
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Núm. : 10/2016
Caràcter: ordinari
Data: 22 de novembre de 2016
Horari: de 20:05 a 00:40 hores
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (CiU)

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
- Ramon Arnabat i Mata (VeC)
- Montse Arroyo i Ferrando (PSC)
- Anna Doblas i Ruiz (CiU)
- Raimon Gusi i Amigó (CiU)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (CiU)
- Marcel Martínez i Mané (CUP)
- Joan Manel Montfort i Guasch (CiU)
- Meritxell Montserrat i Mestres (CiU)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Dolors Rius i Marrugat (CiU)
- Francisco Romero i Gamarra (PSC) fins al final del punt vuitè
- Aureli Ruiz i Milà (CiU)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon 1. Zaballa i Serra (PSC)

S'ha excusat d'assistir-hi:

- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC)

És present el secretari de l'Ajuntament, Eduard Marcó i Alberti, i també l'interventor
general Antoni Peiret de Antonio.

Desenvolupament de la sessió

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
18/10/2016.
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Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 18/10/2016,
la qual és aprovada per assentiment.

ALCALDIA

2. MODIFICACIÓ ORGANIGRAMA. Donar compte dels Decret de 13 d'octubre
de i 8 de novembre de 2013, que modifiquen els àmbits d'actuació de diverses
Àrees municipals.

Es dóna compte dels següents Decrets:

"DECRET.- Vilafranca del Penedès, 13 d'octubre de 2016

Atès que per Decret d'Alcaldia de data 16 de juny de 2015 (SOPS 29/06/2015), pel
qual s'aprovava l'organigrama polític i de gestió de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, es va adscriure el Servei de protecció Civil a l'Àrea de Territori i Serveis
Urbans.

Atès que per tal de millorar la prestació del servei, el Servei de Protecció Civil ha
efectuat el trasllat a les dependències del Pati del Gall, on hi ha la Policia Local.

Atès que per confJruència interna es creu més idoni adscriure el Servei de Protecció
Civil dintre de l'Area d'Alcaldia, sense que l'esmentat fet tingui cap repercussió en
les competències exercides per delegació de l'alcalde en el regidor de conformitat
en el que disposa en l'apartat 5è del Decret de 16 de juny de 2015.

Vista la competència de l'alcalde per establir les delegacions d'acord amb l'article
56 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,

Per tot això

RESOLC,

Primer.- Modificar el Decret de 16 de juny de 2015 pel qual s'aprovava
l'organigrama polític i de gestió de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
adscrivint el Servei de Protecció Civil dintre de l'Àrea d'Alcaldia, continuant el Sr.
Josep Maria Martí i Ràfols com a regidor delegat del servei amb facultats de dictar
actes administratius que afectin a tercers amb inclusió de 'exercici de la potestat
sancionadora.

Segon.- Notificar el present Decret al Sr. Josep Maria Martí i Ràfols, publicar-lo en
el butlletí oficial de la província i donar-ne compte al Ple municipal. "

"DECRET.Vilafranca del Penedès,8 de novembre de 2016
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Atès que per decret d'alcaldia de 16 de juny de 2015 (BOPB de 29-06-2015) es va
disposar la delegació d'atribucions de l'alcaldia a favor de tinents i tinentes d'alcalde i
de regidors i regidores amb delegació. Aquest decret només ha estat modificat fins
ara per un altre de 13 d'octubre de 2016, que va enquadrar el Servei de Protecció
Civil dins l'Àrea d'Alcaldia.

Atès que es creu convenient que les potestats i funcions municipals relacionades amb
la tramitació, autorització i control d'actes i treballs públics o privats que tenen lloc a
les vies públiques, i en certs edificis i equipaments públics, i determinades facultats de
coordinació i execució de caràcter inspector, quedin atribuïdes a Secretaria -
Governació, dins l'Àrea de Serveis Centrals i Hisenda, amb la finalitat de garantir la
coherència de la intervenció municipal en aquestes matèries.

Atès que tot plegat aconsella redefinir, ampliant-los en la mesura necessana, els
àmbits d'actuació i potestats que s'atribueixen, dins de l'Àrea de Serveis Centrals i
Hisenda, a Secretaria - Governació, i correlativament adequar els àmbits d'actuació
de Serveis Urbans dins l'Àrea d'Acció Territorial i Serveis Urbans.

DISPOSO:

1. Es modifica el decret de 16 de juny de 2015, en el sentit que els àmbits d'actuació
que corresponen a Secretaria - Governació, dins de l'Àrea de Serveis Centrals i
Hisenda, són:

Secretaria - Governació

- Secretaria general.
- Serveis Jurídics de l'Ajuntament.
- Gestió i tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial, i reclamació dels
danys patits pel patrimoni municipal.
- Pòlissesi tramitacions d'assegurances de l'Ajuntament.
- Registre d'interessos de càrrecs electes i personal directiu.
- Llicències i autoritzacions d'activitats i d'ocupació de la via pública i dels espais
públics (activitats de venda, quioscos, taules i cadires d'establiments de restauració,
parades, marquesines, concentracions humanes, ocupacions de la via pública,
interrupcions i tancaments del trànsit, concessió de claus i comandaments d'accés
amb vehicles a zones d'accés restringit, autoritzacions de guals i entrades de vehicles,
atraccions recreatives, fires i festes, etc.). També autoritzacions d'actes en edificis i
equipaments municipals com el pavelló firal, permisos d'armes i d'activitats del taxi i
similars, imposició de mesures de clausura o preventives en matèria d'establiments
públics, espectacles i activitats recreatives, activitats econòmiques i altres de caràcter
governatiu.
- Coordinació dels diferents treballs i activitats públics i privats que afecten les vies
públiques, per tal d'evitar molèsties i garantir l'eficiència.
- Llicències, autoritzacions, permisos, gestió de les comunicacions i declaracions
responsables i control dels requeriments tècnics de les activitats econòmiques,
subjectes a prevenció i control ambiental, a la legislació sobre espectacles i activitats
recreatives, a la d'equipaments comercials, de baixa incidencia ambiental o innòcues.
- Inspecció de les diferents activitats i actes, en vies publiques, edificacions i
equipaments, que descriuen els apartats anteriors. També direcció i coordinació
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general de la inspecció municipal, excepte la urbanística, de medi ambient i si escau
de salut.
- Gestió, revisió i control del padró municipal d'habitants, registre d'unions estables de
parella i serveis generals.
- Organització administrativa i circuits administratius.
- Direcció dels registres d'entrada i de sortida i convocatòries dels òrgans de govern.

2. Es modifica el decret de 16 de juny de 2015, en el sentit que els àmbits d'actuació
que corresponen a Serveis Urbans, dins de l'Àrea d'Acció Territorial i Serveis Urbans,
són:

Serveis Urbans

- Manteniment dels vials, mobiliari urbà, parcs i jardins i l'espai públic en general
de Vilafranca.
- Manteniment de la senyalització viària establerta reglamentàriament, d'orientació
i dels sistemes de control del trànsit.
- Manteniment del cementiri municipal i serveis funeraris, entès com a edifici i
espai municipal, sens perjudici de l'atribució del servei de Governació quant a la
gestió administrativa.
- Manteniment de les xarxes de comunicació municipals.
- Gestió d'infraestructures públiques (remolcs, taules, cadires ...) per a la realització
d'actes. Tractant-se d'actes subjectes a permís de Governació, caldrà seguir les
pautes que aquest Servei estableixi.
- Serveis de neteja viària i residus urbans: gestió, recollida i tractament
d'escombraries i altres residus, manteniment de contenidors, neteja d'espais i
mobiliari de la via pública, i coordinació amb la Mancomunitat Penedès-Garraf en
matèria de residus.
- Gestió de la mobilitat, accessibilitat i transport de persones, vehicles i
mercaderies; aparcaments, tant de gestió directa com en règim de concessió.
- Representació en entitats i associacionsen l'àmbit de la mobilitat: AMTU, etc.
- Suport tècnic que sol.liciti Governació en la concessió de llicències i permisos
que afectin les vies publiques i les activitats.

3. Se suprimeix de la relació d'àmbits de l'Àrea d'Acció Territorial i Serveis Urbans
l'àmbit "Inspecció general'~ sens perjudici que aquesta l'Àrea a través dels Serveis
competents mantingui les funcions inspectores en el terreny urbanístic i del medi
ambient.

4. Notificar aquest decret, donar-ne compte al Ple i publicar-lo en el BOPB."

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que atesos els canvis normatius i organitzatius,
s'ubiquen les activitats que abans estaven dintre de l'àmbit d'Urbanisme a l'Àrea de
Secreta ria-Governació.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana si poden aclarir el punt tercer del Decret de 8
de novembre.
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El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que el que es fa es distingir, abans qualsevol
inspecció estava dintre de l'Àrea d'Urbanisme, però que actualment, la inspecció de
les activitats es durà a terme des de Governació, però quan la inspecció sigui de
caire urbanístic, es durà a terme des d'Urbanisme.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I HISENDA

3. PRESSUPOST CORPORACIÓ 2017. Aprovació inicial del Pressupost General
de la Corporació per a l'exercici 2017.

La Comissió informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al Ple Municipal
el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau:

PRIMER: Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'any 2017,
integrat pel de la pròpia Entitat, Serveis Municipals de Comunicació SL, Empresa
Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, Entitat Pública Empresarial Local Institut
Municipal de Formació, Fundació de la Festa Major, i Fundació VINSEUM Museu de
les cultures del vi de Catalunya, amb el detall següent:

• GENERALCONSOLIDAT

A) ESTATDE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Fons de contingència i altres imprevistos .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .
Cap. 7 Transferències de capital .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

19.775.020,00
16.831.232,00

224.619,00
5.578.984,00

60.000,00

4.944.295,00
228.000,00
95.514,00

2.958.827,00

TOTAL DESPESES

B) ESTATD'INGRESSOS

50.696.491,00

1) Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes .
Cap. 2 Impostos indirectes .
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .
Cap. 6 Alienació d'inversions reals .

17.165.000,00
360.000,00

15.678.529,00
12.791.048,00

669.872,00
0,00
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2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

1.531.912,00
30,00

2.500.100,00

TOTAL INGRESSOS

• ENTITAT

A) ESTATDE DESPESES

50.696.491,00

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Fons de contingència i altres imprevistos .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .
Cap. 7 Transferències de capital .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

16.482.035,00
10.940.261,00

216.506,00
7.774.004,00

60.000,00

3.753.295,00
288.000,00

12,00
2.958.827,00

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

42.472.940,00

1) Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes .
Cap. 2 Impostos indirectes .
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .
Cap. 6 Alienació d'inversions reals .

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

17.165.000,00
360.000,00

7.813.615,00
12.615.958,00

636.442,00
0,00

1.381.795,00
30,00

2.500.100,00

TOTAL INGRESSOS 42.472.940,00

• SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ SL
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A) ESTATDE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de persona I .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .

684.745,00
197.655,00

60.000,00

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

1) Operacions corrents

942.400,00

Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital .

209.200,00
672.800,00

400,00

60.000,00

TOTAL INGRESSOS 942.400,00

• EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA SA

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .
Cap. 8 Actius financers .

811.139,00
4.755.359,00

7.113,00

1.130.000,00
95.502,00

TOTAL DESPESES

B) ESTATD'INGRESSOS

6.799.113,00

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

6.635.991,00
13.005,00
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2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital .

