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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE l'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 1/2014
Caràcter: ordinari
Data: 28 de gener de 2014
Horari: de 20: 04 hores a 22: 27 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Montserrat Blasco-Pozzan
- Llorenç Casanova i Fernàndez
- Anna Doblas i Ruiz
- Carme Garrido i Garrido
- Raimon Gusi i Amigó
- Sebastià Jané i Arrufat
- Josep Maria Martí i Ràfols
- Joan Manel Montfort i Guasch
- Xavier Navarro i Domènech
- Toni Peñafiel i Hervas
- Josep Ramon i Sogas
- Maria Dolors Rius i Marrugat
- Francisco Romero i Gamarra
- Aureli Ruiz i Milà
- Jordi Solà i Sebastià
- Joan Tarrida i Busquet
- Maria Josep Tuyà i Manzanera
- Ramon Zaballa i Serra

S'han excusat d'assistir-hi:

- Montse Arroyo i Ferrando
- Pep Quelart i Bou

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

Desenvolupament de la sessió

Amb caràcter preliminar, l'alcalde dóna la benvinguda a alumnes del col'legi Sant
Ramon presents avui a la sessió, i que participen en la iniciativa "Tots som
regidors".

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària
ordinària de data 17 de desembre de 2013.

Aquesta acta resta aprovada per assentiment.

I. CONCESSIÓ ZONA DE CONDUCCIÓ DE VEHICLES (ZONA ESPORTIVA)

El text del dictamen és el següent:

Atès que el Ple Municipal en sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2013, va
aprovar l'expedient per a l'adjudicació, per procediment obert i mitjançant la
selecció de l'oferta més avantatjosa, de la concessió demanial d'un espai de terreny
i d'una part d'edificació, a la zona esportiva municipal de Vilafranca del Penedès,
per al desenvolupament de l'activitat reglada de pràctiques i exàmens de
conducció.

Convocada la licitació per anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la província i al
perfil del contractant de l'ajuntament, una vegada finalitzat el termini hàbil per a la
formulació de proposicions i examinada l'única presentada, la mesa de contractació
ha valorat i puntuat la oferta segons els criteris establerts en el plec de clàusules i
s'ha formulat una proposta d'adjudicació, la qual s'accepta a favor de l'ASSOC.
EMPRESARIOSAUTOESCUELASZONA VILAFRANCAPENEDES.

Atès que d'acord amb l'article 66 del Reglament de patrimoni, i amb la disposició
addicional 2a del text refós de la Llei de contractes del sector públic, l'òrgan de
contractació que ha de portar a terme l'adjudicació és el ple municipal, s'

ACORDA:

1.- Adjudicar a l'ASSOC. EMPRESARIOS AUTOESCUELAS ZONA VILAFRANCA
PENEDES la concessió administrativa demanial sobre uns terrenys a la zona
esportiva municipals d'extensió 7.370 m2 urbanitzats i 1.108 m2 no urbanitzats i
una aula per a exàmens teòrics dins d'un edifici existent, pel termini de 25 anys,
amb un cànon anual a favor de l'Ajuntament de 1.000 euros i una aportació del
concessionari de 100. 000 euros per finançar parcialment les obres d'ampliació del
bar restaurant existent a l'edifici.

2. - La concessió es regirà pel plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques que consten a l'expedient de licitació, i per l'oferta definitiva presentada
per la persona adjudicatària, especialment quant a pla d'explotació de la instal'lació
i pla d'accés dels usuaris.

3. - El cànon de la concessió es revisarà d'ofici i mitjançant resolució d'alcaldia o
Junta de Govern una vegada transcorregut el primer any de durada de la concessió
en funció de la variació que hagi tingut l'Índex de Preus al Consum de Catalunya
(IPC) publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) durant els 12 mesos
anteriors a la data de revisió i el seu pagament es realitzarà segons les condicions
establertes en la clàusula 8.2. del plec de condicions.
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4. - Facultar el Sr. Alcalde per a la formalització del corresponent contracte o
document de concessió a favor de l'adjudicatari.

5. - Notificar aquest acord d'adjudicació a tots els licitadors, i publicar-lo en el perfil
de contractant d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la província pel qual es
doni compte d'aquesta adjudicació.

L'anterior dictamen s'ha aprovat amb 17 vots a favor (grups de CiU, Socialista, pp i
ICV-EUiA) i 2 en contra (CUP).

