racistes; des de la música rock fins 
al reggaeton. 
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Per tot aixó, proposem: 

ir- Que l'Ajuntament s'impliqui en el foment del feminisme i l'antiracisme en tots 
els seus ámbits d'actuació i que, per tant, utilitzi les seves emes també en la 
celebració del Carnaval; 

2n- Que l'Ajuntament vetlli per tal que les músiques utilitzades per carrosses i 
comparses que escolten milers de persones de totes les edats (tant els balladors i 
bailadores com la gent que gaudeix de la rua) no siguin ni masclistes ni racistes; 

3r- Sense contingut 

4t- Traslladar aquest acord a l'Assemblea feminista La Ruda, als grups de 
comparses i carrosses de la vila, a les AAVV i al Casino Unió Comercial 

El text de la mode) recollida en aquesta acta reflecteix el resultat de la votació, 
havent-se omés els apartats que no van resultar aprovats en la seva votació en el 
Pie. 

VOTACIÓ: 

La moció és sotmet a votació per apartats: 

1) Aprovat per unanimitat. 
2) Aprovat per unanimitat. 
3) Rebutjat per 8 vots a favor (5 ERC, 2 CUP, 1 VeC) 1 abstenció (1 C's) i 12 en 

contra (7 JxV, 5 PSC) 
4) Aprovat per unanimitat. 

INTERVENCIONS: 

La Sra. Montse Espinosa (ERC) agraeix l'aportació efectuada per l'associació 
feminista La Ruda. Encara que Carnaval és una festa de disbauxa no ha de ser una 
excusa per deixar passar la protecció de les dones. No es pot permetre que es 
normalitzin músiques que atennpten contra les dones. Cal vetllar per a que, en cap 
cas, es sentin callons explícitament sexistes. Recorda a l'equip de govern que no 
oblidi els punts liles i que aquest cop siguin efectius. 

La Sra. Maria Ramon (CUP) mostra el seu agraTment el aportació feta per 
l'associació feminista de La Ruda. Els carnavals no han de ser excusa per fomentar 
el masclisme ni agressions LGTBI fóbiques. Esperen que durant la rua de Carnaval 
es tinguin en compte els Punts liles. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) mostra seu agraYment a l'associació feminista La Ruda. 
Manifesta que és cert que cal saber combinar el carácter de llibertat de les festes de 
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carnaval i polítiques antimasclistes o d'agressió verbal contra les dones. Són 
mesures fácilment adoptables. La festa requereix la installació de Punts Liles. Per 
altra part, volen evitar la qualificació de detriment tipus de cangó com a masclistes, 
el que cal és prohibir determinades cangons, no el génere. 

El Sr. Eladio García (C's) manifesta que estan a favor del respecte a les dones i a la 
diversitat. El que es demana va en contra de la Ilibertat d'expressió. Demana afegir 
al punt segon que es faci també al•lusió a músiques que justifiquen la violéncia en 
general. En cas contrari, anuncia que s'abstindrá. 

El Sr. Aureli Ruiz (3xV) manifesta que la moció parteix de la base que es posa amb 
el funcionament del carnaval. A la majoria de carrosses, la preséncia de la dona és 
majoritária. Cal entrar en el debat de que aquestes persones no tenen cap criteri? 
L'Ajuntament no té ni els mitjans ni possibilitats de saber quines són les músiques 
que assajaran els grups. Quins són els criteris? Unes determinades paraules? Com 
es pot controlar aixó? 

A més, al mateix temps, els sembla malament que empresonin persones predir 
depén de que. Al Carnaval de Vilafranca, només els consta que hi ha una limitació, 
que és que no es begui alcohol a les comparses i aixó els sembla encertat. 

Amb el primer punt de la moció, hi estan d'acord. En el segon punt, passaria per 
demanar a les comparses que no siguin masclistes. 

La Sra. Montse Espinosa (ERC) manifesta que els hagués agradat l'opinió de la 
regidora d'Igualtat. Depén de quines Iletres són una degradació absoluta de les 
dones. 

La Sra. Maria Ramón (CUP) manifesta que no modificaran la proposta com 
demanava el senyor Eladio, perqué és una proposta que ha formulat una 
associació. Recorda que Els Monjos van fer una 'lista de cangons excloses. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que entenen que quan es donen diners 
públics, hi ha d'haver criteris polítics a l'hora de donar-los. Es tracta de no donar un 
diners públics en determinades circumstáncies i a més tenint un Pla d'igualtat. 

El Sr. Aureli Ruiz (3xV) manifesta que no entenen com es pot aplicar el tercer punt. 

L'alcalde Pere Regull (3xV) manifesta que cal poder fomentar i recomanar uns 
determinats usos. Cal campanyes de sensibilització, peró no estan d'acord amb la 
censura. Com  es decideix quines cangons són masclistes? No es pot fer d'inquisició 
en el segle XXI. 
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La Sra. Montse Espinosa (ERC) creu que llibertat d'expressió no és depén de quines 
expressions. A l'ajuntament de Barcelona, ja s'han elaborat protocols per les festes 
deis barris. 
El Sr. Noel Vinyes (CUP) exposa que tant com els agraden els técnics i 
especialistes, n'hi ha molts que els poden informar sobre quines cangons són bones. 
Es pregunta quina és l'opinió de la regidora d'igualtat. 

L'alcalde Pere Regull (3xV) manifesta que el que cal fer és que les persones no 
promocionin el seu ball i anuncia que es votará per apartats. 