TOTAL INGRESSOS .

EPEL INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 6 Inversions reals .

150.117,00

6.799.113.00

1.374.000,00
299.620,00

500,00
1.000,00

TOTAL DESPESES

A) ESTAT D'INGRESSOS

1.675.120,00

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

815.095,00
860.000,00

25,00

TOTAL INGRESSOS 1.675.120,00

• FUNDACIÓ DE LA FESTA MAJOR

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 4 Transferències corrents .

339.000,00
101.000,00

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

440.000,00

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .

140.000,00
300.000,00

TOTAL INGRESSOS 440.000,00

• FUNDACIÓ VINSEUM, MUSEU DE LES CULTURES DEL VI DE CATALUNYA
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A) ESTATDE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .

423.101,00
299.337,00
1.000,00
4.280,00

TOTAL DESPESES

B) ESTATD'INGRESSOS

727.718,00

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

64.628,00
643.090,00
20.000,00

TOTAL INGRESSOS 727.718,00

• TRANSFERÈNCIESINTERNESA EFECTESDECONSOLIDACIÓ

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.49101.44900 Entitat a SERCOMSL........................... 670.800,00
3.32602.44900 Entitat a EPELInstitut Municipal de Formació
.............................................................................. 820.000,00
5.33303.44900 Entitat a Vinseum 565.000,00
5.33303.44901 Entitat a Vinseum: conveni MOSTPenedès
.............................................................................. 15.000,00
5.33801.44900 Entitat a Fundació Festa Major de Vilafranca
.............................................................................. 230.000,00

TOTAL.................................................................... 2.300.800,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.49101.74400 Entitat a SERCOMSL........................... 60.000,00

TOTAL.................................................................... 60.000,00

SEGON: Aprovar les Bases d'execució dels pressupostos de l'Entitat, tal i com han
estat redactades per la Intervenció General.
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TERCER: Aprovar la plantilla revisada i actualitzada de personal de la corporació,
comprensiva de les diferents places reservades a personal funcionari, laboral i
eventual, la qual plantilla serà objecte de publicació en el Butlletí oficial de la
província. Igualment s'aproven les retribucions bàsiques i complementàries
aplicables als diferents llocs de treball de l'entitat local a partir del dia 1 de gener
de 2017, en els termes resultants de la relació incorporada a l'expedient del
Pressupost.

S'aproven modificacions puntuals en el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament,
especificades amb el detall necessari, mitjançant les fitxes corresponents, en
l'expedient d'aprovació del pressupost municipal.

QUART: Quant als drets econòmics dels càrrecs electius grups municipals de la
corporació, s'estableix:

1) S'aplicarà l'acord plenari municipal sobre la matèria de 30 de juny de 2015, amb
l'increment de 1'1% que s'havia aprovat en el pressupost municipal de 2016. Es
manté però la modificació ja acordada per a 2016 sobre l'import de l'assistència per
concurrència a sessions de la Junta de Govern Local per part dels seus membres
que no tinguin reconeguda dedicació exclusiva o parcial, amb el mateix import
actual de 354 €. No es modifiquen la resta d'imports salarials i d'assistències.

Amb efectes d'l de gener de 2017, les retribucions i assistències per a càrrecs
electius no experimentaran cap increment. Tanmateix, si d'acord amb la llei de
pressupostos generals de l'Estat que s'apliqui l'any 2017 les retribucions dels
empleats públics experimenten alguna variació percentual, el mateix percentatge
de variació s'aplicarà també directament als càrrecs electius.

2) No s'actualitzarà l'any 2017 l'import de les assignacions aprovades per als grups
municipals del consistori.

CINQUÈ: Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies, durant els quals
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat
definitivament el Pressupost si no n'hi haguessin.

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 11 vots favorables (8 CiU i 3 PSC), 8
desfavorables (2CUP, 3 ERC, 2VeC, 1 PP)

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que el pressupost que es sotmet a
aprovació és el del conjunta de l'entitat, amb les seves societats i fundacions i que
es presenta a aprovació de manera consolidada.

L'elaboració del pressupost de 2017 s'inicia ja fa molts mesos, mitjançant el treball
de les diferents que convenientment matisades, confeccionen el pressupost.
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Posa de relleu que un 70 % del pressupost queda condicionat per la prestació de
serveis obligatoris. Hi ha altres serveis que no són obligatoris però que són
necessaris, perquè ja fa molts anys que l'ajuntament va apostar per ells, com són
els serveis d'escola de música, d'escoles bressol, de mercat, etc. El resultat és que
el pressupost corrent està pràcticament predeterminat.

Les finalitats a les que respon el pressupost són:
Garantir els serveis públics.
Garantir els serveis formatius (Arsenal, escola d'enotursime, subvencions als
centres escolars, .. )
Fomentar les activitats de les entitats.
Manteniment i millora de l'espai públic (arreglar l'asfaltat dels carrers, vorers,
millora de l'eficiència energètica ..)
Eficiència i eficàcia. Que es la base per poder disposar de més recursos per
fer més coses.

El pressupost preveu un lleuger increment dels ingressos perquè creuen que hi
haurà una millora econòmica. També incrementa un 5% per l'existència de
subvencions. Tot i així, s'ha fet amb prudència, perquè és la manera de poder
garantir els serveis.

A partir de 2017, s'impulsarà el treball per projectes, fent que diferents serveis
participin en l'execució dels projectes, deixant de considerar que un projecte
l'executa un servei aïlladament.

L'Àrea de Serveis a les Persones suposen un 25% del pressupost, demostrant
d'aquesta manera que és una àrea prioritària. En aquesta àrea estan els serveis
d'ensenyament, que estan altament valorats pels usuaris.

També hi ha una aposta per la promoció econòmica, per tal de fer Vilafranca
atractiva per a la captació de noves activitats.

En el pressupost també incideix la posada en marxa de l'administració electrònica,
cosa que condiciona el pressupost. Així mateix, es redueix lleugerament
l'endeutament, cosa que permetrà no estar condicionats per aquest en exercicis
futurs.

El Sr. Josep Ramon (PP), manifesta que votarà en contra. En el debat de les
ordenances fiscals, es va dir que els preus públics dels serveis educatius serien
fixats més endavant. Això suposa que aquest pressupost es presenta pensant en
que pot ser modificat, ja que el finançament dels serveis educatius depèn del
finançament que pugui aportar la Generalitat. Com que sembla que la subvenció
pot ser que no arribi, pot provocar una modificació del pressupost.

El problema està en assumir competències de formació que pertoquen a la
Generalitat, però que l'ajuntament ha anat assumint.

Sembla ser que els treballadors de l'Escola de Música volen ser treballadors de
l'ajuntament, cosa que pot suposar un increment de costos i que la situació es torni
insostenible.
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No es fa prou en competències pròpies per fer coses que no són pròpies de
l'ajuntament.

Així mateix, troba a faltar una partida per col.laborar en la restauració de Santa
Maria i una partida per la biblioteca.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que plantegen una sèrie de qüestions, són
conscients que estan limitats per la LRSAL i per l'estabilitat pressupostària, però
consideren que es pot fer més.

L'equip de Govern enfoca el pressupost com un exercici comptable. Estem debatent
els pressupostos però no hem aprovat definitivament les ordenances fiscals, que
condicionen el pressupost. És per aquest motiu que varen demanar una discussió
del pressupost i de les ordenances fiscals de manera conjunta.

Van plantejar al regidor d'Hisenda una sèrie de partides que caldria dotar-les per
atendre l'emergència social amb 177.000€. Amb aplicació correcta de les taxes i
impostos i ajustant els comptes, es podria preveure aquesta partida.

Els sorprèn que no hi hagi cap partida per poder fer el projecte de Patis Oberts.

Van proposar a l'equip de govern petits increments:
La partida destinada a la tinença responsable de gossos gats, els sembla
insuficient i per això proposen un increment de 6.000(,

- Incrementar la dotació per a l'esport base en 15.000€.
Incrementar la partida de funcionament de la biblioteca Torres i Bages en
3.500(,
Doblar la partida de participació ciutadana per tal de poder fer algun procés
de participació.
Dotar una partida amb 15.000€ destinada a despeses per atendre els
refugiats que puguin arribar a Vilafranca.

Una altra qüestió és la participació ciutadana en l'elaboració del pressupost. Per
això proposen que dins la partida global d'inversions, afegir 600.000€ en la millora de
l'espai públic de Vilafranca i que la decisió de com s'han d'invertir aquests 600.000€
la prenguin els veïns de Vilafranca.

També canviarien les prioritats en les inversions. La partida de 600.000€ s'hauria
de destinar a la millora de l'espai públic. L'antic hospital ha de continuar destinant-
se a l'atenció de la gent gran.

Pensen que és un error tancar el pavelló de la Gamba, caldria mantenir l'espai
exterior com fins ara i seria millor destinar els 650.000€ de la subvenció de la
Diputació a executar una primera fase d'un nou pavelló.

Finalment manifesten que cal iniciar la construcció d'una nova biblioteca un nou
Centre Cívic a l'Espirall
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La Sra. Mònica Hill (ERC)manifesta que són uns pressupostos massa continuistes i
haurien de poder fer més pel teixit social i associatiu. No responen al moment
actual perquè hi falten recursos per a l'emergència social.

En l'apartat d'inversions, no consideren prioritari el nou ajuntament, sinó que
consideren prioritari la inversió en el nou alberg.

Han plantejat un document a l'equip de Govern, que conté un Pla de xoc per
combatre l'emergència social i que preveu incrementar la partida d'ajuts a les
famílies en 300.000€, 150.000€ més destinats a habitatge i 50.000€ més per a
ajuts a les empreses que generin nous llocs de treball de caràcter indefinit. Es
proposa repensar algunes de les inversions en equipaments. Implantar la tarificació
social a l'Escola de Música i implantar la recollida porta a porta al barri del Centre.
Reservar 50.000€ per fer front a bonificacions per l'ús de la deixalleria i 250.000€
per destinar-los a pressupostos participatius. També preveu un increment de
100.000€ per subvencions a entitats de Vilafranca per anar reduint les diferències
entre les entitats. Per mantenir el suport a les entitats grans i incrementar les
subvencions per les entitats petites i mitjanes.

El finançament de l'increment de la despesa es pot fer utilitzant el romanent de
2016 per invertir-lo als barris. Replantejant-se inversions com la del nou
ajuntament i ajustant més les despeses als ingressos.

No votaran a favor del pressupost perquè l'equip de Govern no té voluntat d'arribar
a un acord. A cada intent de negociació que fan sempre surten amb les mans
buides. Quan ERC governi, no serà tan reàcia als canvis, hi haurà pressupostos
participatius i pressupostos socials.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que no són els seus pressupostos. Per a ells
són bàsiques una sèrie de propostes que venen fent fa anys. Proposen la
participació ciutadana com a metodologia de treball que venen reivindicant des de
2003. La ciutadania té dret a decidir en que vol gastar els seus diners.

L'endeutament ha d'anar destinat a habitatge social. Reivindiquen un Pla
d'equipaments participats per tothom. AI Ple no poden decidir res. Troben a faltar la
renovació de l'escorxador com espai per a les activitats de les entitats. Reclamen
que les subvencions s'han d'atorgar mitjançant reglament de subvencions, no
distribuint-les a dit com més o menys es ve fent.

