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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 08/2015
Caràcter: ordinari
Data: 29 de setembre de 2015
Horari: de 20:05 a 22:35 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba

REGIDORSl REGIDORES(per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
- Ramon Arnabat i Mata (VeC)
- Montse Arroyo i Ferrando (grup Socialista)
- Anna Doblas i Ruiz (CiU)

Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)
- Raimon Gusi i Amigó (CiU)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (CiU)
- Marcel Martínez i Mané (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (grup Socialista)
- Joan Manel Montfort i Guasch (CiU)
- Meritxell Montserrat i Mestres (CiU)
- Toni Peñafiel i HervéÍs (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Dolors Rius i Marrugat (CiU)
- Francisco Romera i Gamarra (grup Socialista)
- Aureli Ruiz i Milà (CiU)
- Pere Sàbat i Lluverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon 1. Zaballa i Serra (PSC)

Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació.

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

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 21/07/2015,
la qual és aprovada per assentiment.
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I. MOPIFICACIÓ POUM ÚS TANATORI

Se sotmet al Ple el dictamen següent:

Es considera necessari i adient portar a terme una modificació puntual del Pla
d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Vilafranca del Penedès, aprovat
definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per acords de 17 de juny i
15 d'octubre de 2003, amb la finalitat de permetre la implantació de nous serveis
funeraris a Vilafranca del Penedès, de manera que es pugui garantir la lliure elecció
de l'empresa funerària per part dels usuaris i la lliure concurrència de les empreses
del sector.

L'objecte de la present modificació puntual de POUM, elaborada pels serveis
municipals, és admetre dins el sistema d'equipaments l'ús de tanatori (l'edifici
tanatori és una part indispensable dels serveis i activitats de caràcter funerari que
regula la Llei 2/1997, de 3 d'abril) com a ús independent de l'ús de cementiri, en
algunes zones de sòl urbà consolidat i en alguns sectors de sòl urbà no consolidat i
de sòl urbanitzable delimitat; per tal de permetre la prestació de serveis funeraris a
diferents empreses del sector amb la finalitat de garantir la lliure concurrència i la
lliure elecció per part dels usuaris.

Amb aquesta modificació el contingut del POUM harmonitzarà amb les
determinacions de la legislació sectorial aplicable, en concret amb la Llei 2/1997, de
3 d'abril, sobre serveis funeraris; i amb l'establert en l'article 22 de la Llei 16/2015,
del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica; de
manera que les normes del POUM no condicionin els usos del sòl que comportin
restriccions a l'accés o a l'exercici de les activitats vinculades als serveis funeraris,
evitant la vulneració dels principis i requisits establerts en la Directiva de Serveis.

Ateses les previsions contingudes del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, especialment referits a les
modificacions de les figures de planejament urbanístic,

S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar inicialment, tal com ha estat formulada pels serveis municipals,
la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) vigent,
referida a l'admissió de l'ús de tanatori (l'edifici tana tori és una part indispensable
dels serveis i activitats de caràcter funerari que regula la Llei 2/1997, de 3 d'abril)
com a ús independent de l'ús de cementiri a diferents indrets del municipi; per tal
de permetre la prestació de serveis funeraris a diferents empreses del sector amb
la finalitat de garantir la lliure concurrència i la lliure elecció per part dels usuaris.

El document consta de la memòria, la qual inclou també la justificació relativa a
aspectes sectorials ( informe ambiental i mobilitat generada), avaluació econòmica i
financera, agenda, les modificacions de les normes urbanístiques afectades, règim
d'aprovació i participació ciutadana, així com documentació gràfica.
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SEGON.- Sotmetre l'expedient i la modificació al tràmit d'informació pública pel
termini d'un mes, mitjançant edictes que es publicaran en el tauler d'anuncis, en el
BOP, en el DOGC, en un diari general i en la premsa local o comarcal. Durant el
període d'informació pública es demanaran els informes adients dels organismes
amb competències sectorials que afectin l'expedient.

TERCER.Si es formulen al.legacions, l'aprovació provisional correspondrà al Ple
municipal. Si no se'n formulen, la modificació s'entendrà aprovada provisionalment,
i es trametrà l'expedient a la Generalitat de Catalunya. La competència per a
l'aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona.

QUART.Aprovar, d'acord amb els articles 22 i 105 del Reglament de la Llei
d'urbanisme, el programa de participació ciutadana relatiu al procés de modificació
puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès, pel que
fa a l'admissió de l'ús de tanatori, com a us independent de l'ús de cementiri a
diferents indrets del municipi.

El programa de participació ciutadana resta establert en els termes següents:

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

Durant el període d'informació pública:

- El contingut de la modificació puntual del POUMpodrà ser consultat a les oficines
municipals, i s'establirà un horari durant el qual qualsevol persona podrà rebre
explicacions i concrecions d'aspectes determinats de la modificació procedents de
tècnics o tècniques que hagi designat l'Ajuntament. També el contingut de la
modificació serà accessible per mitjans telemàtics, a través de la pàgina web de
l'Ajuntament (httD: IIwww.vilafranca.cat).

b) Després de l'aprovació provisional de la modificació que correspon al Ple
municipal, l'informe tècnic de valoració de les propostes, suggeriments i iniciatives
que s'hagin presentat es posarà a disposició de qualsevol persona que el demani.
Es notificarà individualment l'acord d'aprovació provisional a totes les persones que
hagin presentat al-legacions, juntament amb la part de l'informe tècnic de valoració
que faci referència a les seves al.legacions concretes.

L'anterior dictamen ha estat aprovat amb 13 vots a favor (grups de CiU, Socialista i
PP), 5 en contra (CUP i VeC) i 3 abstencions (ERC).

El regidor d'Urbanisme Josep Maria Martí (govern i CiU) afirma que parlem de l'ús
de tanatori, que és un assumpte sens dubte sensible per a la gent. Actualment
tenim un monopoli de fet a Vilafranca, amb una sola empresa operadora. D'acord
amb la llei de serveis funeraris, la Directiva de serveis i la llei de la Generalitat
16/20015, hem de permetre la liberalització del sector, de manera que altres
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empreses que ho desitgin puguin instal.lar i posar en funcionament també un
tanatori a Vilafranca. L'actual POUM només admet l'ús de tanatori en la zona
d'equipaments del cementiri (clau 5.8), i els terrenys per a tanatori de la zona van
ser adjudicats temporalment a una empresa, operació formalitzada en base a una
modificació de POUMde 2008. Es tracta d'aprovar una nova modificació puntual de
POUM que potencialment admeti l'ús específic de tanatori (diferenciat del de
cementiri) en altres llocs de Vilafranca aptes, ja siguin sòis d'equipament o zones
amb aprofitament privat. No és possible legalment, ni convenient, que ei
planejament urbanístic no prevegi cap més sòl apte per a tanatori. Si hi ha noves
empreses disposades a operar, existirà més competència i potser tindrem una
reducció de preus. S'han previst zones determinades que admeten l'ús de tanatori a
més d'altres usos, atenent criteris com la configuració de les parcel.les, els usos
majoritaris, la mobilitat, la dotació d'aparcament, la distància respecte el tanatori
actual, etc. Modifiquem 13 articles del POUM, incorporem un plànol específic i
apostem com a llocs aptes pel sòl qualificat com equipament genèric, polígons i sòls
perifèrics a desenvolupar (Mas Rabassa, Camí de Moja, etc.).

Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor, reservant-se el dret a formular
al. legacions. El PP comparteix l'esperit de liberalitzar aquests serveis i d'impuisar
l'activitat econòmica i l'ocupació. Veurem si hi ha competència real i reduccions de
preus. Vol estudiar millor les localitzacions concretes i la mobilitat generada, i
caldrà analitzar si el carrer Comerç és un lloc apte, i si la previsió que el tanatori
pot tenir aparcament en un altre edifici a menys de 250 m2 és general i justificada
o tracta d'un cas singular i a mida. També seria bo fer un plantejament més ampli, i
permetre usos nous en altres polígons, de manera que es pugui atendre la
demanda real i empresarial de sòl per als diferents usos de tota mena.

Ramon Arnabat (VeC) afirma que el tanatori actual preocupa i l'empresa operadora
cobra unes tarifes elevades, però també hi ha el risc que diferents empreses
concertin preus i el monopoli passi a ser oligopoli. El tanatori actual no sembla
saturat, i va quedar pendent la creació també del servei de crematori que és
necessari. Abans de modificar el POUM caldria estudiar la situació, els preus i
analitzar què podem fer. Proposa VeC posposar l'expedient, i fer una reflexió
seriosa abans de procedir a una liberalització d'usos del sòl que no sabem si
acabarà essent positiva. A més, també s'imposa la realització d'un procés de
participació ciutadana previ al Ple d'aprovació del planejament.

Mònica Hill (ERC) manifesta que potser la proposta permetrà trencar el monopoli de
l'empresa Àltima i abaratir preus. Tanmateix, seria preferible atorgar una concessió
de sòl públic a una empresa amb aquesta finalitat, i poder així controlar preus i
condicions. Hi ha queixes de veïns per preus alts, fins al punt que alguns opten per
acudir al tanatori de Sant Sadurní, i ERCja va preguntar en el Ple de maig passat
quines actuacions de control sobre els preus porta a terme el govern municipal.
ERC considera que no és correcte ni ajustat a dret permetre, com proposa la
modificació, situar tanatoris a la zona del carrer del Comerç, ja que aquesta zona es
troba pendent encara de planejament urbanístic després de molts anys, i no escau
autoritzar provisionalment usos que després podrien ser incompatibles amb el
planejament específic que s'aprovi. Tal com va defensar en la campanya electoral,
ERC pensa que la zona del passeig de Rafael Soler, la llosa del tren i el carrer
Comerç i tot el voltant requereix un procés de reflexió global i seriós amb
consensos i àmplia participació ciutadana, i permetre ara tanatoris en l'indret
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podria hipotecar el futur. A més, respecte de la modificació proposada, es troba a
faltar una anàlisi acurada de mobilitat encara que l'estudi formal no sigui legalment
necessari, i la previsió de possibles zones aptes per a l'ús de tanatori esdevé
exagerada quantitativament. En definitiva, ERC dóna suport a obrir el mercat
funerari a la competència, però no comparteix el procediment emprat, ni les
maneres ni l'admissió de la zona del carrer del Comerç. ERC s'abstindrà ara i
formularà a/.legacions, i demana que la informació als grups es faciliti amb més
antelació i de millor manera, i que existeixi un veritable procés de participació
ciutadana, més enllà del període legal d'informació pública. La participació no
consisteix només en possibilitat d'informació.

Maria Ferrerons (CUP) s'adhereix a les crítiques de VeC i ERC. Cal una reflexió
prèvia i participació ciutadana. La proposta de modificació tècnicament és correcta,
però la crup no comparteix el model del govern de gestió dels serveis. Amb la mera
implantació possible d'una nova empresa no garantim la reducció dels preus (ara
un servei costa de mitjana 4.000 o 5.000 euros, i mai no és inferior a 2.000). La
CUPaposta per la creació d'una empresa municipal de serveis funeraris, que presti
el servei si és possible en el tanatori actual, i amb preus assequibles. També la CUP
posa en qüestió que el carrer del Comerç sigui idoni per a l'ús de tanatori.

Francisco Romero (tinent d'aicalde d'Acció Territorial i Serveis Urbans i govern i
grup Socialista) afirma que és bo que hi hagi condicions urbanístiques perquè
empreses privades tinguin la possibilitat d'instal.lar-se, i cal pensar que la
competència pot moderar els preus. Ei POUM s'ha d'anar adaptant i ajustant en
molts aspectes, entre altres pel que fa a l'ordenació de la zona del carrer Comerç,
però això no és incompatible amb la possible concessió mentrestant de ilicències
provisionals que permetin activitats d'aquesta mena i d'altres. L'Ajuntament
certament ha de prestar directament serveis públics bàsics, com succeeix amb
serveis socials, llars d'infants, etc., però no sembla que sigui prioritari ni lògic crear
empreses públiques municipals de serveis funeraris.

L'alcalde Pere Reguli manifesta que totes les aportacions són positives. Tots
coincidim en els objectius de comptar amb un servei de qualitat a uns preus més
assequibles. Podem parlar de totes les propostes, i també per exemple d'un
possible crematori. Podem tenir un diàleg obert durant aquest període d'informació
pública que ara s'obre i que es pot ampliar si cal, de manera que les propostes dels
grups, entitats i ciutadans puguin ser estudiades i valorades. Sobre la prestació de
serveis, eventualment l'Ajuntament podria tenir empreses per a moltes activitats,
però això és difícilment viable i adient, i és bo que moltes activitats les realitzin
empreses privades.

Mònica Hill (ERC) pregunta com queda la petició d'ajornament del debat feta per
VeC, i l'alcalde contesta que fem ara només una aprovació inicial, per a tot seguit
parlar més i madurar-ho tot.