9. 34/ 2019/SEC_MP. MOCIÓ PEL PRINCIPI D'UNIVERSALITAT DELS 
SERVEIS FUNEFtARIS. Moció presentada pel grup municipal d'ERC per la 
regularització i ampliació del principi d'universalitat deis serveis funeraris a 
Vilafranca. 

Com tots i totes sabem, els actuals costos d'un servei funerari a Vilafranca, són 
molts elevats. El preu més baix d'un enterrament a la nostra vila (amb sala de 
vetlla) és d'uns 3.500€, un preu que no tothom pot pagar. 

Actualment, Áltima només es fa cárrec d'aquest servei en el cas de persones sense 
CAP mena de recurs i/o sense família, facilitant un féretre i un nínxol al cementiri. 
Res més. Tant és així, que durant l'any, el nombre de serveis que són assumits per 
la funerária que gestiona aquest servei al nostre municipi, és molt baix. Poden ser 
1, 2, cap ... aquesta prestació, que es troba regulada a l'actual ordenanga, és 
clarament "un servei de beneficéncia", per a persones amb situacions 
socioeconómiques extremes. 

D'altra banda, les famílies i persones de la nostra vila amb situació de 
vulnerabilitat, o situacions económiques temporals difícils, que no poden costejar 
aquesta despesa, no reben cap suport económic per part de l'Ajuntament per fer 
front al cost d'aquest servei. La única solució que sels ofereix a aquests veins i 
veYnes és que el paguin a terminis. 

Així, famílies que no tenen recursos per a fer front a activitats extraescolars, per 
comprar aliments o per pagar els subministraments básics ... en cas de defunció 
d'un familiar, han de fer front al 100% del cost del servei, igual que les persones 
que no tenen aquest condicionant económic. I poden trobar-se pagant un servei 
funerari de 3500€ o més 	i no poder pagar la Ilum, el gas, l'aigua, o altres. 

Per aixó, volem que l'Ajuntament aprovi la gratuitat i la bonificació deis serveis 
funeraris, sota una visió no de beneficéncia (com l'actual) sinó d'accés universal al 
servei, tenint en compte les diferents realitats socioeconómiques deis vilafranquins i 
vilafranquines. 

Entenem que tant la gratukat com la bonificació són un servei regulat que s'adrega 
només a les persones que no disposen de recursos económics suficients per atendre 
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les despeses deis serveis funeraris, sempre sota supervisió de VÁrea de Serveis 
Socials. 

Per a regularitzar aquesta situació, hi ha diverses fórmules, peró per exemple, una 
d'elles podria ser que per poder gaudir deis serveis gratuks, les persones usuáries 
haurien d'acreditar, respecte de les persones difuntes, que els ingressos de dites 
persones i, si s'escau, de la seva unitat familiar tenint en compte la composició de 
la llar en el moment de la defunció, són inferiors o iguals a 0,8 IRSC (Indicador de 
Renda de Catalunya). I respecte als serveis bonificats, el llindar d'ingressos podria 
ser inferior o igual a 1 IRSC. 

D'aquesta manera podríem donar transparéncia a aquesta regulació, que ara com 
ara no existeix i alhora garantir que els serveis funeraris a la nostra ciutat siguin 
més accessibles a tothom, donant suport a les persones i famílies amb més 
vulnerabilitat i amb situacions económiques complicades, en un moment difícil, 
com la de la defunció d'un familiar. 

Considerem important canviar aquest model de beneficéncia per un model amb una 
política regulada i objectivable, que doni cobertura a més persones, i sobretot a 
persones o famílies amb pocs recursos o amb situacions de vulnerabilitat, que no 
estan en el llindar de "zero recursos", peró que no poden afrontar una despesa tant 
gran com la que suposa actualment aquest servei. 

Per aquests motius el grup municipal d'Esquerra Republicana proposa a 
l'Ajuntament de Vilafranca d'adopció deis següents acords: 

1r. Realitzar un estudi valoratiu per incorporar aquests principis i barems de 
gratukat i de bonificació, amb participació deis diferents grups municipals de 
l'Ajuntament. 

2n. Incorporar la proposta al futur protocol de serveis funeraris, pendent de 
realitzar, que va ser aprovat per aprovat per aquest plenari. 

3r. Donar trasllat a les AAVV de la vila, a les entitats socials i al Consell Social 
Municipal. 

VOTACIÓ: 

La moció és aprovada per unanimitat 

INTERVENCIONS: 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que com a dona, es sent insultada per les 
paraules de l'Aureli i de l'alcalde en l'anterior moció. 

Respecte el punt actual, manifesta que el cost més baix d'un enterrament que 
utilitzi la Sala de Vetlla és d'uns 3.500 euros i no tothom s'ho pot permetre. Morir-
se no ha de ser un luxe per ningú. Davant la mort d'un familiar hi ha persones 
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desprotegides. Áltima només es fa cárrec d'aquest servei en cas de persones sense 
cap tipus d'ingrés, que són molt poques i que com a máxim són 3 l'any. En el 
Reglament de serveis funeraris no consta quins són els casos d'enterrament de 
beneficéncia. L'única solució per fer front a la despesa que ofereix Áltima és el 
pagament a terminis. Proposen que l'Ajuntament reguli la gratukat i faciliti l'accés 
universal als serveis funeraris. Cal un model més actual fora de la beneficiéncia. 