Les ajudes a les famílies són insuficients. No reflecteixen la situació d'emergència
que encara es viu a Vilafranca. Cal recuperar l'oficina municipal d'habitatge i posar
al centre de l'acció politiques actives en matèria d'habitatge. L'equip de Govern es
va obsessionar en una Universitat per riscs i hi van destinar 2 milions d'euros. Si
aposten per l'ensenyament públic, potser haurien d'apostar per la millora de les
beques als estudiants o la millora de les escoles públiques de Vilafranca. Hi ha una
situació d'atur crònic a la vila sobre la que cal incidir. Les partides del pressupost
per foment de l'ocupació són insuficients.

En quant als serveis funeraris, cal tenir en compte que morir a Vilafranca no és un
caprici. És excessiu que l'enterrament més senzill costi més de 2000€. Cal estudiar
la creació d'uns serveis funeraris municipals.
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Cal introduir la racionalitat en les despeses pel Govern. Proposen reduir un 20% els
sous de l'equip de Govern i càrrecs de confiança, perquè aquests sous han d'anar
en consonància amb els de la resta d'habitants de la vila.

Tenim un pressupost municipal que pot augmentar les mesures socials que
comportaria un increment d ela qualitat de vida de les famílies.

Per tot això, no donaran suport a aquest pressupost.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que en aquest pressupost es preveu que
malauradament, altres administracions com el Govern Central o la Generalitat
difícilment ens ajudaran. Ens deuen un milió d'euros de la Llei de barris. És un
pressupost continuista que passa per mantenir un endeutament baix i no
augmentar els ingressos. Queda pendent l'aprovació de preus públics de serveis
educatius, però van lligats al curs escolar.

Encara no hem sortit de la crisi, malgrat que alguns diguin que si. Cal garantir la
cohesió social, per això és un pressupost continuista.

En l'apartat d'inversions, es contempla Es fan inversions en rehabilitació
d'habitatges i en millora dels barris, que sol. licituds d'inversions al barris n'hi ha a
diari. L'ampliació de la Casa de la Festa Major, que molts grups municipals ho
portàvem en el programa. Continuació del projecte de cobriment de les vies, que
molts veïns volen que no s'aturi. L'espai per joves també es compartit per molts
dels programes electorals

Pel que fa a l'antic Hospital, calia rehabilitar-lo. Es una rehabilitació per fases. La
seva destinació és la centralització de serveis i millorar l'eficiència en l'assignació de
recursos per al funcionament de l'ajuntament. La resta ja ho coneixen, projectes en
estalvi d'energies, el programa life que està subvencionat, etcètera.

En les eleccions municipals la gent aprova un programa, es vota determinat
programa i ara s'aplica el programa. Des dels Serveis es mirarà encabir alguna de
les propostes fetes per la resta dels grups en la mesura de les seves possibilitats.
Ens reunim amb moltes entitats i pensem que estem seguint uns programes
recolzats per moltes persones.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que quan es diu que es volen aprovar els preus
públics més endavant és perquè el curs comença a l'octubre i per això es considera
millor tractar-ho més endavant.

Es planteja incrementar la dotació d'ingressos amb incertesa, com per exemple
basar-se en un finançament a càrrec d'un romanent que depèn del resultat d'un
exercici. Posar més ingressos podria posar en risc a l'ajuntament.

S'han fet propostes interessants per part de VeC i ERC i proposen entomar-les
dintre del pressupost que tenim.

En algunes converses es confon, ja que volen destinar diners destinats a inversió a
despeses de caràcter corrent, cosa que no es pot fer.
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Si mirem auditories externes, aquestes indiquen que som l'ajuntament que més
despesa per càpita fa en despesa social.

Amb els membres de la CUP s'han fet diversos intents de diàleg, però mai s'han
posat en contacte amb l'equip de Govern.

El Sr. Ramon Arnabat (veC) manifesta que la proposta d'increment de la despesa
corrent es pot assumir simplement no rebaixant l'ordenança fiscal número 2,
aquest ingressos ja hi serien. Totes les propostes que han fet d'inversió, s'han fet
mantenint els imports proposats per l'equip de Govern.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que el que volen dir és que es pot aprofitar una
part no executada de les inversions de l'any anterior, es pot destinar a inversions.
Es pot arriscar una mica més perquè l'ajuntament porta tres anys amb forts
romanents.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que l'any passat van elaborar un document que
va ser presentat a l'equip de Govern, que no van arribar al ple, no se'n va tenir
compte cap. Aquest document segueix vigent perquè la conjuntura social segueix
sent la mateixa.

En quant a les vies de diàleg, l'any passat van presentar un document que l'equip
de Govern no va fer cas i que per ells continuen vigents.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que ha pres bona nota de totes les
observacions que han fet i espera que moltes d'elles aconsegueixin entrar en el
pressupost. L'equip de Govern no pot arriscar perquè si arrisca i falla, tindria
problemes. Molts ajuntaments estan intervinguts per voler arriscar.

El percentatge de diners destinats a serveis socials comparats amb altres
ajuntaments segons l'estudi fet per la Diputació, som els primers.

Sincerament, li ha agradat l'exposició dels temes, però no estem tant allunyats.

Pel que fa a l'antic Hospital, la intenció és agrupar serveis que ara tenim distribuïts
per Vilafranca i aconseguir un estalvi anual de 300.000€. Vostès van demanar que
ho féssim per fases i així ho fem.

4. MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2016. Aprovació inicial de l'expedient número
10 d'habilitació de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències
del pressupost de l'Entitat vigent.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Ple Municipal el
dictamen següent, per al seu debat o aprovació si escau:

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 10 d'Habilitació de crèdits extraordinaris, de Suplements de crèdit
i de Transferències de crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany mitjançant
majors ingressos, baixes per transferència de partides que ofereixen sobrant i
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baixes d'aplicacions pressupostaries, de conformitat amb el que disposa l'Article
177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, segons el detall següent:

CREDITS EXTRAORDINÀRIS:

Partida

4.45401. 76100 Transferència a Diputació de
Barcelona conveni projecte camí de
vianants a Ctra. BV-2119 .

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS .

SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

Partida

1.701,75 1,701,75

1.701,75

5.24106.13100 AODLTreballs als Barris - sous 10.000,00

2.24106.16000 AODLTreballs als Barris - seg. soc. .. 7.000,00

4.92022.22101 Submin. aigua edificis municipals...... 40.000,00

1,92403.22699 Informació públic projectes 7.000,00

3.23104.22699 Servei d'Informació i Atenció a la Dona 2.800,00

3.32602.22699 Servei d'ensenyament..................... 6.000,00

3.33702.22699 Funcionament alberg....................... 1.500,00

5.24109.22699 Beques diversos programes 7.353,00

5.33401.22699 Actes culturals................................ 25.000,00

5.43121.22699 Dinamització mercats municipals 5.500,00

2.92001.22799 Notificacions................................... 3.500,00

2.92015.22799 Manteniment equips informàtica 10.000,00

4.13301.22799 Manteniment senyalització viaria 21.700,00

3.32602.44900 EPELInstitut Municipal de Formació.. 35.000,00

3.34101.48900 Subvencions entitats esportives........ 7.668,00

4.45402.60900 Projecte Camí del Vi 3.901,14
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2.01101.91302 Amortització de préstecs.- Amortit-
zació anticipada CRÈDITLOCAL........ 116.746,19 310.668,33

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 310.668,33

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT:

Partida

5.24106.13100 AODL Treballs als Barris - sous .

2.24106.16000 AODLTreballs als Barris - seg. soc...

1.13201.21400 Reparació vehicles Policia Local .

2.92009.21400 Reparació altres vehicles municipals ..

1.13201.22103 Combustible vehicles policia local .

4.15321.22799 Serveis urbans.- contractes serveis ...

5.33801.44900 Fundació Festa Major Vilafranca .

5.23103.48900 Fundació Pro-Penedès .

3.34101.48902 Conveni Club Patí Vilafranca .

4.92022.63200 Rehabilitació edificis i instal.lacions ...

10.489,28

661,04

3.000,00

1.500,00

2,000,00

10.000,00

16.000,00

4.000,00

9.000,00

5.000,00 61.650,32

TOTAL CRÈDITS EXT, SUPLEMENTS I TRANSFERÈNCIES

FINANÇAMENT

BAIXES PER TRANSFERÈNCIA:

Partida

374.020.40

5.24111.13100 Treballs als barris formac. i treball
Sous professors .

2.24111.16000 Treballs als barris formac. i treball
Seg. social professors .

5.24116.13100 PlansOcupació.- treballs als barris ....

4.13302.20200 Lloguer solars aparcaments .

7.574,59

661,04

2.914,69

3.900,00
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4.17001.21001 Manteniment espais muntanya de
Sant Jaume .

4.15321.21400 Reparació vehicles Unitat de Serveis.

2.93101.22001 Llibres i revistes tècniques serveis
interns .

3.31101.22700 Control de plagues .

2.92001.22706 Estudis i projectes .

1.92401.22799 Desenvolupament web.-contractes ...

2.92006.22799 Psicotècnics.- contractes .

3.32602.22799 Ensenyament.- contractes .

4.16401.22799 Cementiri.- serveis de consergeria i
vigilància .

2.01101.31003 Operacions de tresoreria .

5.33403.48900 Subvenció a l'edició de llibres .

5.33401.48911 Conveni AssociacióVidet .

TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA .

BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTARIES:

Partida

4.16501.22799 Enllumenat públic.- contractes .

2.01101.31003 Operacions de tresoreria .

TOTAL BAIXES APLICACIONS PRESSUPOSTARIES

BAIXES DE CONCEPTES D'INGRÉS:

Concepte

3.500,00

2.500,00

5.000,00

3.500,00

1.415,00

2.400,00

2.000,00

4.000,00

10.000,00

5.785,00

5.000,00

1.500,00 61.650,32

61.650,32

50.000,00

19.215,00 69.215,00

69.215,00

450.68

450.69

Generalitat.- Treballs als barris .-
Treball i Formació .
Generalitat.- Plansocupació -
Treballs als barris .

8.235,63

2.914,69 11.150,32

TOTAL BAIXES D'INGRESSOS . 11.150,32
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MAJORS INGRESSOS:

Concepte

450.67

461.02

461.07

461.30

761.04

762.01

Generalitat.- AODLTreballs als
Barris............................................ 11.150,32

Subv.Diputació.- Serveis Socials....... 10.153,00

Diputació.- Dinamització mercats...... 5.500,00

Diputació.- Subvenció per a línies
de suport....................................... 106.854,75

Diputació.- Subvenció per amortit-
zació anticipada préstec CRÈDIT
LOCAL........................................... 116.746,19

Ajuntament Santa Margarida i els
Monjos.- Projecte Camí del Vi........... 3.901,14 254.305,40

TOTAL MAJORS INGRESSOS .

RESUM FINANÇAMENT

254.305,40

Baixes per transferència .
Baixes aplicacions pressupostaries
Baixes d'ingressos
Majors ingressos
TOTAL FINANÇAMENT .

61.650,32
69.215,00
- 11.150,32
254.305,40
374.020,40

l que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin.

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 12 vots favorables (8 CiU i 3 PSC, 1
PP) i 7 abstencions (2CUP, 3 ERC, 2VeC).

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que es tracta d'una revisió tècnica
de les partides del pressupost per ajustar números, per mirar que hi hagi partida
suficient per acabar l'any.