Josep Maria Martí (equip de govern i CiU) explica que s'atorga la concessió per 25
anys, amb un cànon anual de 1.000 euros i una aportació inicial de 100.000 euros
per a finançar la necessària reforma del bar restaurant de la zona esportiva. Cal dir
que aquesta concessió ve de lluny en el temps i esdevé positiva, perquè dóna
serveis als vilafranquins (poden portar a terme els exàmens i les pràctiques aquí,
sense desplaçaments), a les autoescoles i es tracta d'un servei de capitalitat. La
concessió comprèn una zona urbanitzada, una no urbanitzada més petita i una part
d'un edifici per a exàmens, i l'adjudicatari és l'associació d'autoescoles de la nostra
zona.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) dóna suport el dictamen, ja que és positiu per a la vila
també és bo millorar el bar de la zona esportiva.

Josep Ramon (PP) remarca que el cànon pot ser baix, però és un fet positiu
disposar del servei i que els exàmens tinguin lloc a Vilafranca. També cal
emprendre la reforma del bar, i amb l'operació aprovada obtenim finançament per
aquesta finalitat.

Llorenç Casanova (CUP) fa esment igualment del fet que és positiu tenir el servei i
que s'evitin desplaçaments, però es generen dubtes i l'adjudicació presenta també
inconvenients i aspectes negatius. Així, el cànon que paga l'adjudicatària és molt
baix, amb la qual cosa no es treu prou rendiment del patrimoni municipal, i
pregunta si existeix algun informe tècnic de valoració o bé si s'ha fixat l'import
políticament; si sumem el cànon anual més els 100.000 euros d'aportació, diu
Casanova, l'Ajuntament obtindrà 125.000 euros per 25 anys, per una superfície de
8.000 m2. Comparativament, recorda que s'ha fet recentment una venda al sector
de Melió de 6.000 m2, que inicialment es preveia com a concessió per 50 anys amb
un import del cànon d'l,4 milions d'euros; encara que la qualificació urbanística
sigui diferent, s'aprecia clarament que en el cas que ens ocupa s'aplica un import
molt redu'lt. També cal ponderar que el servei comporta més trànsit a Vilafranca,
major desgast de l'asfalt i que moltes autoescoles no són de Vilafranca ni paguen
impostos aquí. La CUP voldria saber també quant gent de Vilafranca s'examina
anualment a Vilafranca, i quanta gent de les que s'examinen aquí és de fora.

Josep Maria Martí replica que si la tesi de la CUP la portem a l'absurd hauríem
d'exigir un peatge per entrar a Vilafranca, i això no és així i la via pública es troba a
l'abast de tothom; de fet, quan nosaltres ens desplacem per exemple a Barcelona
no paguem per circular pels seus carrers. La licitació era oberta, però només s'ha
presentat una empresa, i si hagués estat una oportunitat molt rendible i lucrativa
per als privats probablement hauríem tingut més licitadors. A banda, i a diferència
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d'anteriors concessions pràcticament gratuïtes, l'empresa paga d'antuvi 100.000
euros per al bar de la zona, quantitat que té la seva importància. Martí afirma que
es poden demanar les dades sobre residència de les persones que s'examinen, que
no recorda si existeix informe tècnic i que fan ús de la zona unes 83 autoescoles,
de les quals vint i escaig es troben radicades a Vilafranca.

L'alcalde Pere Reguli recorda que antigament la gent s'havia d'examinar a
Barcelona, i que va ser un encert poder tenir el servei aquí. Evitem desplaçaments
de gent de Vilafranca i comarca a fora, tant per a examinar-se com per a fer
pràctiques, i prestem serveis de capitalitat. La quantitat que paguen de 100.000
euros per a l'Ajuntament potser representaria 200.000 euros en total si l'hagués
d'obtenir el municipi a través d'un crèdit a 25 anys. El preu o cànon no ha
d'estranyar si tenim en compte que fa poc l'Ajuntament va pagar uns 70.000 euros
per l'expropiació d'una finca força gran a la mateixa zona esportiva, mentre que
l'associació abona 100.000 euros més el cànon anual per una concessió temporal.
Certament, admet Reguli, la circulació de vehicles en pràctiques pot comportar
algun problema circulatori, però ja s'està parlant amb les autoescoles i aviat es
prohibirà la circulació de cotxes en pràctiques en hores punta, fora dels dies
d'examen.

Llorenç Casa nova (CUP) reitera que el servei és positiu però que la contraprestació
és massa baixa, i caldria no un peatge, sinó un cànon anual superior. El fet que
abans hi hagués una concessió pràcticament gratuïta no significa que aquesta
pràctica no pugui canviar. També voldria saber què diu sobre aquesta matèria el pla
de mobilitat encara no aprovat definitivament.