El Sr. Eladio García (C's) anuncia que votará a favor. Manifesta que la moció va 
dirigida al sector de la població més vulnerable. És un cost que es pot assumir. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que el negoci de la mort és l'únic negoci que 
no té mai crisis. Seria hora que l'equip de govern intervingui en aquestes qüestions. 
Les mútues van aparéixer precisament per pagar l'enterrament en seus inicis. Hi ha 
persones que no poden fer front a cap quantitat o una part de les despeses 
d'enterrament és una qüestió de ser enterrat de manera digna. Des de 11.ajuntament 
es poden fer coses. Les institucions (l'estat i la Generalitat), també haurien de 
collaborar. L'estudi és necessari per passar d'una mentalitat de beneficéncia a una 
de justícia social. 

La Sra, Maria Ramon (CUP) anuncia que votaran a favor. La solució definitiva seria 
la creació d'un servei públic funerari. La lliure competéncia no garanteix 
l'abaratiment del cost. Cal intervenir i crear una empresa serveis funeraris 
mancomunada entre els municipis de l'Alt Penedés. 

El Sr. Miguel Medialdea (PSC) manifesta que ha demanat al servei de Governació i 
aquest li ha comunicat que el cos de l'enterrament básic és de 2759 euros inclosa la 
sala de veda. L'accés universal al servei ja hi és. L'enterrament de beneficéncia 
s'efectua quan ho determinen els Serveis Socials. 

El problema és que quan s'ha de fer l'enterrament és a les 24 o 48 hores següents 
a la mort. Les persones que estan en el circuit de Serveis Socials, és fácil 
determinar la seva cobertura o no. En els cas deis que no estan dintre deis Serveis 
Socials, donada la situació personal que en aquells moments travessen, genera 
dificultats. 

En el darrer Ple es va aprovar una moció sobre Serveis Funeraris. Un deis factors 
que en el seu moment va encarir les servei, va ser la pujada de l'IVA que va fer el 
PP em el seu dia. 

Finalment manifesta que caldrá revisar ordenana de serveis funeraris i aquest és 
un tema que es podrá parlar i debatre en aquell moment. 

El Sr. Aureli Ruiz (.3xV) manifesta que és una qüestió básicament d'estudi en el 
marc de la revisió de l'ordenarna. Hi ha intenció d'avarnar. Recorda que no és un 
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servei públic, no podem regular preus; els preus són lliures. L'ordenanga planteja la 
possibilitat de demanar ajudes. Amb aixó cal anar en compte perqué les ajudes no 
suposin majors guanys per les empreses. Les ajudes es poden debatre en el marc 
deis pressupostos. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que no está regulat. Van preguntar i els van dir 
que sois accedien al servei de beneficéncia si no hi havia cap mena d'ingrés. Hi ha 
gent que sels ha d'ajudar perqué ningú tria morir-se. L'exemple que s'aporta és el 
de l'ajuntament de Barcelona. 

Recorda que han presentat sis propostes en aquest mbit i sois s'ha aprovat una i 
manifesta també que els alegra saber que s'esta treballant en la modificació de 
l'ordenanga. 

10. 	35/2019/SEC_MP. MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS MUNICIPALS. Moció presentada pel grup municipal de Vilafranca 
en Comú i finalment també encapgalada pel d'ERC i pel de la CUP per la 
millora de la gestió deis residus municipals. 

Un deis reptes principals que tenim al davant és la transició d'un model d'economia 
lineal, en el que els residus acaben en abocadors o processats en incineradores en 
la seva major part, a un model d'economia circular, en el que els residus són 
considerats un producte amb capacitat de reintegrar-se al cicle productiu, 
mantenint el valor d'ús deis recursos tant de temps com sigui possible mitjangant la 
reutilització, la reparació i el reciclatge. Aquest canvi suposa no només una reducció 
del seu impacte ambiental, sinó un gir total cap a una economia basada en un ús 
sostenible deis recursos, un major grau d'autosuficiéncia en relació a les matéries 
primeres i als recursos utilitzats, i un nínxol económic amb capacitat de ser motor 
de reactivació económica i de creació de Ilocs de treball. 

La Unió Europea va aprovar el desembre de 2015 el seu paquet d'economia 
circular. En aquest nou paradigma, les diferents Directives Europees i la Directiva 
Marc de Residus obliga els estats membres a reutilitzar o reciclar el 50% de residus 
d'origen municipal el 2020 i percentatge que es veu incrementat fins el 70% al 
2030. 

Catalunya recull de manera selectiva un 41,8% deis seus residus municipals i l'Alt 
Penedés un 44,5%, segons dades del 2018, experimentant ambdues Ileugeres 
millores en els darrers anys. Per contra, Vilafranca del Penedés registra una 
recollida selectiva del 37,8% i un Ilarg estancament, que significa quatre punts per 
sota de la mitjana catalana i sis punts i mig per sota de la mitjana comarcal. Som, 
doncs, encara molt Iluny de l'objectiu del 50% pel proper any. 

Malgrat l'aprovació per unanimitat per aquest Pie d'una moció presentada pel grup 
municipal de Vilafranca en Comú el 16 d'octubre de 2018, l'equip de govern de 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés no ha emprés cap estudi per tal de cercar 
un sistema de recollida capag de trencar les barreres de l'estancament en la 
recollida selectiva, i ha deixat en mans de la ciutadania conscienciada la separació 
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en origen a les seves Ilars. Tampoc ha adoptat cap mesura fiscal per afavorir la 
reducció, el reciclatge i la reutilització deis residus urbans, i seguim tenint unes 
Ordenances Fiscals que no premien la reducció, la selecció i la reutilització deis 
residus. 