Ramon Arnabat (VeC) anuncia que votarà en contra atès que no s'ha acceptat
l'ajornament i que hi ha aspectes negatius i altres a reflexionar prèviament. És molt
greu dir ara ja que és possible l'ús de tanatori al carrer Comerç, ple de patrimoni
arquitectònic vitivinícola, podent hipotecar o condicionar el futur pla urbanístic de la
zona.
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11, CONSELL PER A LA CONVIVÈNCIA

Es presenta a aprovació el text del dictamen següent, després d'unes precisions del
regidor Ramon Zaballa:

Atès que el Ple municipal de 22 de juliol de 2003 va aprovar dues mocions del grup
municipal del PP que demanaven la creació de consells municipals sobre la
convivència i la policia de proximitat. Fruit d'aquestes mocions, la creació dels dos
Consells (sobre la Convivència i sobre la Policia Comunitària) i dels seus
Reglaments es van aprovar per unanimitat en sessió plenària de 23 de setembre de
2003.

Ara es considera adient que aquests dos Consell s'unifiquin en un de sol, tenint
present que els assumptes que tracten, i la seves composicions subjectives, tenen
força similituds.

Atès que els Consells Municipals són òrgans de participació sectorial de caràcter
consultiu de l'Ajuntament de Vilafranca, per assessorar-lo i formular informes i/o
propostes en les matèries relacionades amb el seu àmbit d'activitat. El nou Consell
Municipal per a la Convivència es crea a l'empara d'allò que estableixen els articles
62, 63 i 64 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Per això, s'ACORDA:

1. Crear el Consell Municipal per a la Convivència, i aprovar inicialment el seu
Reglament en els termes del document incorporat a l'expedient, el qual preveu el
seu objecte, funcions, composició i règim de funcionament.

2. Una vegada pres l'acord definitiu, s'entendran derogats els Reglaments del
Consell Municipal sobre la Convivència i del Consell Municipal sobre la Policia
Comunitària, aprovats pel Ple el 23 de setembre de 2003. Els dos Consells
desapareixen i són substituïts pel Consell Municipal per a la Convivència de nova
creació.

3. Sotmetre l'expedient a informació pública durant trenta dies hàbils mitjançant
anuncis en el BOPB, DOGCi tauler d'anuncis. L'aprovació definitiva correspon al Ple,
si bé s'entendrà produïda tàcitament sense un nou acord si no es produeixen
al.legacions.

4. Un cop feta l'aprovació definitiva, l'acord i el text dels estatuts es publicaran en
el BOPBi, per referència, en el DOGC.

Aquest dictamen s'ha aprovat amb 15 vots a favor (CiU, grup Socialista ERC), 3
en contra (VeC i PP) i 3 abstencions (CUP).

En nom del govern municipal Ramon Zaballa (tinent d'alcalde de Serveis a les
Persones i grup Socialista) explica que aquest assumpte ja es va parlar en Comissió
Informativa del mes de juliol, i s'opta per fusionar en un sol Consell els de
Convivència i Policia. De tota manera, Zaballa anuncia autoesmenes a parer seu
lògiques i ja parlades discutides: el nou Consell es denominarà Consell Municipal
per a la Convivència, afegirem que també podrà realitzar altres funcions consultives
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de naturalesa anàloga i matisos importants com que les convocatòries es facin amb
15 dies naturals d'antelació. Examinant les actes de les sessions dels dos Conselis
preexistents, s'aprecia que sovint tractaven els mateixos assumptes i amb la
participació de les mateixes entitats. De fet, diferents membres dels Consells van
demanar aquesta unificació.

A banda s'introdueixen millores: les tres reunions anuals com a mínim del Conseli
s'hauran de celebrar preceptivament, convocatòries de les reunions amb més
antelació, etc. Ara s'inicia un procés d'informació pública per al. legacions.

Josep Ramon (PP) s'oposa a la proposta perquè es vol suprimir el Consell de Policia,
i entre les funcions del nou Consell les matèries policials pràcticament són
irrellevants. Els assumptes de policia justifiquen l'existència d'un conseli específic, i
des de fa anys el govern es mostra refractari a informar sobre afers i dades de
Policia, i a debatre la matèria. El PP presentarà ai. legacions per a mantenir el
Conseli, o almenys perquè en el nou quedi clar que es podrà debatre sobre
assumptes de policia.

Toni Peñafiel (VeC) anuncia el seu vot contrari perquè no veu clara la fusió. Els
afers de convivència per una banda, i els de policia per una altra, justifiquen
conselis diferenciats. Si realment és cert que en els darrers temps els dos conselis
tractaven els mateixos temes, això seria un exemple d'incompliment dels estatuts.
Les úniques coincidències subjectives en la composició dels conselis són les
associacions de veïns, i és trist que els membres dels òrgans s'assabentin de la
dissolució mirant el Ple per TV. Peñafiel afirma també que no consta en l'expedient
que els membres hagin demanat la unificació, i els nous estatuts plantegen també
una més àmplia representació del govern en el Conseli, cosa relievant encara que
aquest sigui consultiu.

Josep Àlvarez (ERC) agreix l'autoesmena del govern en línia amb la proposta que
havia formulat ERC (encara que hagués estat bo que s'hagués fet arribat abans), ja
que no és positiu barrejar assumptes com la convivència i la immigració amb les
actuacions policials. Un únic consell unificat és assenyat, encara que caldria fer
possible la participació de més entitats i presentaran al. legacions en aquest sentit.

Marcel Martínez (CUP) afirma tenir dubtes tècnics i polítics, i el seu grup
s'abstindrà. La fusió no és clara, ja que els consells són eines de participació, i la
seva eliminació és negativa. També és cert que barrejar convivència j policia no és
positiu, i cal reconèixer que la CUP no ha estudiat encara a fons l'assumpte. Ho farà
durant el període d'informació pública que s'iniciarà ara.

Joan Manel Montfort (regidor de Seguretat i CiU) afirma que la policia no té res a
amagar i sempre dóna les dades. La realitat és que per coherència es tractaven
matèries equivalents i diferents representants van demanar la fusió. No consten
oposicions, ni tan sols del representant llavors d'rCV.

Ramon Zaballa manifesta que no hi ha voluntat d'eludir matèries, i que en el nou
Conseli es podran debatre perfectament afers de policia. La presència de diferents
representants del govern en el Conseli és positiva tractant-se d'informar i debatre
sense adoptar decisions executives. Consta en diferents actes que hi havia
coincidència de matèries i de representants, i que s'havia plantejat una unificació
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que ara es vol materialitzar. El govern està obert a canvis i a incorporar noves
entitats, i si no s'ha informat abans explícitament del canvi de denominació del
Consell ha estat perquè s'entenia que ja es va donar per fet en el si de la Comissió
Informativa.

Toni Peñafiel (VeC) reitera que en l'expedient no consten actes que acreditin les
coincidències invocades i una voluntat expressada d'unificació.