116.000€ corresponen a una subvenció associada a la sol.licitud de préstec que es
va tramitar a través de la Diputació i que d'acord amb el conveni, s'ha de destinar a
pagar part del crèdit. Hi ha altres increments d'ingressos provinents d'altres
subvencions obtingudes. S'aprofita la subvenció per al funcionament de l'Institut
municipal de Formació i la fundació de la Festa Major.
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La modificació també es financia amb menors despeses de diferents partides.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor perquè bàsicament es tracta
de l'acceptació d'una subvenció i estalvi en algunes despeses.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que s'abstindran perquè és un exercici de
l'equip de Govern que gestiona un pressupost aprovat per l'equip de Govern.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que s'abstindran perquè és una qüestió de
tancament de partides.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que s'abstindran perquè forma part de la
gestió del pressupost de l'equip de Govern.

5. MODIFICACIÓ ORDENANÇA CIVISME. Aprovació inicial si escau, de
modificacions de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se sotmeti al Ple
municipal, per a la seva consideració i si escau aprovació, el dictamen següent:

El Ple municipal, en sessió celebrada el 24 de juliol de 2012, va aprovar
definitivament l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Vilafranca del
Penedès.

Passats més de quatre anys d'aquesta aprovació, es planteja fer una revisió puntual
del quadre d'infraccions i sancions que conforma l'annex de l'Ordenança, pel que fa
a l'import de la sanció de multa derivada de determinades conductes incíviques,
atesa l'alarma social que generen i els costos directes que ha d'assumir
l'Ajuntament per la reparació, control i gestió dels efectes d'aquestes conductes.

Es considera que cal adequar aquest import de les sancions arran de dues
problemàtiques concretes, que són les que principalment han generat més rebuig
per part de la ciutadania, com són el no retirar o recollir les defecacions dels gossos
i animals equivalents als espais públics (article 7 k de l'Ordenança), i també la
realització de pintades, grafits, inscripcions i altres elements en façanes o vidres
d'edificis, tant públics com privats, en monuments i en els altres indrets que
preveu l'article 23 de l'Ordenança.

S'han detectat també des del Servei de Procediment Sancionador algunes altres
disfuncions que s'han de corregir, com ara: previsió de la mateixa sanció per tenir
terrasses i cadires de restauració a la via pública sense permís o incomplint les
condicions d'aquest, manca de previsió expressa de la sanció per ocupar la via
pública amb activitats incomplint les condicions de l'autorització, sanció per
desobeir sense rellevància penal un agent de l'autoritat però no per agredir-lo,
possibilitat només de qualificar en tot cas com a molt greu la infracció de tallar el
trànsit sense permís o incomplint les condicions de l'autorització, manca de
tipificació expressa de l'exhibicionisme sexual i impossibilitat de sancionar
excepcionalment amb un advertiment (i sí únicament amb multa) infraccions lleus
aïllades de mínima importància en determinades circumstàncies.
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Finalment, es posa en relleu la conveniència de precisar millor la redacció de
l'article 34 de l'Ordenança, sobre la instal.lació d'elements d'interès general en
façanes d'edificis.

Atès que les sancions que es poden imposar als responsables de les infraccions són,
d'acord amb l'article 141 de la llei bàsica de règim local, les següents:

a) Les infraccions lleus es sancionaran amb multes de fins a 750 euros
b) Les infraccions greus es sancionaran amb multes de fins a 1.500 euros
c) Les infraccions molt greus es sancionaran amb multes de fins a 3.000 euros

s'ACORDA:

1. Modificar l'Annex -Quadre d'Infraccions i Sancions- de l'Ordenança municipal de
civisme i convivència ciutadana de Vilafranca del Penedès en els apartats següents
(se cita precepte de l'Ordenança, resum de la infracció i import en euros de la
sanció de multa), que queden redactats en els termes següents:

a) Redacció actual:

-Infraccions lleus:

Article 7 k). Resum: No recollir les defecacions efectuades per un gos a la via
pública o als espais verds Sanció: 150 euros.

Queda redactat així:

- Infraccions lleus:

Article 7 k). Resum: No recollir les defecacions efectuades per un gos o animal a la
via pública o als espais verds Sanció: 300 euros.

b) Redacció actual

-Infraccions greus:

Article 23. Resum: Realitzar pintades, o posar enganxines, d'entitat menor, sense
autorització Sanció: 300 euros

Queda redactat així:

-Infraccions greus:

Article 23. Resum: Realitzar pintades, o posar enganxines, d'entitat menor, sense
autorització Sanció: 500 euros

c) Redacció actual

-Infraccions molt greus:
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Article 23. Resum: Realitzar grafits o pintades d'entitat no menor, i en tot cas en
edificis històrics o catalogats Sanció: 600 euros.

Queda redactat així:

-Infraccions molt greus:

Article 23. Resum: Realitzar grafits o pintades d'entitat no menor, i en tot cas en
edificis històrics o catalogats Sanció: 1.000 euros.

d) Redacció actual:

-Infraccions molt greus:

Article 5.8. Resum: Atemptar de forma molt greu contra la dignitat de les autoritats
municipals i dels seus agents, quan actuïn en el compliment de les seves funcions,
quan no tinguin rellevància penal. Sanció: 600 euros.

Queda redactat així:

-Infraccions molt greus:

Article 5.8. Resum: Atemptar de forma molt greu contra la dignitat de les autoritats
municipals i dels seus agents, quan actuïn en el compliment de les seves funcions,
o bé agredir les autoritats o els agents, quan els fets no tinguin rellevància
penal. Sanció: 600 euros.

e) Redacció actual:

-Infraccions greus:

Article 27. Resum: Fer treballs, activitats o actes d'ocupació a l'espai públic sense
autorització Sanció: 300 euros.

Queda redactat així:

-Infraccions greus:

Article 27. Resum: Fer treballs, activitats o actes d'ocupació a l'espai públic sense
autorització, o incomplint les condicions d'aquesta .
Sanció: 300 euros.

f) Redacció actual:

-Infraccions molt greus:

Article 7 lletra o. Resum: Tallar vies públiques al trànsit sense autorització, o
incomplint els seus termes Sanció: 600 euros.

Queda redactat així:
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-Infraccions molt greus:

Article 7 lletra o. Resum: Tallar vies públiques al trànsit sense autorització o
incomplint els seus termes (tret que la conducta no tingui una especial gravetat i no
suposi una interferència molt greu per a la mobilitat de vehicles o vianants, en que
la infracció serà greu i es sancionarà amb multa de 300 eures) Sanció:
600 euros.

g) Redacció actual:

-Infraccions lleus:

Article 7 r). Resum: Oferir o exercir la prostitució en espais públics. Anar despullat
o gairebé, o mantenir relacions sexuals als espais públics Sanció: 150 euros.

Queda redactat així:

-Infraccions lleus:

Article 7 r). Resum: Oferir o exercir la prostitució en espais públics. Anar despullat
o gairebé, mantenir relacions sexuals als espais públics o fer exhibicionisme
sexual Sanció: 150 euros.

h) Afegir pel que fa a infraccions molt greus l'apartat nou següent:

-Infraccions molt greus:

-Article 12.1. Resum: Instal.lar a la via pública terrasses de bar i restaurant, sense
autorització o llicència municipal Sanció: 600 euros

2. Modificar l'article 71 de l'Ordenança de municipal de CIVisme i convivència
ciutadana de Vilafranca del Penedès, dedicat a les alternatives a les sancions
pecuniàries, en el sentit d'afegir-hi un nou apartat 5 amb el redactat següent:

En el supòsit d'infraccions de caràcter lleu, amb caràcter excepcional si es
produeixen ai1ladament accions o omissions molt lleus i sense especial
transcendència, o si ho justifiquen especials circumstàncies d'edat, penediment o
estat de necessitat, la sanció de multa podrà ser substituïda per un advertiment per
escrit.

3. Modificar el primer incís de l'article 7, lletra r), de l'Ordenança de civisme
convivència ciutadana de Vilafranca.

La redacció actual: "Oferir, sol. licitar, negociar o acceptar, directament o
indirectament, serveis sexuals retribuïts a l'espai públic, o mantenir relacions
sexuals a l'espai públic amb retribució", resta substituïda per "Oferir, sol.licitar,
negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a
l'espai públic, mantenir relacions sexuals a l'espai públic amb retribució o bé fer
pràctiques d'exhibicionisme sexual en espais públics".
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4. Modificar la redacció del primer paràgraf de l'article 34 de l'Ordenança de civisme
i convivència ciutadana de Vilafranca.

Redacció actual:

"Els titulars de les finques limítrofs amb la via pública han de facilitar la instal.lació
de fanals, senyals de circulació, papereres, contenidors de residus quan resulti
inconvenient situar-los en altres indrets o altres elements del mobiliari urbà. Es
tracta, aquesta, d'una obligació de la propietat que no dóna lloc a indemnització".

Aquest paràgraf queda redactat en els termes següents:

"Els titulars de les finques limítrofs amb la via pública han de facilitar la instal.lació,
especialment en les façanes i amb caràcter permanent o temporal, de fanals,
senyals de circulació, papereres, contenidors de residus quan resulti inconvenient
situar-los en altres indrets o altres elements del mobiliari urbà. Igualment han de
permetre la instal.lació temporal durant espais curts de temps d'elements que no
malmetin la finca ni obstaculitzin els drets de gaudi i d'intimitat dels seus ocupants,
quan sigui convenient per a facilitar activitats d'interès general que organitzi,
promogui o autoritzi l'Ajuntament, com per exemple llums i ornaments nadalencs,
pancartes i espectacles populars o festius. Es tracten, aquestes, d'unes obligació de
la propietat que no donen lloc a indemnització".

5. Sotmetre l'expedient i el text de modificació de l'Ordenança al tràmit
d'informació pública pel termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran
al BOP, al DOGC, a mitjans de comunicació escrita, al web i Portal de transparència
municipal i en el tauler d'anuncis de la corporació, durant el qual podran presentar-
se reclamacions i suggeriments. Si no n'hi haguessin, la modificació de l'Ordenança
s'entendria aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés.

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 12 vots favorables (8 CiU, 3 PSC, 1
PP) i 7 desfavorables (2 CUP, 3 ERC,2 VeC»

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que fa 4 anys que van aprovar
l'ordenança de civisme i convivència. Els tècnics d'expedients sancionadors han fet
diverses precisions que hauria d'incorporar l'ordenança per millorar-la tècnicament.
Es tipifiquen alguns fets que convenia que fossin precisats, com per exemple
agressions als agents de l'autoritat, que sense tenir l'entitat suficient com per ser
considerat un delicte, són mereixedores com a mínim de sanció administrativa.
Infraccions per tallar la via pública sense permís, l'exhibicionisme, etc.

Una altra modificació amb rellevància és la sanció prevista per les defecacions de
gossos a la via pública. Tot i que s'ha incrementat la persecució d'aquest tipus
d'infracció, es comprova que la sanció prevista fins a la data, que amb la reducció
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per pagament ràpid es queda en 75€, no és suficient per tal de motivar el
compliment de la norma. Per aquest motiu es proposa dobla la sanció.

En la mateixa línia està la sanció per grafits, en que les campanyes de civisme
sembla que no donen els fruits esperats.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor perque es una aprovació
inicial i es reserva el dret a presentar al.legacions. Espera que al final es porti a la
pràctica i s'apliqui l'ordenança ..