Tenint en consideració que el proper any 2020 cal fer una nova adjudicació del 
servei de recollida de residus urbans, és urgent dissenyar un nou model de recollida 
de residus i una nova ordenanga fiscal per augmentar la reducció, reciclatge i 
reutilització deis residus a la vila. 

Cal prendre en consideració i avaluar els sistemes de recollida de residus i 
d'ordenances fiscals que ja s'estan aplicant a diversos municipis de Catalunya i que 
afavoreixen la reducció, el reciclatge i la reutilització deis residus, com ara la 
individualització de la recollida a través de sistemes com la recollida porta a porta 
comercial i doméstica o l'obertura de contenidors prévia identificació de l'usuari 
quan la recollida porta a porta no sigui possible. 

Cal també centrar esforgos en la fracció orgánica (FORM), ja que suposa un 40% 
deis residus municipals (en pes). Aquesta és la fracció principal que hauria de 
focalitzar l'atenció i esdevenir la prioritat de l'organització de la recollida selectiva i 
les campanyes d'educació ambiental i comunicació per garantir-ne tant la quantitat 
com la qualitat. En aquest sentit, caldria prestar especial atenció als grans 
generadors de fracció orgánica, com ara el sector de l'hostaleria, restauració i la 
distribució d'aliments, així com generar estratégies contra el malbaratament 
alimenta ri. 

Es fa evident que calen polítiques col•lectives, valentes i eficients per aconseguir 
avangar en la recollida selectiva i el reciclatge, i que superin les accions 
voluntaristes i les declaracions d'intencions i estableixin objectius i compromisos 
polítics clars d'obligat acompliment. Es fa també evident la necessitat del lideratge 
de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés en la gestió directa d'aquest sector i 
afavorint convenis amb els diversos sectors económics i socials quan calgui. 

L'altre repte majúscul que ens cal afrontar és el de la prevenció de residus. Els 
objectius del PRECAT situen un objectiu de reducció del 15% del pes total deis 
residus pel 2020 en relació al del 2010. El 2010 Catalunya generava 1,53 kg de 
residu per habitant i dia, el 2018 1,43kg i amb una tendéncia a pujar en paral•lel 
amb l'augment del consum que acompanya la capacitat económica de les famílies. 
Vilafranca del Penedés s'ha situat l'any 2018 en 1,43kg de residus per habitant 
(523kg a l'any). 

En la prevenció de residus no només esdevé fonamental les campanyes de 
conscienciació, sinó que són necessaris profunds canvis legislatius, com ara una 
nova Ilei per al sector del packaging i els envasos, per reduir-ne la quantitat, 
establir-ne els materials i apostar per l'ecodisseny com a element fonamental. Cal 
entre d'altres apostar per ampliar la responsabilitat deis productors en la 
recuperació deis materials així com en el cofinangament de la gestió deis residus en 
tota la seva cadena de tractament, des de la recollida selectiva fins al tractament, 
dipósit i/o valorització energética. 
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Amb aquestes dades tan poc encoratjadores es fa difícil pensar en arribar als 
objectius que ens marca la UE. Es fa necessari, vista la situació, ressituar la política 
de gestió deis residus en l'eix central no només de les polítiques mediambientals, 
sinó en les económiques i productives. Només així podrem fer realitat el tránsit no 
cap a una "societat del reciclatge", sinó cal a una veritable "societat eficient en l'ús 
deis recursos". 

La gestió de residus, la seva correcta separació i tractament, així com la seva 
prevenció en origen hauria d'esdevenir una de les preocupacions principals de 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés i un repte mediambiental de primer ordre al 
que cal fer-hi front de la millor manera possible. Durant els darrers anys s'ha 
produk una situació d'estancament que fa necessária l'aplicació de noves mesures 
que ens permetin arribar als objectius de reciclatge que estableix la UE en les seves 
directives, i que s'han traslladat al PRECAT 2020. Per aquest motiu és necessari 
coordinar esforgos i polítiques entre els diferents nivells d'administració 

Per totes aquestes consideracions, el Grup Municipal de Vilafranca en Comú 
proposa al Pie de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés: 

1. L'execució immediata per l'equip de govern i amb la col•laboració deis grups 
municipals del consistori de la part dispositiva de la moció aprovada en el Pie 
d'aquest Ajuntament el 16 d'octubre de 2018 i que es concreta en: 