Mònica Hill (ERC) planteja una reflexió sobre la participació. No és suficient, afirma,
amb fer una reunió de tant en tant en la qual el govern informa. Cal que la gent
pugui opinar, suggerir, proposar, de manera que els participants valorin els
Consells com una eina útil. Sobre els debats en matèria de policia, a parer seu en
aquest Consell només s'haurien de produir si parlem de la policia de barri o de
proximitat.

III, NOMENAMENT CÀRREC DE CONFIANCA

En aquest punt de l'ordre del dia es dóna compte al Ple del decret de l'alcalde de 23
de juliol de 2015, de nomenament de Josep Torrents com a director de l'Àrea
d'Acció Territorial i Serveis Urbans, en qualitat de personal eventual de confiança.
El text del decret el següent:

"Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2015, va
adoptar determinats acords sobre creació de places de personal eventual de
confiança o assessorament especial de la corporació.

Atès que una de les places de personal eventual creades és la de director/a de
l'Àrea d'Acció Territorial i Serveis Urbans, amb les tasques i característiques que
consten a la fitxa descriptiva del lloc de treball que consta com annex II de l'acord
plenari esmentat.

Atès que es considera adient nomenar per a l'esmentada plaça eventual a Josep
Torrents i Font, enginyer de camins, canals i ports que ha presentat el seu
currículum professional i que té la titulació universitària necessària per accedir a
places del subgrup Al.

Atès que d'acord amb l'article 304.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril), el nomenament i la
separació dels funcionaris eventuals o de confiança és lliure i correspon a l'alcalde.

DISPOSO:

1. Nomenar Josep Torrents i Font, amb efectes de 24 de juliol de 2015, com a
director de l'Àrea d'Acció Territorial i Serveis Urbans de l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès, amb una dedicació a jornada completa amb disponibilitat horària i una
retribució íntegra anual de 55.000 e (3.928,57 e mensuals per catorze pagues). El
lloc s'assimila al subgrup funcionarial Al, amb nivell 28.

2. És missió del lloc planificar, organitzar, dirigir i coordinar les activitats municipals
en matèria d'Acció Territorial i Serveis Urbans, en sentit ampli, i les funcions
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generals són les establertes en la fitxa descriptiva del lloc aprovada pel Ple
municipal el 30 de juny de 2015.

3. La persona nomenada ostentarà la condició de personal eventual, de confiança o
assessorament especial.

4. Es publicarà aquest decret en el Butlletí Oficial de la província, se'n donarà
compte al ple i es notificarà a les persones interessades".

Josep Ramon (PP) manifesta que el seu grup es va oposar a la creació del càrrec de
confiança, oposició que reitrera. De tota manera, a la vista del currículum que ha
vist la persona triada sembla preparada. Espera que pugui introduir canvis en una
Àrea que és manifestament millorable.

Ramon Arnabat (VeC), sense entrar en les qualitats de la persona, reitera la seva
postura contrària a aquest sistema de designació. Considera contrari a llei que un
càrrec de confiança pugui exercir funcions directives amb comandament de
personal.

Mònica Hill (ERC) reitera que el lloc tècnic es podia cobrir amb un procés de
promoció interna, sense acudir a un càrrec de confiança amb connotacions
polítiques.

Marcel Martínez (CUP) remarca que el nomenament eXigia transparència lliure
concurrència, i mostra el seu rebuig al sistema de designació.

L'alcalde Pere Reguli afirma que el nomenament no té connotacions polítiques,
que ni tan sols sap a qui vota la persona nomenada.

IV. MOCIÓ REFUGIATS I XARXA DE CIUTATS I POBLES (VeC)

S'ha presentat al Ple una moció del grup municipal de VeC sobre refugiats.

El portaveu del govern Aureli Ruiz recorda que se n'ha presentat una altra
d'alcaldia a proposta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament amb el
suport d'ACM i FMC. Es van tractar les diferents propostes en el si de la Comissió de
Solidaritat i Cooperació. S'accepta incorporar a la moció institucional les precisions i
addicions plantejades per VeC, i algunes de les plantejades per la CUP.

Ramon Arnabat (VeC) afirma que acceptant-se les millores que el seu grup havia
plantejat retira la moció i demana que es passi al debat i votació de la moció
següent de l'ordre del dia.

V. MOCIÓ REFUGIATS VÍCTIMES DE CONFLICTES

Es presenta una moció moció de l'alcaldia, proposada pel Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament i amb el suport de les entitats municipalistes ACM i FMC.

El text final que se sotmet a votació, després d'incorporar esmenes del grup de VeC
i parcialment una proposta de la CUP és el següent:
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El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a
Síria i d'altres conflictes internacionals.

Segons dades de l'ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta
que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l'any i es
preveu que el nombre d'arribades continuï augmentant els propers dos mesos.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per
ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de
Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més
desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments
catalans en els casos d'actuacions en situació d'emergència i especialment en la
postemergència i reconstrucció.

L'any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d'emergència per donar suport a
la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de
llavors, amb el suport dels municipis catalans.

Davant de la situació actual i,

-Atès que la política internacional europea ha afavorit el desmembrament
dels estats de nord d'Àfrica i de l'Orient Mitjà i l'enfortiment de les
monarquies reaccionàries petrolieres, provocant la desestructuració
econòmica d'aquests països, els conflictes armats i la misèria de bona part de
la població, que són a l'arrel de les migracions de caràcter econòmic ipolític.

- Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu
article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser
respectada iprotegida.

- Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l'article 14
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a
qualsevol país.

- Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l'Estatut del
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l'Estat espanyol, preveuen
que cal facilitar l'estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut
preveu.

- Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per
la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.

- Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang
superior.
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- Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions
d'asil i només 28 places d'acollida.

- Atès que els municipis catalans s'han caracteritzat per respondre
solidàriament a l'arribada de persones refugiades de conflictes com el dels
Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets
humans i el desenvolupament.

- Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a
què donin resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, des de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, es proposa l'adopció
dels acords següents:

Primer. Instar als caps d'Estat i de govern de la Unió Europea:

-Que afavoreixin la fi dels conflictes armats i els acords de pau.
-Que contribueixin a la recuperació econòmica dels territoris avui afectats per
les guerres, de manera que la població pugui viure en els seus països en pau
i democràcia.

Segon. Instar el Govern espanyol a:

• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s'estableixin mecanismes perquè
es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió
descentralitzada.

• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària
per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col.lectiu.

• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol.licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.

• Donar suport als països d'asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l'ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els
drets de totes les persones.

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:

- Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el desplegament.

- Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral.lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que
s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol.licitants.

- Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
- Donar suport als països d'asil, normalment empobrits, on es concentren el

85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l'ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els
drets de totes les persones.
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Quart. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.