II. MODIFICACIÓ ESTATUTS LOCALRET

Es presenta al ple el dictamen següent:

Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Locairet, en el que
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedèshi pren part com a ens consorciat.

Vist que l'Assemblea general del Consorci LOCALRET,en sessió de 23 de novembre
de 2013 va adoptar, entre d'altres, els acords següents:

"Primer. - Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al.legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret,
d'acord amb la redacció donada en el text refós que s'adjunta.

Segon.- Notificar a tots els membres associats l'acord inicial de modificació dels
estatuts i donar-los un termini d'un mes comptador des de la recepció de la
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients,
amb el benentès que si no se'n presentessin, es donaria per aprovat definitivament
l'acord un cop transcorregut l'esmentat termini.

Tercer.- Disposar el sotmetiment de l'acord esmentat al tràmit d'informació pública,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el
termini establert a l'article 160.1, en relació a l'article 313.3 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
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locals, a efectes d'efectuar, en el seu cas, les al.legacions
corresponents".

les esmenes

Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:

1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals
catalanes de caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per:

• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el
Consorci.
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva
voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del
Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l'Àrea
Metropolitana de Barcelona.
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya,
segons el règim actual.

2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat
i àmbit material d'actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l'administració electrònica,
s'aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que
s'estan desenvolupant.

3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter
territorial en el termes que s'ha indicat anteriorment, obliga a modificar la
composició dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que
el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de govern.

4. Correccions i adequacions legals: s'aprofita la modificació estatutària per
corregir algunes qüestions d'ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres
modificacions normatives.

Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s'ajusten al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, la Llei 26/2010,3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables
als Consorcis.

Atès que l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l'acord previ del seu
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les
mateixes formalitats que per a la seva aprovació.

Atès que l'article 313.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s'han
d'adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
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Atès que l'acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts
proposada s'ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

És per tot això que s'ACORDA:

Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local
Localret, acordada per l'Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de
novembre de 2013, segons consta a l'expedient administratiu.

Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu
coneixement i efectes escaients.

El dictamen proposat ha estat aprovat per unanimitat.

En nom del govern, Aureli Ruiz (CiU) recorda que el Consorci el formen gairebé 200
ajuntaments catalans, i que presta assessorament als municipis en matèria de
noves tecnologies. La reforma d'estatuts la va aprovar l'assemblea, i ara es tracta
de ratificar-la. Es fan adaptacions i canvis puntuals, però principalment es preveu la
possibilitat d'integració d'entitats com consells comarcals i alguna Diputació, la qual
cosa pot ser adient per a cobrir necessitats de municipis petits no adherits
directament i per si sols al Consorci.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) dóna suport a una proposta ja aprovada per l'assemblea
del Consorci. Tot i això, la nova norma estatal de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local, i el projecte de Llei de governs locals de Catalunya, plantegen
interrogants sobre el futur dels Consorcis. A més, caldria analitzar si aquesta
integració de Diputacions i consells pot dificultar en el futur la desaparició de les
diputacions en favor de les vegueries.

Josep Ramon (PP) es mostra a favor del dictamen, ja que s'augmenta la possibilitat
d'incorporar nous membres, i aquesta circumstància no ens perjudica.

III. EPEL INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ. APROVACIÓ DEFINITIVA.

Se sotmet al ple el dictamen següent:

Atès que el ple municipal, per acord de 26 de novembre de 2013, va adoptar un
acord que, entre altres punts, va establir:

"1. Aprovar inicialment els nous estatuts de l'entitat pública empresarial local,
dependent de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que fins ara es denominava
"Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, de Vilafranca del Penedès'~ i que
passa a tenir la nova denominació de "INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ"; els
nous estatuts substitueixen íntegrament els aprovats pel ple el 22 de setembre de
2009, i comprenen un preàmbul, 24 articles i una disposició addicional. La nova
entitat, organisme públic que opera d'acord amb el dret privat, gestionarà de forma
integral l'Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, l'Escola Municipal d'Art
Arsenal i, si el ple ho aprova expressament més endavant, l'escola de formació
professional d'enoturisme de Catalunya.
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2. Aprovar inicialment la gestió directa per part de l'Ajuntament de Vilafranca,
mitjançant la figura de l'entitat pública empresarial local, de l'Escola d'Art Arsenal,
a partir d'l de gener de 2014".