1.1 Creació d'una Comissió técnica, amb la coldaboració de la Diputació de 
Barcelona, que elabori en el termini de quatre mesos un estudi de la situació 
actual a la vila pel que fa a la recollida de residus urbans i proposi mesures 
polítiques, fiscals i técniques (models de gestió, models de recollida i 
tractament, fiscalitat,...), per millorar la reducció de la producció de residus, 
la seva selecció i el seu reaprofitament. 
1.2 Formació d'una Comissió amb la participació deis grups municipals del 
consistori perqué se'n faci un seguiment per tal complir els objectius del 
PRECAT i els objectius marcats per la Comissió Europea per al 2020 pel que 
fa a la gestió deis residus municipals. 
1.3 Instar a la Diputació de Barcelona i al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya perqué collaborin en els treballs 
i l'assessorament de l'estudi citat al punt 1.1. 
1.4 Instar el Govern de la Generalitat a aprovar una Ilei que estableixi 
l'establiment obligatori d'un sistema de dipósit i retorn per als envasos de 
begudes d'un sol per tal de Iluitar contra el seu abandonament i augmentar-
ne els nivells de recollida selectiva. 
1.5 Instar el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat a impulsar les 
modificacions legislatives necessáries i els mecanismes de fiscalitat adients 
per desenvolupar nous sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor 
de manera que el cost de tota la fracció que no sigui orgánica, la FIRM, 
l'assumeixin els responsables de posar-la al mercat (productors, 
distribuidors). 
1.6 Instar l'Agéncia Catalana de Residus i a les entitats municipalistes 
catalanes, a establir les bases de la nova negociació amb Ecoembes i 
Ecovidrio per tal de millorar les condicions económiques de la recollida deis 
residus d'envasos i fer efectiu el principi de la responsabilitat del productor 
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tant en la fase de recollida selectiva com en la resta de fluxos on es troben 
els residus d'envasos. 

2. Realitzar canvis en l'Ordenanga Fiscal de Gestió de Residus Municipals de l'any 
2020 en el sentit de premiar a les persones i famílies que redueixen i reciclen 
residus, i penalitzar aquelles que mes en generen i que no els reciclen. 

3. Fer arribar aquests acords al Govern de l'Estat, la Generalitat de Catalunya, 
l'Agéncia Catalana de Residus i les entitats municipalistes de Catalunya. 

4. Entenent-se que les actuacions es realitzaran a partir del resultat de l'estudi 
sobre la recollida de residus que actualment s'está treballant a la Mancomunitat 
Penedés-Garraf. 

El text de la moció recollida en aquesta acta reflecteix les modificacions introduides 
durant el seu debat en el Pie. 

VOTACIÓ: 

La moció és aprovada per unanimitat. 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que fa un any i un mes que es va aprovar 
una moció que no s'ha desenvolupat. El proper any s'ha de licitar el servei i cal 
aprofitar aquesta oportunitat. 

Les directives europees estableixen que l'any 2020 hem de reciclar 50% deis 
residus d'origen municipal. A l'Alt Penedés es recicla 44% i a Vilafranca el 37,8%. 
Estem bastant Iluny del 50% que estableixen les directives. 

Cal millorar el sistema de recollida i cal prendre mesures fiscals per tal de premiar 
les persones que redueixen i reciclen. Estem davant d'un moment oportú, ja que 
hem d'aprovar les ordenances fiscals i cal tornar a licitar la recollida. 

A la comarca hi ha diferents models. Es pot fixar una part i una altra part en funció 
deis metres quadrat de l'habitatge o deis habitants que hi hagi,... 

El mes de juny de 2018 van aprovar el Pla d'Acció pel Clima, que déia que és 
milloraria la recollida i reducció dels residus del 2010 al 2020. Havíem de reduir un 
15% els residus de la Vila i estem Iluny d'assolir els objectius. Volen concretar la 
comissió técnica que ha de fer l'estudi, que ha de tenir un termini acotat i aquesta 
comissió técnica ha d'informar a la comissió política. 
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El Sr. Eladio García (C's) manifesta que ti sembla una bona moció. Coincideixen 
amb el plantejament. Són partidaris d'incentivar el reciclatge. Hi ha ajuntaments 
que, en funció de l'ús de la deixalleria, s'obtenen rebaixes en la taxa. A Alemanya 
tots els envasos s'han de pagar i es poden retornar als comergos que els hi 
descompten. No hi ha contenidors de recollida d'envasos als carrers. 

El Sr. Noel Vinyes (CUP) manifesta que donaran suport i demanen encapgalar-la. 

És alarmant que només es faci un 37% de recollida selectiva. L'equip de Govern no 
ha fet els deures en matéria de reciclatge. En el centre no hi ha contenidors per 
separar la brossa. Cal pensar que cal fer al centre per la recollida selectiva. Cal un 
consens de tots els grups per implantar la recollida porta a porta. Cal que l'equip de 
Govern comenci a implantar la moció d'octubre de 2018 i si s'aprova actual moció, 
incorporar els descomptes a ordenanga fiscal. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que estan d'acord amb la moció i demanen 
encapgalar-la. 

S'emplaga a moltes administracions peró no s'emplaga a la Mancomunitat Penedés 
Garraf. A Vilafranca li cal una estratégia clara en la gestió de residus perqué la 
gestió que se'n fa, punxa estrepitosament. Si observem les dades de recollida del 
Agéncia de Residus el 37%. D'aquest, hi ha un 15% que correspon a la recollida 
d'estris vells i runa, que no es reciclen. Aixó vol dir que la recollida selectiva al 
carrer és només del 22%. La fracció orgánica representa el 44% i nosaltres hem 
recollit un 7%. Els envasos representen el 14% i nosaltres recollim el 7%. La 
fracció resta, hauria de representar un 30% i a Vilafranca representa el 65%. És 
una Área congelada en el passat. No hi ha cap valor afegit en cap Área. 

El grup municipal d'esquerra implementaria la recollida porta a porta. El porta a 
porta per a comerciants. Canviaria les ordenances fiscals. aposten per un model 
molt diferent que aposti per la prevenció de residus i reciclatge. 