Cinquè. Donar suport i col.laborar amb les entitats catalanes que treballen en
l'acollida iel servei a les persones so¡'¡icitants d'asil.

Sisè. Destinar recursos extraordinaris per fer front a l'emergència, sense
comprometre els recursos destinats a l'atenció social.

Setè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir
les persones sol.licitants.

Vuitè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de
les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.

Vuitè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament
amb vocació transformadora.

Novè. Oferir els municipis com a territori d'acollida.

Desè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons
Català amb la participació de més d'una vuitantena d'ajuntaments. Aquestes són:

- Assistència en les rutes de fugida
- Suport als municipis de la ruta
- Planificació i gestió de l'acollida
- Acollida a Catalunya

Onzè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d'emergència actual, a través del Fons Català, en col.laboració amb les entitats
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat
de Catalunya i el Govern de l'Estat espanyol.

Dotzè. Facilitar l'empadronament de les persones que siguin acollides a Vilafranca
en qualitat de refugiades, i conseqüentment garantir el seu accés als serveis bàsics.

Tretzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya ial Govern de l'Estat espanyol.

Aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat.

Es fa constar que responen a propostes del grup de VeC acceptades el primer
"atès" relatiu a la política Internacional europea que ha afavorit el desmembrament
d'estats, i els punts dispositius primer i sisè de la moció.

El punt dotze de la moció sobre empadronament i serveis bàsic respon a una
esmena de la CUP que parlava de "Facilitar l'empadronament a totes les persones
que declaren viure al municipi i conseqüentment garantir l'accés als serveis bàsic";
l'esmena s'ha acceptat, però indicant a proposta del govern, acceptada per tots els
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grups, que afectarà no a tothom que digui viure al municipi, sinó a les persones que
Vilafranca acolli en qualitat de refugiades. L'alcalde Pere Reguli ha dit que no
podem empadronar lliurement a tothom que digui sense justificació que viu a
Vilafranca, fins i tot si no és refugiat.

També es fa constar que una esmena de la CUP demanava introduir un punt que
parlava de "treballar per ampliar el concepte de persona refugiada a aquelles
persones que fugen del seu país per raons econòmiques, sense distinció entre
persones refugiades i persones migrades". Aquesta esmena de la CUP s'ha rebutjat
amb 8 vots a favor (CUP, VeC i ERC) i 13 en contra (CiU, Sociaiista i PP).

Aureli Ruiz (tinent d'alcalde portaveu del govern i CiU) afirma que és bo unificar
mocions. Partim de la moció d'alcaldia treballada pel Fons Català, ACM i FMC, si bé
s'accepten les aportacions finals de VeC (ja especificades en acta) i parcialment una
de les dues propostes de la CUP. Les diferents propostes van ser treballades en el si
de la Comissió de Solidaritat i Cooperació.

Complementa l'exposició Montse Arroyo (regidora de Solidaritat i Cooperació i grup
Socialista). Europa té una realitat, diu, que és l'arrribada de molts refugiats de la
Mediterrània que fugen de conflictes armats, especialment de Síria. Cal ser solidaris
i donar suport a aquestes persones, en forma d'asil i acollida. Ja es va celebrar una
reunió de la Comissió de Solidaritat a la qual van assistir altres entitats com el
Consell Comarcal, el Rebost Solidari i les associacions de veïns. L'Ajuntament
s'adhereix a les línies estratègiques del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament que Montse Arroyo explica i desgrana. Cal que la gent sigui
sensible, pensar que persones amb necessitats d'habitatge, d'aliments, d'educació,
etc. hauran de ser acollides durant un llarg temps, i preparar-se per a tot això.

Ramon Arnabat (VeC) afirma que Vilafranca ha reaccionat bé, i que cal parlar amb
escoles, entitats bancàries, bancs d'aliments, etc. Agraeix que s'acceptin les
esmenes de VeC i dóna suport a les de la CUP, i a partir d'ara hem de programar
seriosament com atendrem aquestes persones.

Josep Ramon (PP) afirma que l'esmena de la CUP sobre l'empadronament és
discutible però acceptable parcialment. En canvi, el PP és contrari a acceptar que
hàgim d'acollir com a refugiades a persones que vénen il. legalment per problemes
econòmics, ja que la nostra capacitat d'acollida com a societat té límits. Si no es
modifica la proposta de la CUP el PP votarà globalment a favor de la moció, però
fent constar en acta la seva oposició a l'acolliment a tothom qui ve, sigui per
conflictes armats o per raons econòmiques.

Pere Sàbat (ERC) dóna suport a la moció i desitja encapçalar-la, i es mostra
favorable també a les esmenes de la CUP. Cal que l'Ajuntament prepari bé la llarga
estada de refugiats a casa nostra.

Laia Santís (CUP) lamenta que en la Comissió Municipal de Solidaritat no hi hagués
un debat a fons, i que no és donés el protagonisme que calia a les entitats. La CUP
planteja esmenes per a no distingir entre refugiats i migrants, i per empadronar i
prestar serveis bàsics a tothom que visqui a Vilafranca. No hem de triar entre
guerra i fam, i hem de combatre el capitalisme que genera aquestes injustícies.
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Hem d'acollir a tothom que fuig de la guerra i de la misèria, i facilitar-li vida digna i
serveis.

Ramon Gusi (CiU) recorda que ja es va fer celebrar un debat en el Consell
Comarcal, i no és el mateix un refugiat per conflicte armat que un emigrant per
raons econòmiques. Cal que i'Estat faci les aportacions econòmiques adients, i els
fons per a refugiats no han de fer minvar els destinats a l'emigració econòmica.

L'alcalde Pere Reguli (CiU), respecte de les propostes de la CUP, accepta
empadronar i donar serveis a aquells que arribin a viure entre nosaltres com a
refugiats, i no a tota persona que declari (fins i tot sense prova) que viu a
Vilafranca. Tampoc no podem acollir indiscriminadament a qualsevol persona que
arribi a casa nostra i1'legalment per raons econòmiques.

VI. MOCIÓ PRESTACIÓ GARANTIA + SS

Es presenta la següent moció per part del grup municipal d'ERC:

Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem, on el 19,6% de la
població activa major de 55 anys es troba a l'atur, amb escasses perspectives de
recuperació d'una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de
treball, amb menys capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i
empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una
major vinculació entre les polítiques d'ocupació i les de protecció per desocupació.

Atès que el col.lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més
vulnerable a caure a l'atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total
d'atur de molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part d'aquest
col.lectiu passaran d'un nivell de protecció contributiu a un d'assistencial, en el
millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d'una futura possible pensió de
jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que
cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.