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) comparteix el fet que l'ordenança es revisi tant
tècnicament com políticament. Passats 4 anys es constata que hi ha moltes
debilitats i demanen fer un debat sencer de l'ordenança.

Coincideixen amb la necessitat d'afrontar el problema amb les defecacions dels
animals a la via pública, però constaten que els pressupostos no preveuen cap
partida per realitzar una campanya d'informació cívica i de seguiment.

En referència a les pintades, expressen que hi ha manca d'espais per a les entitats i
persones que es volen expressar.

Els preocupa elements previstos a l'ordenança que no donen seguretat jurídica i
que no veuen clar. Per exemple, no saben quin és el criteri per qualificar una
conducta com a actes greus contra l'autoritat.

Demanen que es deixi sobre la taula. Si no s'accepta la proposta, el seu vot serà
negatiu.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que no estan en contra de les sancions, però
entenen que no serveix de massa endurir la sanció sense fer pedagogia i mediació.
L'ordenança regula matèries d'ordre públic en les quals l'ajuntament no té
competència. No hi ha consens per tirar endavant. L'equip de Govern té la majoria,
però manca un consens molt més ampli. Apostant per la via unilateral, tempten a
l'oposició a reformar l'ordenança quan governi.

Hi ha pintades i la vila està bruta. Demana que ha fet l'equip de Govern per evitar
l'incivisme? Han pensat en que si facilitessin espais en que les persones puguin
expressar-se potser disminuirien les pintades? Amb la seva política, estan deixant
Vilafranca sense vida.

L'ordenança està plena d'expressions valoratives, però no aclareixen quan una
pintada és greu o quan és lleu. Davant d ela incapacitat de solucionar el problema,
tiren de populisme, incrementant les sancions. El camí no és l'enduriment.

Votaran en contra. Cal menys sancions i més pedagogia, més pedagogia. Si volen
resultats diferents, facin coses diferents.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que votaran en contra. L'equip de Govern
no té ni projecte, ni ganes ni imaginació i per això busquen titulars, això obeeix a
fer veure que es fa alguna cosa. Pujar les sancions no arreglarà res.
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El problema és una ordenança de civisme mal plantejada d'inici, no ho han fet
facilitant la participació, perquè tot allò que afecta al bé comú s'ha de fomentar el
debat en la ciutadania. Tot el que fa referència a l'ordenança de civisme sempre
genera problemes. Tot el que fa referència a Ordenances de Civisme arreu, obeeix
a posicionaments arbitraries. Un Govern decideix que està bé i que no està bé,
sense implicar a la ciutadania. Aquest tipus de modificació no arreglarà res.

Demanen que es retiri i es debati en el Consell de la Convivència. Estan a debatre
sobre això. Si es volen resultats diferents facin coses diferents. Facin veure que
busquen solucions, posin més pipicans, posin més cartelleres.

Les ordenances de civisme al final, l'únic pel que han servit és per generar
inseguretat jurídica i menys vida al carrer. Hi ha un informe de l'Observatori del
sistema penal i dels drets humans de la Universitat de Barcelona que conclou que
amb això l'únic que s'han creat és conseqüències jurídiques per la persona i
conseqüències socials.

En quant a la prostitució, a Catalunya no és il-Iegal. I si segons vostès no hi ha un
problema a Vilafranca, perquè s'ha de multar?

La CUP manifesta que els espais d'allò que és col.lectiu és de tots que s'ha de
fomentar educant en valors.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que s'aproven unes petites modificacions al règim
sancionador per donar seguretat i s'incrementen dues sancions concretes. La
inseguretat jurídica no existeix. L'ordenança preveu un procediment sancionador
que és garantista. Qui formula la denúncia no és qui instrueix el procediment
sancionador. La sanció és proposada per un instructor que és un funcionari públic.
És preveuen sancions de 1000€ perquè els sembla que és una demanda pública que
hi ha molta gent que ho demana.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que el concepte d'inseguretat jurídica es
produeix perquè el reglament no és clar en la majoria què és greu i què no és greu.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que habitualment hi ha concentracions que
serien sancionables. En aquest mateix Ple CiU va presentat una moció sobre la
defensa de l'honor i la dignitat en aquest consistori. Això vol dir que hi havia algú
que havia atemptat contra la dignitat i es podria sancionar. Es poden posar molts
casos de coses que han passat que segons la interpretació que es faci serà
sancionable o no.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) es suma a la petició feta per VeC i CUP per parlar-ne entre
tots i després aprovar-ho.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) recorda que s'està fent l'aprovació inicial, que tindran
temps per fer al. legacions i al millor, coincidirem.

L'objectiu de l'increment de la sanció no és multar, el que es vol és que recullin les
defecacions. Prohibir que la gent surti a embrutar és coartar la llibertat de la gent
això és demagògia. Aquest estiu es va netejar els carrerons al voltant de Santa
Maria, i al cap de dues hores ja els havien tornat a pintar. Fa 2 anys l'ajuntament
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es va gastar 80.000€ dels vilafranquins netejant pintades i està cansat d'anar a la
ràdio a demanar que la gent vigili amb les defecacions dels seus gossos.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que el precedent que tenim de presentar
al. legacions no és gaire encoratjador, perquè vostès decideixen d'acord amb les
seves majories. Segur que les preocupacions que té segurament són les mateixes
que les nostres i que la solució que proposa sap que no funcionarà. Per això,
debatem-ho.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que si hi ha al.legacions que millorin la
segureta jurídica, les assumirem.

6. DELEGACIÓ GESTIÓ EDAR Ratificació si escau, de la delegació a la
Mancomunitat Penedès-Garraf de la gestió de l'EDAR.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se sotmeti al
Ple municipal, per a la seva deliberació i votació, el dictamen següent: (amb
l'esmena introduïda en el Ple a sol.licitud de VeC)

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès és titular del ple domini de
l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Vilafranca del Penedès. La
propietat es va adquirir procedent del ja extingit Consorci d'Infraestructura
Sanitària de la província de Barcelona, segons acord del ple municipal de 8 d'abril
de 1986, i posterior conveni entre les parts de 23 de maig de 1986.

Atès que la gestió de l'EDAR de Vilafranca, i l'exercici de determinades potestats en
matèria d'abocaments i sanejament d'aigües residuals, van ser objecte de
delegació expressa per part del Ple municipal a favor de la Mancomunitat
Intermunicipal Penedès - Garraf, principalment mitjançant acord de 13 de
novembre de 1990. La responsabilitat de la gestió de l'EDAR és a càrrec des de fa
molts anys, per delegació, de la Mancomunitat Penedès - Garraf, entitat que té
reconeguda la condició d'Entitat Local de l'Aigua de caràcter supramunicipal. La
Mancomunitat, per a gestionar l'EDAR, ha vingut encarregant fins ara determinades
i rellevants prestacions materials retribuïdes a l'Empresa Municipal d'Aigües de
Vilafranca, S.A.U.

Atès que el Ple municipal, en sessió de 16 de desembre de 2014, va ratificar la
titularitat municipal sobre l'EDAR i la delegació de la seva gestió a favor de la
Mancomunitat Intermunicipal Penedès - Garraf. S'estima convenient matisar
l'esmentat acord en un doble sentit:

a) No és ja necessari subscriure convenis amb l'Empresa Municipal d'Aigües de
Vilafranca, S.A.U., per tal que aquesta societat presti una part substancial dels
treballs inherents a l'operació del funcionament de l'EDAR. La gestió i explotació de
l'EDAR la farà la Mancomunitat en exclusiva, i el personal de l'Empresa d'Aigües
que presta serveis a la planta passarà a dependre laboralment de la Mancomunitat,
amb respecte íntegre als seus drets laborals.

b) Cal garantir que la gestió de l'EDAR per part de la Mancomunitat sigui directa,
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sense ser contractada a tercers.

Atès que el cessament de l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SAU en
tasques operatives de l'EDAR, i el traspàs del personal adscrit a l'estació a la
Mancomunitat Penedès- Garraf ja ha estat aprovat per l'esmentada societat
municipal en sessió del consell d'administració de 6 d'octubre de 2016.

Per això, s'acorda:

1. Ratificar una altra vegada que la propietat i la titularitat de l'Estació Depuradora
d'Aigües Residuals de Vilafranca (EDAR) de Vilafranca del Penedès correspon a
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Qualsevol canvi que afecti a la titularitat i
forma de gestió de l'EDAR haurà de ser aprovat pel ple de l'ajuntament de
Vilafranca del Penedès.

2. Ratificar els acords del ple municipal pels quals es delega en la Mancomunitat
Intermunicipal Penedès - Garraf la gestió de l'Estació Depuradora d'Aigües
Residuals de Vilafranca del Penedès, i altres atribucions d'intervenció, control,
inspecció i sanció en matèria de sanejament i abocaments d'aigües residuals, i
ratificar especialment els acords plenaris en aquest sentit de 13 de novembre de
1990 i 16 de desembre de 2014. La gestió i explotació de l'EDAR la portarà a terme
íntegrament la Mancomunitat; per tant, amb efectes d'l de gener de 2017 el
personal de l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SAU que presta serveis a
l'EDAR passarà a dependre laboralment de la Mancomunitat, en virtut del
mecanisme de la successió d'empresa que preveu l'article 44 de l'Estatut dels
Treballadors. Caldrà respectar la totalitat de les condicions laborals actuals dels
treballadors afectats, quant a salari, antiguitat, tipus de contracte, jornada i resta
de condicions laborals.

3. La delegació es condiciona a l'exigència que la Mancomunitat Intermunicipal
Penedès - Garraf gestioni l'EDAR mitjançant una fórmula de gestió directa del
servei, sense la intervenció de persones o empreses privades.

4. Notificar aquest acord a l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA i a la
Mancomunitat Intermunicipal Penedès - Garraf.

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per unanimitat dels regidors assistents.

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el Sr. Aureli Ruiz (CiU) i manifesta que el Dictamen que es sotmet a
aprovació és conseqüència de canvis normatius produïts en els darrers anys. El
canvi està en que fins ara la gestió de l'EDAR la feia es la Mancomunitat però el
personal era de l'empresa d'Aigües. Es va plantejar la mateixa qüestió dintre de
l'empresa Aigües de Vilafranca i es va aprovar.

Ens reservem la possibilitat que si mai es volgués externalitzar s'hagi de comptar
amb el vistiplau de l'ajuntament de Vilafranca.

El Sr. Josep Ramon (PP) votarà a favor perquè es clarifiquen situacions estranyes.
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El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que s'està resolent un problema jurídic i
normatiu i que voldrien afegir al primer punt, que qualsevol canvi en la titularitat o
en la gestió de l'EDAR, hagi de ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que els sembla un encert l'aportació feta pel
Sr. Peñafiel i estan d'acord en la gestió pública d'un servi públic i per això votaran
favorablement.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que votaran a favor. És un tema que
n'havien parlat i és compartit la necessitat que la gestió de l'aigua sigui pública.
També es sumen a l'esmena proposada per VeC.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que accepten l'esmena.

ALCALDIA

7. MOCIÓ DE SUPORT AL PROCÉS CONSTITUENT. Moció del grup municipal de
CiU i finalment també encapçalada per CUP i ERC, de suport al referèndum, al
procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats
amb la sobirania.

El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d'octubre de 2016, va aprovar
una resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la
independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que
li demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de
Catalunya.