Atès que l'expedient s'ha sotmès a informació pública durant trenta dies hàbils,
mitjançant anuncis publicats en el BOPB,en el DOGCi en el tauler d'anuncis.

Atès que durant el període d'informació pública s'han presentat al. legacions per
part dels grups municipals d'ICV-EUiA, de la CUP i del PP, i també par part del
sindicat d'Educació CCOO. La majoria de les al'legacions no qüestionen el fons dels
acords, sinó que proposen canvis puntuals en la redacció dels estatuts de l'Entitat
pública.

Atès que s'estimen, en gran mesura i mitjançant la redacció adient, les al.legacions
següents:

1) Les d'ICV-EUiA i CCGO, en el sentit que sigui membre del consell
d'administració, amb veu i sense vot, un representant dels treballadors de l'EPEL.

2) La d'ICV-EUiA en el sentit que les actes del consell s'aprovin en la reunió següent
i que siguin públiques, accessibles i es pengin a la web municipal. També que les
actes compleixin un seguit de requisits, per a la qual cosa els estatuts es remetran
a les exigències legals de les actes dels plens municipals.

3) La d'ICV-EUiA, en el sentit d'establir limitacions en l'import de la retribució de la
gerència. En aquest sentit, s'opta per establir que la retribució no podrà superar la
que correspondria si la persona interessada fos empleada de l'Ajuntament (entitat
estrictament) amb categoria o nivell professional equivalent.

4) La de la CUPen el sentit que el vicepresident o la vicepresidenta del consell que
nomena l'alcalde sigui un membre del consell, de manera que s'eviti un càrrec
addicional que podria incrementar innecessàriament la representació en el consell
d'algun grup municipal.

5) La de la CUPen el sentit que el consell prengui els acords recollint i valorant les
propostes dels consells assessors o òrgans equivalents dels centres educatius que
gestiona rEPEL.

6) S'accepta la petició de la CUP en el sentit que si la presidència i la
vicepresidència del consell corresponen a persones proposades pel mateix grup
municipal, aquest grup no tindrà ja més representants en el si del consell.

7) S'estimen parcialment les al.legacions quarta i setena del grup del PP, sobre la
creació dels consells o òrgans de cada centre per part del ple a proposta del consell
d'administració, i no per acord exclusiu d'aquest, sempre però en termes
condicionals, perquè preval la legislació general que configura ja òrgans específics
dels centres educatius; en tot cas, caldrà evitar la duplicitat innecessària d'òrgans o
consells. També s'accepta que tasques determinades de gestió i contractació dels
centres educatives es puguin delegar en la direcció d'aquests.

Atès que es considera convenient desestimar les esmenes de la CUPsegüents:
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a) La consistent en què quedin exclosos de representació els grups municipals als
quals pertanyin persones que ocupin la presidència o la vicepresidència,
indistintament. Aquesta exclusió no resta justificada, i conduiria a un consel/
d'administració que tindria encara més suprarepresentats els grups amb menor
nombre de regidors i regidores.

b) La que proposa la presència en el consell, com a membres de ple dret, de dos
membres de cada consel/ assessor o òrgan equivalent dels diferents centres
educatius.

La proposta es desestima perquè cada centre educatiu tindrà ja la seva autonomia,
podrà formular propostes i disposarà d'òrgans específics. El consel/ d'administració
estarà dedicat molt més als aspectes estructurals, d'eficàcia i eficiència i
pressupostaris de l'entitat globalment considerada, i es considera que no té sentit
que en formin part membres dels òrgans específics de cada centre, ja que a més
els diferents centres no presenten característiques homogènies. Cal afegir a més
que acceptar la proposta comportaria configurar un consel/ de 15 membres amb
dret a vot, xifra exagerada a afectes operatius i que no s'ajusta probablement a la
disposició addicional 12a de la L/ei bàsica de règim local modificada per la L/ei
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local; aquesta nova
disposició addicional 12a obliga a classificar les entitats vinculades a l'Ajuntament
en tres grups segons el seu volum, i el nombre màxim de membres del seu consel/
no pot superar el de 9, 12 o 15, segons si es tracta d'entitats del tercer, del segon
o del primer grup respectivament.