Atès que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per
desocupació, a partir dels Reials Decret-L/ei 20/20012 i 5/2013, s'han dirigit en
reduir la intensitat de la protecció elevant l'edat de les persones beneficiàries del
subsidi de majors de 52 a 55 anys, passant a computar els ingressos de tota la
unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint
la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l'únic subsidi que
cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una
altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en els majors
de 55 anys.

Atès que també és una realitat que les darreres reformes en la protecció per
desocupació ha prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per
desocupació, entenem que s'ha deixat sense protegir adequadament a les persones
majors de 55 anys, i fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un col.lectiu
que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als marges dels
sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de
mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització.
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Atès que constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació
d'aquelles persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a
la jubilació, limitant les estratègies d'accés a una pensió de jubilació més
avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats
individuals.

Atès que constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals
d'aquest col.lectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues
familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de
426 euros mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de jubilació i a la
quantia d'aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on s'ha augmentat
l'edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè
augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la
base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que
s'ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè
se'ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d'anticipar les seves
jubilacions.

Atès que gairebé 8 de cada 10 persones a l'atur de més de 55 anys o bé cobren un
subsidi de més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d'inserció o
algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col.lectiu és
molt més vulnerable a patir la pobresa i l'exclusió social.

Atès que aquest col.lectiu que voreja l'edat de jubilació, entenem que és
especialment important que es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat
al sistema de la Seguretat Social per tal que se'ls asseguri unes pensions dignes.

Sol.licitem al Ple de l'Ajuntament de Vilafranca, l'adopció dels següents,

ACORDS:

PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya,
anomenada «Garantia +55» i que significa:

1) Crear la prestació "Garantia + 55" per a les persones de més de 55 anys que
es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i
hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació
serà una proposta integral i que contempla:

a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent.

b. El manteniment d'entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de
cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per
desocupació durant la percepció d'aquesta prestació, a efectes del càlcul
de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i
jubilació.

2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per
la Carta Social Europea.
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3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de
protecció. Cal simplificar i racionalitzar l'actual sistema de prestacions, i cal
fer-ho amb la col.laboració de l'administració central. En conseqüència,
abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i assegurar la
compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o
no).

4) Finalitzar amb l'estigmatització de les persones desocupades en general i,
concretament, de les majors de 55 anys. Només d'aquesta manera podrem
millorar l'ocupabilitat d'aquestes persones.

5) Analitzar l'eficiència dels programes d'inserció i apostar per accions d'inserció
i de formació amb continguts reals.

SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i a la UGT de Catalunya.

Aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat.

Josep Àlvarez (ERC) recorda que hi ha molta gent de més de 55 anys sense feina i
sense oferta laboral a la qual pugui accedir realment. Molts d'aquests aturats són
de llarga durada i no cobren prestació o en cobren una de poc més de 400 euros.
Les reformes laborals del govern del pp han agreujat la situació, i estem perdent
tota una generació. Es demana una prestació igual a l'SMI, mesures per tal que
aquesta gent quan es jubili no tingui una pensió baixíssima derivada del seu atur en
els darrers anys, i aconseguir un salari mínim de 1.000 euros d'acord amb la Carta
Social Europea.

Josep Ramon afirma compartir l'esperit de la moció, i hi votarà a favor, encara que
una cosa són els desitjos i una altra les possibilitats. És legítim aspirar a tots
aquests desitjos, però seria més realista i eficient que tothom reivindiqués alguna
mesura possible i viable econòmicament, com per exemple que gent que ha perdut
el subsidi de 400 i escaig euros pel volum de la renda familiar el pogués recuperar.

Toni Peñafiel (VeC) dóna suport a la moció i manifesta que la vol encapçalar. Cal
donar un cop de mà a la gent que ho passa malament i que ho necessita, i també a
altres col. lectius.

Marcel Martínez (CUP) dóna suport a la moció per millorar les condicions de vida i
lluitar contra la precarietat laboral. Caldria tenir present que el salari mínim
espanyol és molt baix, i que malgrat el suport cal ser crític amb pràctiques del
sindicat UGT impulsor de la campanya, sovint massa pactista amb governs i
empreses.

Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport a la moció i vol encapçalar-la. Recorda
que el 20% de les persones de més de 55 anys estan a l'atur, el 55% són aturats
de llarga durada i 8 de cada 10 aturats d'aquest col.lectiu no cobren prestació o
tenen només rendes mínimes. Cal ampliar la solidaritat intergeneracional. S'ha d'
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aspirar, encara que potser no és viable de forma immediata, a un salari mlnlm no
menor a 1.000 euros, i treballar per tal que la formació tingui en compte les
necessitats del mercat de treball. Zaballa afirma no compartir les crítiques de la
CUPals sindicats.

Joan Manel Montfort (CiU) es mostra favorable a la moció. A la comarca tenim 1740
persones dins d'aquest col.lectiu, i a Vilafranca gairebé 700. La prestació que
proposa la moció tindria un cost anual a Catalunya de 249 milions d'euros, xifra que
seria assumible si com a país recuperéssim els 16.000 milions de dèficit fiscal amb
l'Estat espanyol.

Marcel Martínez (CUP) matisa que ell no ha criticat el món sindical, sinó certes
pràctiques d'un sindicat.

MOCIÓ D'URGÈNCIA. AMPLIACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA. MOCIÓ DE SUPORT
AL PRESIDENT MS I A ALTRES MEMBRES DEL GOVERN PER LA CONSULTA
DEL 9-N

Es presenta fora de l'ordre del dia, per urgència, una moció del grup de CiU, sobre
politització de la justícia i la causa penal contra el president Artur Mas, l'antiga
vicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, per querella de la Fiscalia
de l'Estat arran de la convocatòria de la consulta catalana del 9 de novembre de
2014.

El text que se sotmet a votació, després d'una esmena del grup Socialista
acceptada per CiU que parla de condemnar la judicialització d'aquest assumpte
concret, i no com deia la moció inicial de condemnar la politització de la justícia en
termes generals, és el següent:

Atès que en el dia d'avui s'ha conegut la imputació del President Mas, la
Vicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau per la convocatòria de la Consulta
Popular del 9-N,

Atesa la desafortunada elecció del dia que ha d'anar a declarar el President Mas, 15
d'octubre, coincidint amb el 75 aniversari de l'assassinat del President Companys,

Atesa la declaració del Ministre de Justícia reconeixent que des del poder executiu
s'ha polititzat el poder judicial a l'hora de postergar la citada declaració d'imputació
fins després de les eleccions al Parlament,

Atès que això és un atac a la consagració de la divisió de poders,

L'ajuntament de Vilafranca condemna enèrgicament la politització d'aquest tema, i
exigeix l'arxiu immediat de les diligències judicials al tractar-se d'una mera
manipulació política partidista.