Amb l'aprovació d'aquestes resolucions i de la importància del moment històric que
viu el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge
d'aquesta declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar
resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a
decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d'un país, ha decidit
concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model
d'estat.

Els ajuntaments catalans hem estat garants de l'exercici ple de la democràcia i hem
estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les
representen. En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem
manifestat la nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència
de forma inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir
la democràcia, hem rebut l'atac injustificat de l'advocacia de l'estat espanyol per
qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret
a decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes
sobre la independència del nostre país.
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Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional,
des d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.

La llibertat d'expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el
seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions
estan patint una persecució política per part d'uns òrgans judicials que
instrumentalitzen les seves decisions a partir de criteris subjectius.

Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents

ACORDS

1. Manifestar el suport de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a la resolució
del Parlament de Catalunya per a la convocatòria d'un referèndum vinculant
sobre la independència, com a molt tard, el setembre de 2017.

2. Col.laborar en l'organització del debat sobre el procés constituent al nostre
municipi de forma coordinada amb l'Associació de Municipis per la
Independència, en el moment que les institucions iniciïn el seu
desplegament. Comprometre'ns a fer una crida a la participació de la
ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de
transversal socialment i política.

3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia
per haver promogut i facilitat l'exercici del dret a decidir, la defensa de la
independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves
opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.

4. Condemnar la politització de l'estament judicial espanyol i exigir
institucionalment una separació real de poders com a garantia de la
democràcia.

5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la
Independència.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per 15 vots a favor (BCiU, 2 CUP, 3 ERC, 2
VeC), 3 abstencions (3 PSC) i 1 en contra (lPP)

INTERVENCIONS:
El Sr. Raimon Gusi (CiU) manifesta que és una moció de recolzament que va
presentar l'AMI als pronunciaments que ha fet el parlament diverses vegades El debat
és si hi ha llibertat d'expressió o no, si es pot parlar de política en les institucions
polítiques. La judicialització de la política és molt perillosa, ja que llavors els jutges
actuen en funció d'uns interessos polítics i això posa en perill la separació de poders.
El debat ara és si som demòcrates o no.
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Vol que quedi clar que el Parlament de Catalunya té dreta a opinar, que qui fa
manifestacions polítiques no se'l pot perseguir. No presenten la moció com a Govern
perquè vol que quedi clar el protagonisme de CiU en aquest tema.

Afegeix que un cop convocat el Ple es va rebre el comunicat de l'AMI demanant que
es sotmetés a debat i votació del ple aquest tema.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra. Els suplicatoris s'han donat
sempre. Quan s'imputa a un diputat de fa a través del Tribunal Suprem. No es deté a
ningú per un pensament polític, sinó que hi ha un ordenament jurídic i quan es va
contra la norma, hi ha unes conseqüències.

Vol recordar que fins i tot el membre del Tribunal Constitucional nomenat a proposta
de CiU va votar a favor de la suspensió del 9N perquè el 9N era i1.legal.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que són una candidatura municipalista i
comparteixen l'esperit de la moció. Proposen que l'actuació sigui coordinada per la
Generalitat de Catalunya. Comparteixen la necessitat de solucionar políticament el
problema.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que votaran a favor i demanen encapçalar també
la moció.

Manifesta que els hagués agradat que no haguessin dues mocions diferents, una de la
CUP i l'altra de CiU, hagués estat millor fer-ne una de sola. Fer-ho conjuntament és
una manera de reforçar.

Dona el ple suport a les institucions i als càrrecs electes investigats.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que hi ha una proposta de moció unitària de
suport al Procés constituent a presentar en el Ple de desembre de manera
consensuada.

Proposa també una esmena en el punt cinquè comunicar-ho a la Subdelegació del
Govern espanyol, al president del Govern espanyol, a la presidenta del Congrés.

El procés constituent s'ha de portar a terme des del municipalisme i no s
pronuncien per l'esmena proposada per VeC. El referèndum s'ha de fer si o si. Les
lleis han de sotmetre's a les necessitats humanes, no són els humans els que han
d'estar sotmesos a les lleis.

Demanen encapçalar la moció.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que el seu grup lamenta molt la
judiciaclització de la política, perquè quan es judicialitza, la política no resol
problemes.

El seu grup no participa en aquest projecte perquè creuen en el federalisme, que és
menys traumàtic i col.laboratiu. El cap de setmana van posar el nom de 9N a un
carrer de Montoliu que no té sortida, el seu grup vol un carrer ample. Insten a que
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parlin amb els líders de les diferents formacions per tal que es posin a parlar
treguin el carro del pedregar.

El Sr. Raimon Gusi (CiU) manifesta que ara no estem en un moment de discussió
jurídica. Més endavant hi haurà la llei de transitorietat jurídica en que les
legislacions seran divergents. És la primera vegada que s'aprova un suplicatori per
les manifestacions polítiques d'un parlamentari.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que el suplicatori és perquè es va desobeir una
resolució de suspensió del Tribunal Constitucional

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) referent a la proposta d'esmena de la CUP hauria de
mantenir l'esperit municipalista i per això caldria comunicar-ho a la resta
d'administracions d'àmbit local

L'alcalde Pere Reguli (CiU) pregunta on va veure un referèndum? Perseguir a la
gent per fer una consulta, no sap on anem. Creuen en la sobirania del poble català i
el PPel que diu és que el poble català no té dret a decidir i és aquí on hi ha el xoc.
No pot ser que al SXXI algú hagi de donar permís per poder opinar.

8. MOCIÓ DE REBUIG A PINTADES .. Moció del grup municipal de CiU de
rebuig a les activitats de pintades i grafits als espais públics i privats de la
vila sense permís

A Vilafranca disposem d'una Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana,
aprovada l'any 2012, per la qual es regulen i, si escau, es sancionen actituds
incíviques d'acord amb la mateixa.

La convivència ciutadana necessita de la participació de tothom, i en un entorn de
respecte a la llibertat dels demés, no caldria cap regulació.

Però no és així. Atès que algunes persones passen pel damunt dels demés en
matèria de convivència, sense respectar la llibertat d'aquells, calen lleis i normes
que posin límits a les actuacions incíviques que provoquen molèsties als demés.

De la mateixa manera, cal respectar l'espai públic. Aquest és de tots, no només
d'uns quants, i no es pot pretendre ocupar i maltractar aquest en benefici propi,
quan el seu manteniment i el cost que això suposa correspon a tots. Parlem
d'edificis públics, de monuments, de parcs i jardins, o de la via pública, per
exemple.

També parlem del mateix si l'espai es privat, quan aquest forma part del paisatge
urbà. Es l'exemple de les façanes dels habitatges on, qualsevol dany o
embrutiment, finalment el cost de reparació i manteniment correspon íntegrament
als propietaris d'aquests.

Tot i disposar de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana, i malgrat aquesta
ha permès incrementar les sancions tant en quantitat com en recaptació, no és
suficient si no es fan accions preventives i informatives. Així, des de l'Ajuntament,
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s'han impulsat campanyes de civisme, amb col.laboració de diversos col.lectius,
entitats, i nens i nenes a les escoles.

Tot i aquestes accions que s'han portat a terme, hi ha un tipus d'accions que, per la
seva dificultat d'inspecció i control, i atès que normalment es produeixen
expressament en horari nocturn o aprofitant que no hi ha presència d'altres
persones, de manera fins i tot clandestina, és molt complicat d'eradicar. Ens
referim a les pintades i grafits que es fan a les parets, siguin d'edificis públics,
privats, monuments, tanques, i fins i tot al paviment de places, voreres i carrers.
En aquest cas, doncs, és lògic plantejar que les sancions han de ser més altes i
exemplars.

Hi ha pintades que es fan sota una suposada excusa que 'habilita' el fet de que es
facin, i hi ha qui, fins i tot, ho justifica com una forma d'art. En cap cas el missatge
o el la imatge dibuixada pot justificar el dany que es fa als elements que suporten
aquestes pintades. l això sumat al cost que suposa per a qui ha d'esborrar-les o fer
la neteja dels espais, façanes, etc, que acostuma a ser molt elevat.

Aquest estiu, hem vist com han proliferat pintades amb missatges com "Tourists Go
Home - Refugees Welcome", o pintades fins i tot signades per entitats vinculades a
partits polítics. Potser qui les fa creu que no és conscient del dany que provoquen,
però és evident que han generat moltes queixes de la ciutadania que ha vist com
s'ha actuat sobre espais públics i privats de manera impròpia i que, ara, tocarà
netejar-les pagant amb els impostos de tots.

Per tota aquesta exposició de motius, s'acorda:

1. Rebutjar les actuacions incíviques com són les pintades i grafits sense permís.

2. Incrementar les sancions per grafits i pintades en edificis i espais públics o
privats sense permís.

3. A més de la sanció, que es reclami civilment als incívics el cost d'eliminació de la
pintada o grafit, juntament amb el de la neteja de l'espai.

4. Que es retiri qualsevol aportació o subvenció a les persones o entitats que
promoguin, col.laborin o participin en la realització de pintades o grafits en l'espai
públic o privat sense permís.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per 12 vots favorables (8 CiU, 3 PSC, 1 PP)
i 7 desfavorables (2 CUP, 3 ERC, 2 VeC)

INTERVENCIONS:
El Sr. Manel Monfort (CiU) manifesta que l'ordenança de civisme venia de 1995 i vas
ser actualitzada l'any 2012 i es va fer mitjançant un procés molt laboriós consultant
associacions de veïns, escoles i molts altres col.lectius i el que ara es fa és un retoc de
l'ordenança.

33



~

~ AJUNTAMENT
~Iñl"VILAFRANG,A

DEL PENEDES

La moció és molt clara i concisa, va sobre el model de ciutat que volem. Tenim una
clara queixa ciutadana que demana solucions. Darrerament les pintades han proliferat
i per això volen que els diferents grups es posicionin sobre aquest tipus d'actuacions.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor. Es pot parlar de moltes coses,
però arriba un moment que cal arribar a les sancions, tal com passa amb el codi
penal. També caldria mirar si hi ha mitjans per comprovar i aplicar l'ordenança.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que en el procés participatiu que es va fer l'any
2012 no es van acceptar moltes de les propostes fetes per la gent que participava.
Cal clarificar alguns punts de l'ordenança. Quantes pintades eviten passar d'una multa
de 300e a una de 600. La solució no és la sanció. A més, la majoria de les vegades no
es pot detectar l'autor. Estan d'acord en que no hi ha d'haver pintades, però les
mesures proposades no eviten pintades.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) exposa que la moció és més dura que la modificació de
l'ordenança que l'equip de Govern ha presentat. Seria bo que s'ocupessin d'altres
coses. Quan expliquen el perquè de la moció demostren que és una moció encarada a
perseguir als que opinen diferent de l'equip de Govern. Si l'ordenança falla, no és
perquè no hi hagi sancions, deu ser per alguna altra cosa. Les posicions del Govern i
de la resta del ple són prou clares. Tindran un titular fàcil del Ple més important de
l'any, el que es debat el pressupost. També demana que es retiri el punt.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) exposa que el Sr. Monfort diu que al 2013 hi va haver
una gran participació, però també saben el grau d'acceptació de les aportacions. La
Moció no va més enllà de marcar perfil polític i menys després d'aprovar la
modificació de l'ordenança. Estan en contra de les pintades. S'aprova un acord
incrementant les sancions i mitja hora més tard encara les volen incrementar més.