Atès que s'estima adient desestimar les al.legacions del grup del pp següents:

a) La primera i la segona, relatives a no incloure com a possible activitat de l'Entitat
la gestió d'una nova escola de formació professional d'enoturisme, d'àmbit català.
El pp s'hi oposa invocant que la competència és de la Generalitat. S'ha de dir que la
creació efectiva de l'escola dependrà de la voluntat del ple municipal, comptant
amb els estudis, documents i informes necessaris, però inicialment és voluntat de
l'Ajuntament gestionar des del municipi, a través de l'EPEL, aquesta nova escola
d'enoturisme, tant important per a un territori com el de Vilafranca i el Penedès.

b) La tercera relativa a la supressió de la vicepresidència del consel/, ja que és
necessari que l'òrgan compti amb un vicepresident o una vicepresidenta estable.
Tot i això, la finalitat pretesa per l'al. legació (evitar una suposada
suprarepresentació de l'equip de govern) resta en gran mesura coberta mitjançant
l'acceptació de l'al.legació de la CUP, d'acord amb la qual la figura de la
vicepresidència recau en un membre del consel/, sense comportar per tant la
presència d'una persona addicional pertanyent a l'equip de govern.

c) Quant a l'al'legació cinquena, no es pot acceptar que el consell s'hagi de reunir a
petició d'un sol grup municipal, i en canvi esdevé més raonable que a banda de les
reunions periòdiques establertes o que convoqui addicionalment el president, el
consel/ s'hagi de reunir a petició d'una tercera part dels seus membres. Tampoc no
es pot acceptar que el consel/ s'hagi de reunir necessàriament cada mes, però en
canvi es recul/ parcialment l'esperit de l'al'legació en el sentit que el nombre mínim
de sessions anuals passi de dues a tres.
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d) Es rebutja (al-legació 6a) la pretesa supressió de la figura de gerent o
administrador, prevista en els estatuts com a potestativa. Si bé inicialment es vol
atribuir l'encàrrec a personal propi de l'Ajuntament, és possible que en el futur
l'EPEL tingui unes dimensions, uns recursos i una complexitat considerables que
facin aconsellable el nomenament d'un gerent o d'un administrador.

Per tot això, s'ACORDA:

1. Estimar o desestimar les al.legacions presentades, en els termes que s'han
expressat, i notificar aquest acord als grups i entitats que les han formulades.

2. Aprovar definitivament els nous estatuts de l'entitat pública empresarial local,
dependent de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que fins ara es denominava
"Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, de Vilafranca del Penedès", i que
passa a tenir la nova denominació de "INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ"; els
nous estatuts substitueixen íntegrament els aprovats pel ple el 22 de setembre de
2009, i comprenen un preàmbul, 24 articles i una disposició addicional. La nova
entitat, organisme públic que opera d'acord amb el dret privat, gestionarà de forma
integral l'Escola Municipal de Música M. Dolors Ca/vet, l'Escola Municipal d'Art
Arsenal i, si el ple ho aprova expressament, l'escola de formació professional
d'enoturisme de Catalunya.

3. Aprovar definitivament la gestió directa per part de l'Ajuntament de Vilafranca,
mitjançant la figura de l'entitat pública empresarial local, de l'Escola d'Art Arsenal,
a partir d'l de gener de 2014.

4. Es publicaran els estatuts íntegrament en el SOPSi, per referència en el DOGC,
s'inscriurà el canvi en la secció complementària del registre d'ens locals de
Catalunya, es farà la comunicació adient del canvi de denominació i objecte a
l'Agència Tributària, Seguretat Social i resta d'organismes necessaris, es
nomenaran els nous òrgans de govern per decret i es portaran a terme els canvis
adients per tal que els drets i les obligacions que estaven assignats a la persona
jurídica que gestionava l'Escola d'Art Arsenal, altres que els relatius a la gestió
interna, comptable, laboral i fiscal d'aquesta persona jurídica, siguin assumits per
l'EPEL.

L'anterior dictamen s'ha aprovat amb 15 vots a favor (grups de CiU, Socialista
ICV-EUiA) i 4 en contra (CUP i PP).

En nom del govern municipal Ramon Zaballa (grup Socialista) explica les diferents
al. legacions i la seva resposta, i destaca que 6 al-legacions s'accepten en la seva
totalitat, 2 s'estimen parcialment i 6 es rebutgen. A més, en el text final dels
estatuts s'inclou, a petició d'ICV, que el representant dels treballadors en el consell
serà "representant legal", encara que això ja se sobreentenia.

De fet, les al-legacions de fons que es rebutgen són la que pretenia barrar el pas a
la gestió de la futura escola d'enoturisme des de l'EPEL (PP), i la que advocava per
un increment molt important del nombre de membres del consell d'administració
(CUP). En canvi, recorda Zaballa, s'accepten propostes sobre la redefinició de la
vicepresidència del consell, increment del nombre mínim anual de sessions del
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consell, previsions sobre composició i funcions dels consells assessors de cada
centre educatiu, mesures de publicitat i transparència i participació de
representants legals dels treballadors en el consell d'administració.