El Sr. Aureli Ruiz (3xV) manifesta que la moció aprovada el 16 d'octubre de 2018 no 
és el que diu la moció que ara es presenta. Se'n va aprovar una altra en que es 
derivada cap a la Mancomunitat uns estudis que en aquell moment la Mancomunitat 
elaborava. Els estudis de la Mancomunitat són insuficients perqué no els han donat 
pautes cap on anar. El contracte de la recollida de residus acaba el 2019. S'ha 
pogut prorrogar el contracte amb l'empresa. Ara s'está avangant en la 
Mancomunitat. 

La CUP diu que el centre está pie de papers i cartrons. Recorda que l'ajuntament 
recull el cartró dos cops per setmana. 
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En quan els que demanen realitzar canvis el ordenanga fiscal, els demana que facin 
una proposta dintre del període d'al•legacions. El tractament de la recollida de 
residus és un tema que cal abordar en el conjunt de la mancomunitat. Fa tres 
setmanes van anar el Agéncia Catalana de Residus per tal de treballar en els plecs 
de la recollida que ha d'aprovar la Mancomunitat i l'agencia es va comprometre a 
fer-los l'assessorament. 

La moció va en contra de l'aprovada a l'octubre de 2018 perqué el tema el volien 
tractar a la Mancomunitat i perqué tampoc es pot modificar les ordenances fiscals. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que amb la política de l'equip de Govern no 
anem enlloc. No pot ser l'excusa que la Mancomunitat no hagi fet els deures. 
Entenia que la moció intentava situa problema a Vilafranca No entén quin és el 
problema per estudiar quina és la millor manera per afrontar el problema. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que l'estudi está en fase de finalització, que 
analitza la quantitat de residus de cada municipi i en funció d'aixó, proposará a 
cada municipi quin és el sistema més idoni. La voluntat de la moció és avangar. El 
porta a porta és un model de recollida de residus que la Agéncia de Residus está 
fonamentant. 

El Sr. Aureli Ruiz (3xV) manifesta que aquest estudi s'está acabant i ha comprat un 
retard en la licitació de la recollida d'escombraries per la Mancomunitat. Per tant, 
proposa esperar a l'obtenció de l'estudi final. Si ara fem un replantejament, tornem 
a la casella de sortida. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que el motiu principal de la moció és que 
Vilafranca actuT, que prenguem el compromís tots els grups d'estudiar proposta que 
faci l'informe de la Mancomunitat. 

El Sr. Aureli Ruiz (3xV) manifesta que cal mostrar voluntat de esperar el resultat de 
l'estudi i demana que s'incorpori un punt quart que supediti la resta de punts de la 
moció a partir del moment que hi hagi els resultats del treball de la Mancomunitat. 

11. 	36/2019/SEC_MP. MOCIÓ PER UN PROTOCOL DE DOL. Moció 
presentada pel grup municipal de la CUP per la creació d'un protocol de dol, 
sensibilització i condemna davant els assassinats masclistes. 

Les dones pateixen diferents tipus de violéncia: económica, sexual, psicológica, de 
classe o bél•lica. Hi ha a més, una violéncia específica contra les dones i que s'ha 
emprat com a instrument per mantenir la discriminació, la desigualtat, les relacions 
jerárquiques i el poder dels homes sobre les dones: la violéncia masclista. Aquesta 
ha ocasionat, segons la web de feminicidio.net, durant l'any 2019, 90 feminicidis i 
assassinats perpetrats per homes. L'any 2018 van ser 98 persones assassinades 

29 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

per la violéncia masclista, i des de l'any 2010 fins el dia d'avui s'han registrat 1.076 
dones assassinades per mans d'homes a tot l'estat espanyol. 

Aquestes dades ens demostren que la violéncia masclista és un greu problema 
estructural a qué cal fer-hi front des de tots els mbits. A nivell institucional és 
necessari que es produeixi un treball de prevenció, sensibilització i actuació 
constant contra aquest tipus de violéncia per aconseguir una igualtat real entre 
homes i dones en el si de la nostra societat. La violéncia cap a les dones afecta 
totes les edats, tots els grups i classes socials, totes les procedéncies, tots els 
racons de Catalunya, de l'estat espanyol i del món. I un deis principals problemes 
de la violéncia masclista, és que durant molts anys i encara avui, s'ha normalitzat 
com un afer privat o doméstic i no com a conseqüéncia d'un sistema de relacions 
jerárquic, com és el patriarcat. 

Cal eradicar la violéncia masclista de la nostra societat i per aixó ens cal fer feina 
de sensibilització i visualització des d'una institució com és l'Ajuntament de 
Vilafranca, que ha de donar exemple i ha de ser implacable davant aquesta 
violéncia. Una de les dificultats actuals d'aquestes violéncies masclistes és la seva 
própia identificació; és a dir, que les dones, en el seu entorn laboral o social puguin 
identificar que s'está produint aquesta greu vulneració de drets humans. Així doncs, 
cal una major conscienciació ciutadana vers la violéncia masclista i més recursos 
humans i económics per a fer-hi front. L'única manera de combatre el conflicte real 
de la violéncia masclista, és convertint-nos en agents actius i no passius, en agents 
transformadors; institucions públiques, ciutadans i entitats, tot exercint la garantia 
deis drets de les dones i marginant i denunciant les actituds abusives i masclistes. 

Per tot el que s'ha exposat, des del Grup Municipal de la CUP de Vilafranca del 
Penedés, proposem al Pie de l'Ajuntament de Vilafranca l'adopció deis següents 
acords: 

PRIMER: Mostrar el rebuig com a Ajuntament de Vilafranca a totes les violéncies 
masclistes. 