Evidentment que estan d'acord en la Vilafranca acollidora i bonica. El punt número
tres és un brindis al sol, el propi procediment judicial ja ho diu això. A qui s'anirà a
buscar si apareix una pintada signada sense que es demostri l'autoria

El punt 4 de la moció, han perdut el sentit de la mesura i la proporció. A veure com es
porta a terme això. Amb aquesta moció el que demostren és que els molesten
determinades pintades.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que ens hem encallat en el tema sancions. Si hi
ha compliment de la norma, no hi ha sancions, L'equip de Govern va presentar l'inici
de la tercera campanya de civisme, estem fent pedagogia. Tothom sap que està bé i
que està malament. Només cal aplicar el sentit comú.

El Sr. Manel Monfort (CiU) exposa que abans parlaven que hi hagués participació, i
n'hi va haver. Ara volen que a més, acceptem obligatòriament les seves aportacions.
Abans de l'estiu ja va demanar a la CUP que parlessin amb grups vinculats a
determinades formacions per a que paressin les seves pintades, però segueixen
apareixent-ne de noves. La moció el que fa és instar a que a més de la sanció es
reclami la despesa de la reparació.
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Tothom que ha volgut penjar pancartes, ha demanat permís i se'ls deixa penjar. Si
diuen que hem de fer altres propostes, facin aportacions, facin propostes concretes i
les estudiarem.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que no pot ser que en un any i mig no s'hagi
reunit el Consell de convivència. No s'ha plantejat la participació perquè es busca una
altra cosa. La moció busca un titular, uns que estan a favor de les pintades i altres
que no.

Finalitzat el debat i votació, abandona la Sala de Plensel Sr. Francisco Romero (PSC)

9. MOCIÓ DE SUPORT A MONTSE VENTURÓS I JOAN COMA. Moció que
presenta el grup municipal de la CUP i finalment encapçalada també per
Convergència i per ERC de suport als càrrecs electes Montse Venturós i Joan
Coma.

El següent text de la moció és el text consolidat amb les esmenes introduïdes en la
seva tramitació en el Ple:

Atès que des de fa uns dies, els aparells polítics i judicials de l'Estat espanyol han
endegat un procés de persecució repressiva cap als càrrecs electes desobedients
que han gosat optar per la confrontació tot defensant el mandat el mandat popular
del procés independentista.

Atès que divendres 4 de novembre, de matinada, els Mossos d'Esquadra es van
presentar al domicili de l'alcaldessa de Berga Montse Venturós per obligar-la a
declarar als jutjats de la ciutat pel fet de mantenir l'estelada penjada al balcó de
l'Ajuntament durant la campanya electoral prèvia a la jornada electoral del 20 de
desembre de 2015. Prèviament, Venturós s'havia negat a declarar al jutjat en dues
ocasions. L'alcaldessa de Berga va ser acusada d'un delicte electoral en no haver
complert la resolució de neutralitat en els símbols. La policia autonòmica va detenir
Montse Venturós de matinada, en un moment d'especial vulnerabilitat. L'objectiu
era evitar la mobilització i la imatge dels Mossos d'Esquadra detenint un càrrec
electe independentista. El mateix dia i a la nostra ciutat, el conseller d'Interior i la
presidenta de l'AMI defensava la imatge i els interessos del Mossos, en comptes de
mostrar empatia per l'alcaldessa de Berga que defensava un mandat democràtic i
desinhibidament independentista. Poques hores després, Montse Venturós va
quedar en llibertat.

Atès que a banda del procediment contra Montse Venturós, l'Estat ha obert 401
procediments contra els ajuntaments catalans arran del procés independentista.
116 per no penjar la bandera espanyola; 106 per impulsar la sobirania fiscal; 58,
pel pagament de la quota anual de l'AMI; 58 més per obrir l'Ajuntament el 12
d'Octubre i 47 per declarar-se territori lliure i sobirà.
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Atès que de la mateixa manera, també hi ha un procediment obert per un delicte
d'incitació a la sedició contra el regidor de Vic, Joan Coma. En el desenvolupament
de les seves funcions com a càrrec electe, Coma va expressar el seu suport a la
Declaració del 9-N. Les declaracions, que van ser fetes en seu plenària i com a
lliure expressió del mandat polític que té encomanat, estan emmarcades no només
en la llibertat d'expressió sinó en la legítima defensa de l'autodeterminació dels
pobles. Aquest dret és negat reiteradament per l'Estat Espanyol i les seves
institucions.

Atès que el delicte d'incitació a la sedició que pretén imputar-li la Fiscalia ja és per
si mateix una catalogació jurídica d'excepcionalitat democràtica i que en cap cas es
pot aplicar a un representant escollit democràticament quan defensa els seu ideari.
Es tracta d'un delicte que a la resta de països només s'aplica quan hi ha un
alçament en armes, i que en el cas de l'Estat Espanyol pot comportar penes de
presó. Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i
democràtics, ja massa habituals a l'Estat espanyol. Es tracta d'un procés penal amb
una clara connotació de censura que pretén criminalitzar la protesta i legítima
manifestació política, judicialitzant els responsables polítics que només expressen el
que de forma massiva, popular i democràtica fa anys que expressa la majoria social
del poble català. L'últim i no menys important dels objectius, és instal.lar la cultura
de la por a la societat catalana, per la corretja de transmissió dels seus càrrecs
electes.

En consonància al que s'exposa i davant de tot aquest escenari, el grup municipal
de la CUP proposa al ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès l'adopció dels
següents ACORDS:

PRIMER. Expressar el nostre suport als càrrecs electes Montse Venturós (acusada
del delicte de no mantenir la neutralitat dels símbols durant la campanya electoral
d'hivern de 2015) i de Joan Coma (acusat del delicte d'incitació a la sedició per
haver donat suport a la declaració del 9N i explicitar el seu compromís amb el
mandat democràtic que té encomanat).

SEGON. Expressar la nostra solidaritat amb els càrrecs electes i corporacions
municipals que en l'actualitat tenen procediments judicials oberts no penjar la
bandera espanyola, impulsar la sobirania fiscal, pagar la quota anual de l'AMI, obrir
l'Ajuntament el 12 d'Octubre i/o declarar-se territori lliure i sobirà.

TERCERDenunciar l'escassa qualitat democràtica d'un Estat que fa un ús partidista
de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per
impulsar processos democràtics.

QUART. Instar al Departament d'Interior a què es posi al servei dels càrrecs electes
que tenen un procediment obert per desobediència i no al servei de l'aparell
repressor de l'Estat espanyol.

CINQUÈ. Refermar el compromís d'aquest Ajuntament amb el dret democràtic del
poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.

SISÈ. Enviar una carta de protesta demanant al TSJC i al Tribunal Suprem que
s'arxivi la causa oberta contra Joan Coma i la resta de càrrecs electes imputats.
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SETÈ. Enviar una còpia d'aquesta moció al President de la Generalitat, al Conseller
d'Interior de la Generalitat de Catalunya, al president del Govern Espanyol, als
afectats i afectades, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte
local pel Dret a Decidir, a l'Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, a
l'Associació de Municipis per la Independència i fer-la pública a través dels mitjans
públics municipals.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per 14 vots a favor (7 CiU excepte Josep
Maria Martí, 2 CUP, 3 ERC, 2 VeC) 3 abstencions (2 PSC, Josep Maria Martí) i 1 en
contra (PP)

INTERVENCIONS:
La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que la moció presentada va ser remesa a la
Secretaria de l'ajuntament els dia 14 i amb posterioritat van rebre la de l'AMI.

La presentació de la moció respon a la política repressiva de l'Estat espanyol. Parla de
la persecució feta als Sr. Joan Coma arran d'unes manifestacions fetes i el cas de
Montse Venturós, que va fer cas d'una moció aprovada en el ple de l'ajuntament de
Berga. Rebutgen les formes amb que s'han fet aquestes detencions. La desobediència
és molt important, és el camí per dur la independència al poble.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra. Hi ha un ordenament jurídic
que cal respectar. Es jutja perquè no va fer cas a un requeriment judicial i si no es fa
cas d'un requeriment judicial, es comet un delicte de desobediència. Si hagués volgut
no declarar, hagués pogut anar-hi voluntàriament i acollir-se al seu dret a no
declarar. S'incita als Mossos d'esquadra a desobeir les ordres del jutge, que és un
delicte.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que estan d'acord amb el plantejament de la
moció, els càrrecs electes han de complir els mandats del poble. La moció es centra
en dues persones.

No veuen clar el punt tercer. Si els Mossos han de ser la policia judicial, convindria
replantejar el punt tercer i també el cinquè.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que donen suport incondicional als electes
acusats. Donen suport a tots els càrrecs electes amb procediments oberts per motius
polítics. Demanen que es replantegi el punt tercer i el cinquè i si s'esmena, demanen
encapçalar-la.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que l'estat de dret es fonamenta en el
compliment estricte de la normativa. L'alcaldessa de Berga és detinguda per no acudir
al Jutjat després de dos requeriments judicials. En quant a l'actuació policial, es fa en
un moment oportú per evitar mals majors. No es pot demanar a la policia judicial que
deixi d'auxiliar al jutge. El seu grup s'abstindrà.
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El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta el seu total suport als càrrecs electes amb processos
judicials per afers sobre el dret a decidir. La moció té el problema del punt tercer i
cinquè, perquè no es pot comprometre la feina dels funcionaris pública en l'exercici
del càrrec.

La Sra. Laia Santís (CUP) anuncia que retiren el punt tercer i en punt cinquè treuen la
referència a la policia autonòmica.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que convergència també demana encapçalar-la.

10. MOCIÓ PER GARANTIR LA IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI. Moció
per garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones LGTBI que
presenta Vilafranca en Comú i finalment encapçalada també per CUP i ERC

Els ajuntaments són agents privilegiats i imprescindibles per posar en marxa
accions que promoguin la igualtat real entre totes les persones d'un territori. En
aquest sentit, tenen una responsabilitat ineludible per fer que els territoris, tots els
pobles i ciutats, siguin espais segurs i confortables per al ple desenvolupament de
la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere.

Malauradament sovint tenim notícies que ens alerten de la profunda feina pendent
per assolir l'acceptació social de la realitat LGTBI, tant al carrer com a les
institucions. El juny passat era notícia l'assassinat de 50 persones a una discoteca
d'Orlando i hem conegut també casos esfereïdors de transfòbia, que han provocat
el patiment físic, psicològic i moral de persones, arribant fins i tot a la mort.

Igualment, les darreres setmanes s'ha fet ressò de l'assetjament i la vexació de què
ha estat víctima un àrbitre de futbol. L'assetjament que les persones LGTBI
continuen patint a les aules, la discriminació al món del treball, l'exclusió de serveis
públics (sanitaris, sobretot), són situacions reals que no podem minimitzar, ni
invisibilitzar, ja que això inhibeix la transformació de la societat i fa més
vulnerables les persones discriminades.
L'acció pública, doncs, és imprescindible, i ha de ser ferma i compromesa.
Actualment la majoria d'ajuntaments cobreixen l'expedient LGTBI incorporant-lo en
les polítiques d'igualtat de gènere, havent de distribuir els escassos recursos
econòmics i humans destinats a la promoció de la igualtat.