Agraeix Ramon Zaballa les aportacions de tothom, destaca que el projecte ha estat
col.laboratiu i constata que tots volem que l'entitat funcioni i sigui un èxit des del
punt de vista de la gestió, de la qualitat de les escoles gestionades i de la viabilitat
econòmica.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que el document aprovat inicialment presentava
mancances. ICV-EUiA va presentar al. legacions per tal d'incrementar la participació
i la transparència (representants dels treballadors al consell, publicació de les actes,
equiparació dels salaris de la gerència amb els dels treballadors municipals, etc).
Les al.legacions s'han acceptat substancialment, i el seu grup votarà a favor de la
proposta definitiva.

Josep Ramon (PP) afirma que el govern ha estat sensible i ha recollit algunes de les
aportacions del seu grup, però no pot votar a favor perquè es preveu que l'entitat
gestioni una nova escola d'enoturisme. El PPjutja positiva l'escola, però considera
que l'ha de tirar endavant la Generalitat en tant que titular de la competència
sobre ensenyament. L'Ajuntament pot col.laborar amb terrenys, locals o altres
recursos, però la iniciativa ha de ser de la Generalitat. Ara sembla que es té pensat
organitzar cursos ocupacionals finançats pel SOC, però això ho pot fer l'Ajuntament
sense crear cap escola, i no es pot menystenir la possibilitat fins i tot que aquesta
tipologia de cursos desaparegui en el futur; sorprèn la iniciativa si tenim en compte
que la impartició de titulació reglada requereix un Reial decret llei estatal, cosa que
en el millor dels casos trigarà molt temps. La documentació fa referència també a
què s'incrementaran de 500 a 800 els alumnes, però la realitat és que no es
justifica la font de procedència d'aquests nous alumnes.

Ramon recorda que altres al.legacions del PP demanaven suprimir la
vicepresidència (no acceptada però amb redacció matisada que fa que el càrrec de
vicepresident no faci incrementar la representació del govern), augmentar el
nombre de reunions anuals del consell (acceptada en part), suprimir la gerència i
apostar necessàriament per la gestió per part d'algun treballador municipal o que
els consells assessors de cada centre els creï el ple municipal (petició aquesta
darrera acollida).

Llorenç Casanova (CUP) es remet al debat que ja va tenir lloc en el ple sobre
aquesta matèria. A parer seu, es configura un consell d'administració de l'entitat
que blinda el sistema de partits, de manera que aquests ho controlen tot sense
donar entrada a la participació del teixit social, o en aquest cas de la comunitat
educativa. Tradicionalment l'Ajuntament, en els seus Patronats o empreses, venia
integrant entitats amb vista a garantir una certa participació ciutadana, però
sembla que aquesta tradició s'està trencant amb l'actual govern. S'ha acceptat
alguna al.legació de la CUP, però no la principal consistent en què col.lectius com
professors, treballadors o alumnes puguin formar part del consell, i com a molt
s'accepta alguna participació menor, i només amb veu però no vot. El pes el tenen
els partits, i si a més s'opta perquè moltes decisions del consell les hagi de ratificar
el ple ja podríem prescindir directament del consell d'administració i fer que
decidissin els partits polítics directament. El govern al.lega que cal un consell reduït
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amb partits per raons d'agilitat i eficàcia, però s'oblida que ara mateix l'escola de
música té un consell amb participació de la comunitat educativa, i tot sembla
indicar que la gestió és força positiva. Finalment, malament es pot dir que es
participarà a través dels consells assessors de cada escola, perquè no es disposa
de moment de cap proposta de Reglament d'aquests consells.

Ramon Zaballa (govern) agraeix de nou les aportacions de tots els grups, les quals
han enriquit el document. Hi haurà participació de tots els sectors de la comunitat
educativa en el consell de cada escola, i cal tenir en compte que les decisions de
cada centre s'adoptaran en el seu si. El funcionament de l'escola de música no es
pot extrapolar al consell de l'EPEL amb tres centres educatius diferents i amb
comunitats educatives també diferents, ja que obtindríem un consell molt nombrós
amb persones procedents d'escoles diverses i amb pocs interessos comuns. El
consell d'administració de l'EPEL té menys membres i es dedica fonamentalment a
garantir la viabilitat econòmica de l'entitat, la qual cosa és responsabilitat
fonamental dels partits polítics elegits democràticament pels ciutadans.