SEGON: Creació i aplicació d'un protocol de dol, de sensibilització i condemna de la 
violéncia masclista davant de cada feminicidi que es produeixi a Catalunya i a 
l'estat espanyol. Aquest haurá de consistir a penjar una bandera lila amb el crespó 
negre a la finana de l'Ajuntament com a senyal de dol i també una pancarta de 
rebuig als assassinats i a la violéncia masclista. Així mateix, fer públic a totes les 
xarxes socials de la institució el rebuig i condemna deis assassinats i la violéncia 
masclista. 

VOTACIÓ: 

La moció és aprovada per unanimitat. 

INTERVENCIONS: 
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El Sr. Noel Viñas (CUP) manifesta que el proper dilluns és el Dia Internacional 
contra la violéncia envers les dones i anima a participar a tothom. Llegeix la part 
expositiva de la moció i afegeix que calen accions de prevenció com poden ser els 
Punts Liles i accions de sensibilització en l'oci nocturn i en l'espai públic La Nau. La 
moció és una forma per recordar totes les víctimes de la violéncia masclista. 

El Sr. Eladio García (C's) manifesta que está totalment d'acord en condemnar la 
violéncia masclista. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que senten plenament identificats amb 
l'explicació. L'ajuntament ha de prendre un paper actiu en la Iluita contra aquest 
tipus de violéncia. La violéncia pot ser tan física com psicológica o fins i tot salarial. 

El Sr. Salvador Campamá (ERC) manifesta que donem pie suport a la moció. La 
violéncia envers les dones és una de les formes que greus de violéncia que patim. 
La moció és un pas més per eradicar aquesta xacra. Volen que el govern actui 
conscienciat i si s'aprova, dediqui els recursos necessaris en polítiques d'igualtat. 

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que la violéncia vers les dones persisteix. 
Ara s'ha trencant el silenci i no volen fer cap pas enrere. En el que portem d'any, 
l'Institut catalá de la dona diu que hi ha 51 víctimes a l'estat i vuit d'elles són 
catalanes. Hi ha a més de 45 menors orfes per culpa de la violéncia masclista. De 
les 51 dones mortes només 21 havien denunciat la seva parella. Un agressor 
sempre és un agressor i a aixó sempre cal dir prou. Cal treballar plegats perqué 
arribin canvis legislatius per tal que els agressors no quedin impunes. Fan una crida 
a les dones perqué acudeixin al SIAD on seran ateses amb total confidencialitat. 
Proposen que la pancarta no hagi de ser penjada a la fagana de l'ajuntament, 
perqué el que volen és penjar-la. 

El Sr. Noel Viñas (CUP) manifesta que no entenen perqué és complicat penjar la 
pancarta. 

L'alcalde Pere Regull (3xV) manifesta que cal tenir clar del protocol de dol i estudiat 
realment on cal penjar la pancarta. No es vol que la barana sigui un continu de 
reivindicacions. Cal deixar molt ciar quan es penja una pancarta o quan se'n penja 
una altra. 

El Sr. Noel Vinyes (CUP) manifesta que no considera tan difícil prendre aquestes 
decisions. 

12. 	Via d'urgéncia adoptat de manera unánime es dóna lectura en senyal 
d'aprovació de: 
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MANIFEST 25N 

Dia internacional per a l'eliminació de la violéncia envers les dones 2019 

D'uns anys engá, les violéncies masclistes, i especialment les violéncies sexuals, 
s'han situat al centre de les notícies, les xarxes socials i, fins i tot, de les festes 
majors deis nostres pobles i ciutats. Aquestes violéncies contra les dones, 
tradicionalment invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les seves 
supervivents per denunciar un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i 
ens mata. S'ha posat en evidéncia que el problema no són els espais públics, els 
locals d'oci o les festes populars, perqué aquestes violéncies masclistes també les 
patim als nostres llocs de feina i a casa. 

Les violéncies contra les dones persisteixen any rere any, en una societat patriarcal 
que es resisteix a perdre un statu quo que situa les dones en una posició de 
desigualtat. Tot i aixó, les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. 
Diuen que una societat té els nivells de violéncia que pot tolerar i nosaltres hem dit 
prou. Ens hem algat amb el crit de sororitat "jo sí que et crec, germana" perqué no 
hi ha cap altra resposta possible front aquest greu atac contra els Drets Humans. 
Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de 
l'estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones. 
Aquesta violéncia funciona de forma alligonadora, ens socialitza en la por i ens 
Ilenga un missatge ben ciar, sobretot dirigit a les dones més joves: volen controlar i 
sotmetre la vida de les dones. 

Les dones hem posat nom a unes violéncies sexuals fins ara naturalitzades i 
minimitzades, hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volem 
situar al seu lloc la vergonya que suposa patir una agressió sexual, perqué ja no 
ens volem culpabilitzar més. Per aixó, hem treballat des de molts espais diferents: 
des deis moviments feministes, les associacions, les comissions de festes deis 
barris, les administracions públiques, i aixó també s'ha traslladat als carrers. Hem 
fet palés que una societat on les dones són agredides sexualment no garanteix els 
seus drets de ciutadania. 

Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament 
amb la implicació de totes les administracions i agents socials per l'erradicació de 
totes les violéncies masclistes i la reparació de totes les supervivents. 