Les declaració d'urgència és argumentada per l'alcalde Pere Reguli en el sentit que
la citació s'ha conegut avui i és per al 15 d'octubre (abans del proper Ple), i la
consegüent ampliació de l'ordre del dia amb la moció s'ha aprovat per assentiment.
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El text de la moció final transcrita s'ha aprovat amb 1 vot en contra (PP) 20 a
favor (resta de grups).

L'alcalde Pere Reguli (CiU) destaca que la imputació deriva només de la
convocatòria d'una consulta per tal que la gent es pogués expressar, una consulta
que el president Rajoy va afirmar que no era res. Es judicialitza un assumpte polític
i es trenca la divisió de poders, com resulta de les paraules d'avui del Ministre de
Justícia en el sentit que es va posposar la citació judicial fins després de les
eleccions catalanes del 27 de setembre. Reguli es pregunta si un ministre pot
determinar quan s'emprèn o no una iniciativa judicial. A més, no és casualitat la
data del 15 d'octubre, coincident amb i'afusellament del president Companys.
Sense entrar ara en el procés sobiranista i d'independència, que ha de seguir
endavant, cal rebutjar aquestes actuacions i reclamar l'arxiu de les accions penals.

Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. Hi ha divisió de poders i la
iniciativa l'ha pres de forma independent el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. Cal portar a terme els tràmits legals, i en el seu moment ja es veurà si
hi ha acusació, i en el seu cas absolució o no.

Toni Peñafiel (VeC) rebutja un procés judicial amb fonament polític. Dóna suport a
la moció, com l'ha donat a altres mocions contra causes penals derivades de fets de
tarannà polític.

Pere Sàbat (ERC) dóna suport a la moció. La querella deriva d'una consulta en la
qual van participar lliurement més de 2 milions de persones, celebrada el 9 de
novembre de l'any passat, dia en què l'Estat va deixar d'existir a Catalunya. L'Estat
pateix de demofòbia, i la citació es comunica quan en les eleccions del 27 de
setembre uns 2 milions de persones han dit clarament sí a la independència.

Marcel Martínez (CUP) s'adhereix a l'exposició de VeC i ERC. La justícia sovint es
polititza, i la imputació a Mas i als altres querellats té un clar caràcter polític. La
CUPsempre dóna suport a encausats penalment per raons polítiques.

Francisco Romero (grup Socialista) manifesta que haver judicialitzat la convocatòria
de la consulta va ser un clar error, i que després de les darreres eleccions del 27 de
setembre cal fer política més que mai. La judicialització i altres estratègies de la por
l'han castigada els catalans a les urnes, retirant suports al PP. Romero proposa que
la moció condemni enèrgicament la judicialització d'aquest tema, sense parlar de
judicialització de la justícia amb caràcter general. L'alcalde, en nom de CiU, accepta
aquest canvi, que ja ha quedat reflectit en el tex transcrit.

MOCIÓ D'URGÈNCIA. AMPLIACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA. MOCIÓ SOBRE
MANDAT DEMOCRÀTIC DERIVAT DE LES ELECCIONS DEL 27 DE SETEMBRE.

El grup d'ERC planteja debatre i votar fora de l'ordre del dia, per urgència, una
moció sobre el mandat derivat de les eleccions del 27 de setembre de 2015 i la
independència. Mònica Hill (ERC) demana disculpes per no haver-la presentat fins a
l'inici del Ple, però diu que això mateix és el que ha fet CiU amb la seva moció
d'urgència.
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L'alcalde i alguns regidors afirmen que la moció de CiU s'ha presentat per escrit,
s'ha lliurat a tots els regidors i regidores i al secretari i era urgent per raons de
data. En canvi, aquesta no s'ha lliurat als regidors ni al secretari, i tracta una
qüestió que pot esperar fins al proper Ple. No s'ha de produir la pràctica de
presentar llargues mocions i pretendre debatre-les i votar-les sense haver-les pogut
llegir, valorar i discutir abans.

L'alcalde Pere Reguli demana que la moció sigui retirada i que es presenti si de cas
per al proper Ple. Mònica Hill (ERC) accepta i afirma que registrarà la moció, si bé
reitera que a parer seu el que fa fet CiU avui mateix no és gaire diferent.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia es plantegen les qüestions següents, i les
preguntes no contestades pel govern municipal seran respostes posteriorment per
escrit:

A) Josep Ramon (PP) planteja:

1) Es va formalitzar un conveni amb l'entitat Centre Agrícol i es va enderrocar ja fa
temps l'antic cinema Victòria sobre el qual hi ha previst construir pisos socials per a
gent gran. Pregunta quan començaran les obres. L'alcalde Pere Reguli comenta que
han aparegut alguns entrebancs d'escriptures, i que aquesta setmana es va produir
una reunió amb l'entitat per a resoldre dubtes; no es pot fixar una data exacta,
però les obres dels pisos han de començar aviat.

2) El POUM preveu que en la zona del carrer Comerç i voltants cal elaborar un pla
especial que prevegi el seu futur urbanístic en el termini d'un any. Han passat més
de 10 anys i no s'ha fet res, i pregunta si el Pla especial s'aprovarà durant aquesta
mandat municipal de quatre anys. L'alcalde Pere Reguli contesta que l'ordenació
urbanística de la zona caldrà estudiar-la durant aquest mandat amb tranquil.litat;
també diu que seria bo saber, a aquests efectes, com té previst ADIF (Estat) que
quedi l'estació de trens de Vilafranca, ja que ambdues qüestions tenen relació.

B) Ramon Arnabat (VeC) fa referència a les qüestions següents:

3) En el ple de 21 de juliol va preguntar per què no es va exhibir a l'Ajuntament,
com s'havia acordat, una bandera del moviment LGTB (lesbianes, gais,
transgèneres i bisexuals) el dia de la seva Diada, i també sobre el necessari
soterrament de línies elèctriques als carrers Abat Copons i Pau Benach, de nova
urbanització. No s'ha contestat cap de les preguntes.

L'alcalde Pere Reguli afirma que no sap si aquesta bandera es troba disponible a
l'Ajuntament, i que si no es va penjar al vestíbul deu ser per un oblit.

4) Pregunta per què no es va celebrar mercat setmanal a Vilafranca la setmana de
la Festa Major. El 29 no era possible, però es podia haver celebrat el dia 28 encara
que fos només amb el productes de fruita, verdura i similars. La manca de
celebració va ocasionar perjudicis als venedors (època de collita) i als consumidors.
Joan Manel Montfort contesta que ara no sap les raons exactes i que ho mirarà,
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però la qüestió es va estudiar i es va arribar a la decisió de no fer mercat després
de parlar amb les parts interessades.