Zaballa afirma que en aquests consells les decisions es prenen per consens i no es
vota gairebé mai, que malgrat tot es preveu la participació en el consell de
directors dels centres i d'un representant legal dels treballadors i que els estatuts
no garanteixen per si mateixos la majoria del govern; en aquest sentit, si el grup
Socialista no tingués ara establert un acord de govern amb CiU aquest darrer grup
es trobaria en minoria en el consell d'administració. Quant a la composició dels
consells d'escola, el de l'Arsenal ja la determina la normativa de la Generalitat
(consell escolar), el de l'escola de música serà com fins ara, i el de l'escola
d'enoturisme ja es decidirà en el seu moment.

Aureli Ruiz (equip de govern i CiU) manifesta que no es pot reproduir
mimèticament l'esquema de consell de l'actual EPEL, ja que ara gestionarà dues
escoles diferents i potser més encara. Les decisions es prendran amb participació a
nivell de cada escola, mentre que l'assumpte econòmic global serà responsabilitat
dels regidors. Ruiz recorda que no tots els organismes municipals incorporen
entitats externes en els seus òrgans de govern.

Llorenç Casanova (CUP) indica que enlloc està escrit que els consells de cada escola
seran participatius. L'esquema actual es podria mantenir si hi hagués la voluntat
adient, i preveure participació de les dues escoles en el consell d'administració de
l'EPEL.

IV. MOCIÓ SANCIONS HABITATGES BUITS

Una moció presentada per ERC sobre pisos desocupats permanentment i mesures
queda retirada, per petició de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH)
acceptada per ERC.

V. MOCIÓ FINANÇAMENT ESCOLES DE MÚSICA

Es presenta pel govern municipal (CiU i PSC), i impulsada per l'associació catalana
d'escoles de música i dansa (ACEM), la moció següent:
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Atès que l'ACEM en data 23 de desembre del 2013 ha reunit a representants de
124 municipis, dels quals 81 són alcaldes i/o regidors, en relació a les darreres
informacions sobre el finançament de les escoles municipals de música i dansa.

Atès que l'any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els
municipis, en el qual reconeixia l'esforç que les administracions locals havien fet per
establir l'oferta pública d'aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés es va
anar creant una xarxa d'escoles de música i dansa a diferents pobles i ciutats amb
un objectiu comú: socialitzar l'accés a la cultura.

Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia tenint el
mateix objectiu: facilitar l'accés de la població a la música i la dansa per contribuir
així a l'educació integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i
a la cohesió social.

Atès que les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble paper: la
pràctica artística i la cohesió social, però també la professionalització, si s'escau,
dels seus alumnes. Poder acomplir les expectatives tan diverses de tot tipus
d'usuaris ha estat un gran repte.

Atès que fins ara, l'objectiu havia estat establir un mapa d'escoles finançades
seguint uns criteris bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i per això
el Departament d'Ensenyament ha contribuït al cofinançament dels costos de les
despeses de funcionament i de personal docent.

Atès que l'educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat
de crear valors, habilitats i competències per a l'autoexpressió i la comunicació, per
fomentar noves formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtat
culturals.

Atès que una societat més culta i artística és una societat més capaç, més
emprenedora i més rica en tots els sentits, fins i tot, en l'econòmic.

Proposta de resolució

Que es pagui el deute pendent del curs 2011-12.

Que el finançament del curs 12-13 i 13-14 sigui com a mínim amb el mòdul 230C i
150C de música i dansa respectivament.

Que s'exigeixi trobar una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles
municipals de música i dansa a Catalunya.

Donar trasllat d'aquesta moció al Departament d'Ensenyament de la Generalitat, i a
la presidència i grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

L'anterior moció s'ha aprovat per unanimitat. La previsió de donar trasllat de la
moció al Departament d'Ensenyament i al Parlament ha estat un suggeriment
d'ICV-EUiA acceptat pels grups proposants.
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Raimon Gusi (govern i CiU) recorda que a França la cultura constitueix el tercer
sector econòmic més important, i a Catalunya les escoles de música són patrimoni
rellevant de la cultura i la creativitat. A Vilafranca disposem d'una escola ara
totalment municipal que es finança amb aportacions dels alumnes, de l'Ajuntament
i de la Generalitat. Hi havia un compromís de finançament de la Generalitat que ara
és dubtós pels problemes de finançament existents, i que es xifrava en 230 euros
per alumne subvencionable. Sembla que cobrarem finalment fins al curs 2011-
2012, però les aportacions següents no estan garantides. Els municipis afectats ens
hem reunit, s'ha creat una comissió gestora i s'està negociant alguna solució, que
potser podria venir a través d'ajuts de la Diputació.