També cal reconéixer la Iluita constant i incansable deis moviments feministes, que 
no han deixat de crear les contranarratives sobre la violéncia sexual que ens han 
permés posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen 
infondre la por. Aquí, les dones joves han estat la punta de Ilanga d'aquesta 
transformació. Elles són les protagonistes d'aquest punt d'inflexió, esdevenint la 
generació d'un canvi tan urgent com imprescindible. 

Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les 
supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora 
d'entendre la sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que 
només un sí és sí i que tot aixó és innegociable. També han denunciat una justícia 
patriarcal que reprodueix el sexisme en les seves senténcies i deixa impunes als 
agressors. 
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Per últim, no volem acabar aquest manifest sense reconéixer la forga, el coratge i la 
valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de 
les que han trencat el silenci i de les que Iluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no 
esteu soles! 

El moviment feminista és imparable i la nostra sororitat és la nostra forga. Cridern 
juntes: si en toquen a una, ens toquen a totes! 

13. 	PRECS I PREGUNTES 

El Sr. Eladio García (C's) manifesta que els catalans tenim una bandera mil•lenária i 
que caldria treure l'estelada de l'Ateneu perqué és una edifici públic i hauria 
d'onejar la bandera oficial. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) demana que es revisin els passos de vianants al 
vespre. N'hi han alguns de poc ilduminats. 

També demana qué no s'utilitza la rotonda anant cap a Vilanova penjant 
propaganda encara que sigui municipal. 

Demana que els passin el PDF de la reforma de la Plaga de l'Oli i de l'Estació de 
Trens que havien comunicat que els hi passarien 

Demana que s'estudii el tema del bus nocturn perqué és molt deficient i cada cop 
és utilitzat per menys gent. 

La Sra. Maria Ramon (CUP) demana la justificació per la qual es reté l'obertura del 
club cannábic al Carrer Cortina. 

L'alcalde Pere Regull (3xV) respon que és una qüestió técnica. 

La Sra. Maria Ramon (CUP) demana si haurá algun técnic que vetlli pel correcte 
execució de l'estació de Rodalies. 

L'alcalde Pere Regull (3xV) manifesta que volen canviar algunes coses. La 
recomanació és deixar que és liciti el projecte i un cop s'hagi licitat, demanar que 
es facin modificacions en el projecte executiu. 

El Sr. Noel Viñas (CUP) manifesta que no els ha arribat la informació sobre quan i 
on está previst obrir l'Oficina d'Habitatge. 

La Sra. Lourdes Sánchez (PSC) manifesta que s'informaran la propera comissió 
informativa. 
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El Sr. Noel Viñas (CUP) demana en cas de que hi hagi una onada de fred, quines 
mesures prendrá l'ajuntament pels sense sastre? 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que es prendrá les mateixes mesures que 
l'any anterior per tant els atendran. 

El Sr. Salvador Campamá (ERC) demana com és que encara no s'ha reunit el 
patronat del VINSEUM i la majoria de les comissions. 

L'alcalde Pere Regull (JxV) respon que el VINSEUM está prevista la seva reunió el 
dia 2 de desembre. La convocatória ja ha sortit. 

El Sr. Salvador Campamá demana que també van demanar l'informe técnic de la 
prolongació de les finestres del Mercat de la carn en PDF. 

També demanen que en futures preguntes per escrit, es respecti els terminis d'un 
mes que indica el ROM i si tarden tant de temps, demanen més rigor en la 
resposta. 

La Sra. Xell Montserrat (JxV) manifesta que les dades que demanaven no es tenien. 
És iniciativa d'aquest ajuntament, que fan una enquesta per tenir dades de com 
estan els seus estudis. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que les preguntes les van enviar per correu 
electrónic el 2 d'agost. 

Demana que es va fer un prec per tal de que s'il•luminés l'avinguda Pelegrina i el 
pas de vianants. 

L'alcalde Pere Regull (JxV) manifesta que el mateix dia del Ple va anar-hi i hi havia 
un fanal amb Ilum. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) recorda que els carrers del polígon deis Cirerers estan a 
les fosques. 

També demana per la. problemática que es produeix a l'aparcament que hi ha al 
costat de l'institut Mil á on es fa "botellón" el cap de setmana. 

El Sr. Joan Manel Montfort (JxV) respon que el problema está a tot Vilafranca. El 
que han de fer els ve'ins de avisar la policia i aquesta hi anirá. 
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La Sra. Gemma Urgell (ERC) manifesta que va sortir els mitjans de comunicació 
que s'havia detingut una persona amb 41 dosis d'herdina. Al dia següent els van dir 
que ja estava fora. 

El Sr. Joan Manel Monfort (3xV) manifesta que el sistema judicial és el que és. 
Desconeixia el fet que ja fos fora. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) demana a l'alcalde que participi a les comissions 
informatives per explicar alló que coneix sobre l'estació. 

L'alcalde Pere Regull (3xV) manifesta que els regidors estan ben informats. Van 
parlar amb en Pere Macias i va ser qui els va recomanar que licitin i si volen canviar 
alguna cosa, es fes en fase d'execució de l'obra. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que els han comentat que estaven licitant 
al projecte i quan sápiguen l'empresa ja es posaran en contacte amb ella. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) demana si han publicat l'acord de l'equip de govern. 

L'alcalde Pere Regull (JxV) manifesta que ja ho veurá. 

Seguidament l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretan, estenc aquesta 
act 
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