Malgrat tot, els darrers anys observem algunes apostes clares d'ajuntaments que
han incorporat les polítiques LGTBI a la seva estructura. És el cas de Terrassa,
Santa Coloma de Gramenet o Cerdanyola, que han creat regidories LGTBI. Així
mateix, cal valorar positivament el naixement de la Xarxa de Municipis LGTBI de
Catalunya, una iniciativa per compartir problemàtiques, bones pràctiques i
coordinar línies d'actuació.

Des dels municipis, institucions i moviments socials tenim el deure de
comprometre'ns, però també de reclamar a les administracions superiors el
desplegament de polítiques públiques per a la diversitat LGTBI i l'aplicació de la
legislació vigent. A Catalunya ja vam donar un pas important amb la Llei per a
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a
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eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia aprovada el 10 d'octubre de 2014 al
Parlament de Catalunya. Dos anys després, és urgent el seu desplegament i
aplicació efectiva per tal de sancionar totes aquelles actituds discriminatòries i
violentes que dia rere dia pateixen les persones LGBTI al nostre país.

D'altra banda, si bé aquest estiu la Conselleria de Salut anunciava l'ampliació
efectiva de l'accés a la reproducció assistida a les dones lesbianes, resten per
aplicar molts drets establerts a la llei 11/2014 per eradicar la LGTBIfòbia, com
disposar d'un model d'atenció a la salut no patologitzador de les persones trans.

Cal eliminar completament qualsevol referència patologitzadora de les persones
trans i atorgar-los el ple dret a la identificació sense necessitat d'aval professional
de cap tipus.

Amb aquesta finalitat s'ha creat la plataforma cívica "Trans*Forma la salut", un
col.lectiu que treballa pel reconeixement en igualtat de les persones trans a la
nostra societat.

Des de les institucions hem de seguir treballant en pro de la igualtat legal, social i
de facto entre totes les persones. Cal impedir que les conviccions morals o
ideològiques individuals segueixin posant entrebancs a l'avenç de la igualtat, que és
el camí de la democràcia. Tot i que la igualtat legal és ja una realitat generalitzada,
la igualtat social i real del col. lectiu LGTBI és encara una assignatura pendent que
cal abordar amb urgència i decisió.

Per tot l'exposat, el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès es compromet a:

1. Promoure, en el termini de tres mesos, la creació d'una comissió de treball que
planifiqui i promogui accions amb l'objectiu d'eradicar a Vilafranca la discriminació
del col.lectiu LGTBI i afavorir la sensibilització i la igualtat de drets efectiva. Aquest
grup impulsor, que contindrà necessàriament representació de les entitats i
moviments LGTBI, elaborarà un pla de treball fins al 2019 i valorarà la idoneïtat de
crear un servei municipal de polítiques LGTBI.

2. Preveure en el pressupost municipal 2017 una partida destinada a la divulgació
de les accions que promogui el grup de treball.

3. Crear una comissió de seguiment del pla de treball elaborat pel grup
anteriorment mencionat.

4. Crear un punt d'atenció al col.lectiu LGTBI dins dels Serveis d'Igualtat de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que treballi pel respecte dels drets de les
persones LGTBI, que assessori a les persones que ho necessitin i que denunciï les
situacions de vulneració quan es produeixin.

5. Adherir-se a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya.

6. Donar suport a les reivindicacions de la plataforma "Trans*Forma la salut",
referents a un canvi del model sanitari que comporti la lluita contra l'estigma; el
respecte de totes les identitats dins de la diversitat Trans; la formació i
sensibilització dels i de les professionals de la salut i l'educació, i l'assessorament i
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informació per prendre decisions lliures sobre els possibles tractaments les
intervencions quirúrgiques, entre d'altres.

7. Instar la Generalitat de Catalunya a completar el desplegament de la Llei
11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat dels regidors presents

INTERVENCIONS:
El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que la majoria dels grups comparteixen la part
introductòria de la moció. Pensen que la creació d'una comissió de treball pot ajudar a
treballar aquesta qüestió. Parlant amb la regidora, es pot encabir la comissió de
treball com a part del Consell d'igualtat. La pretensió és accelerar aquesta actuació.
Dintre del Servei d'Igualtat ha d'haver-hi un tractament específic. Els agradaria que
fos una moció que si s'aprova hi hagi congruència.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que la defensa que va fer el PP al Parlament és
que la Constitució espanyola va contra la discriminació. El Consell d'Igualtat sembla
que és el lloc idoni on tractar aquests temes.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que donen suport i demanen encapçalar-la.
S'han de fer coses perquè els insults encara existeixen. Tradueix el contingut de la llei
al dia de Vilafranca. Fa pocs dies el conseller Comin va presentar el projecte de Pla de
treball per tal que s'entengui que la transexualitat no és una malaltia.

La Sra. Laia Santís (CUP) demana encapçalar també la moció. Es constata que hi ha
moviments juvenils que desenvolupen actuacions. Després del temps que fa que es
va aprovar la llei, sembla que no s'està aplicant correctament. AI setembre s'ha
aplicat la primera sanció.

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que en aquestes politiques, els ajuntaments
són agents imprescindibles. L'ajuntament està treballant per l'elaboració d'un Pla
LGTBI a Vilafranca. El dia 27 de juny ja es va exposar als caps d'Àrea per tal que en
tinguin coneixement. A través de la Diputació tenim recursos tècnics per al complet
desplegament i al 2017 podrem comptar una partida econòmica pel desplegament del
pla.

En el proper Consell municipal d'Igualtat a celebrar el dia 12 de desembre es crearà,
tal com es va quedar en l'anterior Consell, la taula de treball per la sensibilització, que
farà estudis monogràfics per a col.lectius concrets com el LGTBI. Si hi ha Consell
d'Igualtat, creuen oportú no duplicar feines.

En el punt LGTBI hi ha la tècnica preparada per dur a terme aquesta tasca.
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Estem adherits amb altres municipis a la xarxa de municipis de LGTBI. A Vilafranca
Salut no té competències en aquests àmbits. Quan es detecti un cas, cal fer la
demanda a Catsalut.

Demana que esmenin el primer punt i que sigui el Consell per la Igualtat qui estudi
aquests temes i es crei una Taula per la sensibilització.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que han acceptat que el marc sigui el Consell
per la Igualtat. Els demanaria que fossin flexibles i que una Comissió específica
tractés aquests temes.

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que ja es crearà aquesta comissió, però no
pot garantir que sigui LGTBI, perquè el reglament del Consell no permet que es formi
una Comissió d'una altra Comissió.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) demana que es crei dintre del Consell una Comissió
Assessora específica per aquest tema.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que ja en diran taula de treball específica LGTBI.
Aprovaran la moció

11. Precs i preguntes.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) vol saber com està el tema del cartell del memorial
democràtic que hi havia al costat de la basílica de Santa Maria i que temps enrere
se'ls va dir que seria reposat?

El Sr. Josep Maria Martí (CiU) manifesta que la setmana passada va ser reinstal.lat.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) pregunta com s'està implementant l'obertura del nou
CAP? Sembla ser que els usuaris es desplacen, cosa que provocarà que la meitat
dels usuaris canviïn de metge, cosa que preocupa per la relació de confiança que
molta gent té amb el metge.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que aquesta mateixa observació va fer ell
mateix al Departament de Salut de la Generalitat, però els responsables li van dir
que sempre es fa d'aquesta manera. També li van manifestar que en la mesura del
possible, admetran que els usuaris que ho demanin puguin mantenir el metge que
venien tenint assignat, sobre tot en el cas de persones grans.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que tenen coneixement de la manca de
manteniment de la deixalleria de Vilafranca, que la xarxa perimetral en alguns llocs
té forats i que sovint són sostrets materials dipositats.

Fomento de Construcciones y Contratas que recentment ha estat notícia perquè ha
sortit a la llum incompliments contractuals i males praxis de l'empresa que
suposaven un greu greuge per la hisenda municipal de Badalona i de Barcelona.
Demana saber si s'ha revisat que l'ajuntament de Vilafranca no estigui en la
mateixa situació.
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En l'edifici que s'està construint en el passatge Alcover, li agradaria saber quines
mesures de prevenció de riscos laborals s'han pres i com se'n fa el seguiment.

Fa uns quants plens, es va aprovar una moció que establia que es faria un estudi
de l'impacte econòmic que tenia el mal funcionament del servei de rodalies de
Renfe. Demana saber quan estarà preparat.

Han tingut coneixement del deficient funcionament de l'enllument públic de la plaça
Marià Manent i en tota aquella zona. Els agradaria que els informi de les incidències
en els darrers mesos a Vilafranca, durada de la incidència i resposta de la
companyia respecte de les incidències.

La Sra. Mònica Hill (ERC) realitza el prec que, amb l'objectiu que es pugui explicar
la distribució del servei del Centre d'Atenció primària, podria fer-se una reunió
extraordinària del Consell Municipal de Salut en la qual seria molt interessant que
participés algun representant del Departament de Salut per tal que els expliqués
com s'ha fet la distribució de serveis.

La Sra. Laia Santís (CUP) formula una pregunta al Sr. Zaballa. Han detectat una
persona que dorm al Parc del Tívoli i quan la Policia el va portar a l'Alberg
municipal, resulta que aquest estava Ple i la solució que li van plantejar era dormir
a la Comissaria i la persona hi va renunciar i va tornar a dormir una altra nit al Parc
del Tívoli. Li agradaria saber si l'equip de Govern ha fet alguna actuació o ofereix
alguna alternativa quan l'alberg està ple.

El Sr. Ramon Zaballa que hi ha un protocol, que passa per la Policia Local, que
dirigeix el transeünt a l'alberg, amb una capacitat màxima de dotze persones i una
durada màxima de l'estada de sis dies. Si l'alberg està ple, es dirigeix cap a Càritas
o bé se li ofereix un bitllet a una altra localitat on hi hagi l'alberg amb places i si no
hi ha accés al mitjà de transport, des de Serveis Socials es paga una nit o les que
facin falta a una pensió de la Comarca.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) pregunta que, vist el tràgic accident de Reus, Serveis
Socials de l'Ajuntament rep les comunicacions de l'empresa subministradora per tal
d'evitar talls que posin en risc la vida de les persones.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que hi ha situacions que no tenim
coneixement de tall de subministraments, no sempre ens ho comuniquen. Quan
l'Ajuntament se n'assabenta, actua. En cas de pobresa energètica, s'informa a les
famílies del bo energètic. L'ajuntament té detectades 12 famílies amb uns consums
que no estan d'acord amb les característiques de la família. Per aquest motiu,
farem una auditoria energètica per veure les causes d'aquest desfasament (Si hi ha
dèficit d'aïllament, algun electrodomèstic que funcioni malament, etc) i poder
prendre mesures correctores.

Posa de relleu que l'Ajuntament, en ajuts d'urgència a les famílies, s'ha gastat uns
70.000€. D'aquests, uns 30.000 van anar a parar al pagament de
subministraments, 20.000 llum, 4.000 aigua i 6.000 a gas. El que ha passat a Reus
podria arribar a passar però no serà per manca de control.
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El Sr. Marcel Martínez (CUP) formula un prec. Es van veure obligats a generar tot
un tipus d'informació per tal de poder disposar d'una informació a la que tenien dret
com a regidors. Demanen que se'ls trameti la informació que tenen dret.

i\lodldlO

El ecretari,

L'alcalde · ixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aques
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