5)S'interessa per les raons del retard en la reobertura de la biblioteca Torras i
Bages. Es va dir el dia 30 de setembre i ara es parla del 13 d'octubre, quan el curs
escolar ja fa dies que ha començat. L'alcalde Pere Reguli contesta que si li han dit la
veritat el retard respon a l'existència d'uns nius d'orenetes que no es poden
malmetre, i espera que la reobertura sigui molt propera en el temps.

6)S'ha publicat en ei BOE l'anunci d'informació púbiica de l'estudi oficial per a la
connexió de la via de tren d'alta velocitat i la convencional, a la zona de l'Arboç. Hi
ha una oportunitat històrica que no podem desaprofitar i hem de formular
al.legacions, ponderant que tenim a Vilafranca un gran problema de comunicació
cap a Tarragona. L'alcalde Pere Reguli contesta que l'assumpte no està tancat i que
cal arribar a acords amb Tarragona i Reus, tenint present que ens cal que la
interconnexió es faci passat Vilafranca. En els propers dies es faran reunions en les
quals hi haurà també representants de Tarragona i Reus, i és necessari obrar amb
discreció i no fer gaire soroll.

Ramon Arnabat manifesta que la discreció era compatible amb haver informat
almenys als grups municipals, que cal estar molt atents i vigilants i presentar dins
de termini les aI.legacions que calguin.

C) Toni Peñafiel (ICV) planteja:

7)Sobre l'obra d'urbanització parcial de la zona de la llosa del tren i passeig de
Rafael Soler, en els carrers que travessen la llosa els passos per a vianants
presenten vores punxegudes i periiloses, i pregunta quines actuacions tindran lloc.

8) Toni Peñafiel (VeC) fa la pregunta següent:

Ara fa quinze dies, diu, hem pogut llegir a la web de l'Ajuntament una nota de
l'equip de govern conforme el curs escolar ha començat amb normalitat, amb 6.691
alumnes amb l'ampliació de l'oferta de secundaria a l'Institut Nou i amb un grup
nou de P-3 al Cristòfor Mestre; també hem pogut llegir que un total de 1.400
estudiants es beneficiaran dels programes de suport a l'escolarització i que seguirà
al servei de vetlladores als menjadors.

Peñafiel afirma que té una sèrie de preguntes que desitja que es contestin per
escrit per part del govern, per tal d'ampliar la informació sobre com ha anat l'inici
de curs especialment en allò relatiu a l'ensenyament obligatori.

Peñafiel planteja:

Es parla de normalitat, però l'Institut Nou ha començat amb aules fora del centre
després d'un estiu en obres. De qui és responsabilitat d'aquest endarreriment,
quina posició té l'Ajuntament de Vilafranca?
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A Vilafranca s'està atenent la matrícula viva sense incidències o s'està fent amb
augments dels estudiants per sobre de la ràtio? Ens poden dir quantes aules tenim
a Vilafranca per sobre de les ràtios ordenades per etapes educatives?

Tenen dades sobre com s'estan fent les assignacions dels estudiants amb
necessitats educatives especials als diferents centres educatius i si s'estan fent
seguint el principi de repartiment que fixa la llei? Cal exigir a l'Administració
Educativa, és a dir al Departament d'Ensenyament de la Generalitat, que es facin
les assignacions als centres educatius des del criteri d'equitat.

Quina opinió tenen sobre aquest processos i com intervindrà l'Ajuntament de
Vilafranca?

Ens poden dir com es pensa afrontar l'increment d'estudiants que es produirà els
propers anys a l'ESO?

Hi haurà prou aules als centres actuals? El govern de l'Ajuntament de Vilafranca
està fent alguna planificació en aquest sentit, té previst portar alguna iniciativa
endavant?

Des de l'Ajuntament, preveuen més sol. licituds d'escola o institut durant el curs
escolar? Estem guanyant o perdent població escolar? S'ha detectat alguna altra
incidència?

9) Sobre els ajuts a l'escolarització, demana informació sobre nombre de
beneficiaris, evolució durant els darrers anys dels ajuts concedits i percentatges
d'alumnes amb ajuts computats per centres educatius.

10) Fa 15 dies que ha començat el curs escolar i ei consistori nou va arrencar el
mes de juny, i en canvi encara no ha estat convocat en cap ocasió el Consell
Escolar Municipal. Peñafiel exigeix una convocatòria urgent.

D) Pere Sàbat (ERC) fa la següent pregunta:

l1)Informació sobre el nou local per a joves, llargament reclamat especialment per
ERC. Cal aclarir si hi ha triada la ubicació, projecte existent, recursos, costos,
calendari d'implementació, etc.

E) Mònica Hill (ERC) formula la següent qüestió:

12) En el Ple de juliol d'enguany es va aprovar una moció sobre l'Agència Tributària
Catalana, i ara s'han celebrat les eleccions de 27 de setembre i tenim un mandat
democràtic que ens ha de portar a la independència. Pregunta si s'està complint el
clar acord plenari consistent en què l'Ajuntament ingressi tributs que ha de pagar,
com IRPF i IVA, a l'Agència Tributària Catalana i no a l'espanyola. L'alcalde Pere
Reguli contesta que es continua pagant a l'Agència espanyola, i a la catalana es
farà quan hi hagi seguretat jurídica i econòmica. Malgrat declaracions, cap
ajuntament català de les nostres dimensions ingressa els impostos a l'Agència
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Catalana, i segurament aquesta de moment no té els recursos ni la preparació
adients. En benefici dels ciutadans cal seguretat i garanties, i no podem córrer el
risc de rebre sancions o de no percebre tota la participació municipal en els tributs
de l'Estat que ens correspon. Aquestes coses s'han de fer bé i amb garanties,
reitera l'alcalde.

F) Laia Santís (CUP) planteja:

13) Els regidors de la CUP porten avui en aquest saló de sessions uns adhesius per
mostrar la seva solidaritat amb unes associacions basques que estan essent
perseguides i criminalitzades per la seva lluita a favor de l'alliberament nacional i
social.

G) Maria Ferrerons (CUP):

14) Sobre la línia de bus de Vilafranca a Barcelona hi ha noves queixes de
ciutadans. Divendres passat va suprimir l'empresa que presta el transport públic
diferents serveis d'anada i tornada, i sense avisar. Ara sembla que s'ha tornat a la
normalitat, però cal fer esforços per a garantir almenys els serveis actuals i que hi
hagi informació. L'alcalde Pere Reguli contesta que efectivament cal vetllar perquè
es mantinguin la qualitat i els horaris, i no es poden portar a terme canvis no
justificats o sense previ avís.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aque a acta.
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Francesc Giralt i Fernàndez
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