Em tot cas, afirma Gusi, hem de lluitar per obtenir aquest finançament extern i
garantir el futur de les escoles de música com la nostra. Si no fos així, tindríem un
problema com ajuntament, i encara més el tindrien els municipis no sanejats
financerament amb escola de música, els quals es podrien veure obligats a tancar
el servei o a privatitzar-lo. Cal fer per tant una reivindicació constructiva.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que l'escola de música és un equipament estratègic
que porta a terme una funció social molt important. Cal donar suport a la moció, i
demanar que la Generalitat compleixi. Peñafiel fa referència a una altra moció
semblant de 2011 que es va treballar des de l'EPEL i amb participació dels diferents
grups, i demana que aquesta mena d'iniciatives es consensu',n entre tots. També
demana que la moció es trameti al Departament d'Ensenyament de la Generalitat i
als grups parlamentaris.

Montserrat Blasco (PP) troba correcta la moció, però diu que a finals de desembre
la Generalitat va suprimir el Fons de Cooperació Local de municipis com Vilafranca,
amb la qual cosa perdem 300.000 euros, i demana que s'afegeixi a la moció la
reivindicació de percebre el Fons eliminat. Li contesta l'alcalde que l'Ajuntament ja
va enviar a la Generalitat una reclamació contra la supressió del Fons esmentat.

Xavier Navarro (CUP) recorda que la CUP va apostar per la municipalització de
l'escola de música. La CUP dóna suport a la moció, però sorprèn que CiU la
presenti, tenint en compte que el govern de Catalunya que no paga és de CiU i que
l'alcalde de Vilafranca és diputat de CiU al Parlament. La Generalitat no compleix
els compromisos sobre l'escola de música, però tampoc sobre el Fons de cooperació
local, el PUOSC, les llars d'infants, els ajuts a la dependència, etc. Navarro conclou
que tot és qüestió de prioritats, i que el govern dóna preferència al pagament del
deute financer per damunt de necessitats socials manifestes.

Replica Pere Reguli que Navarro no s'ha de sorprendre, perquè CiU té llibertat per a
votar a cada municipi allò que estimi adient en benefici de la ciutat. Ell forma part
del Parlament (poder legislatiu) però no de l'executiu que és el que realment pren
decisions d'aquesta mena. Com alcalde pot estar en desacord amb el govern de la
Generalitat, malgrat que hi hagi coincidència de color polític, i recorda que CiU
també va donar suport a la municipalització de l'escola de música. El problema és la
greu situació financera que pateix la Generalitat, sobre les causes del qual no és el
moment ara d'entrar per no allargar innecessàriament el debat.
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Josep Ramon (PP) afirma que els pressupostos de la Generalitat que preveuen les
partides de despesa els va votar a favor Pere Reguli com a diputat de CiU, i Reguli li
replica que els pressupostos són globals, i no es voten partida per partida.

VI. MOCIÓ RECUPERACIÓ DE DOCUMENTS MUNCIPAlS

Es presenta la següent moció per parts dels grups de CiU, Socialista, d'ERC i d'ICV-
EUiA:

És sabut que, amb motiu de la Guerra Civil, els franquistes van establir un gran
dispositiu per requisar tota la documentació de les institucions públiques, sindicats,
partits i particulars amb la finalitat de dur a terme una forta repressió política.

El 2005 es va aprovar una llei que establia el dret de la Generalitat de Catalunya a
recuperar tot el seu patrimoni documental institucional i la resta de documents
requisats a entitats i persones particulars amb la finalitat de restituir-la als qui la
volguessin recuperar. Aquest procés s'està duent a terme i ja s'ha iniciat el retorn a
les persones i entitats espoliades.

D'aquest procés, però, es deixà al marge fa documentació municipal. El Ministeri de
Cultura es va comprometre a retornar-la directament, cosa que encara no s'ha
produït.

La documentació municipal, com la resta, va ser requisada pels diversos
organismes dels serveis d'ocupació dirigits pel General .A.lvarezArenas, cap de
l'administració dels Serveis d'ocupació fins el decret del 10 de juliol de 1939, quan
Franco va posar fi a aquesta situació excepcional.

Restes d'aquesta documentació municipal requisada arreu de Catalunya s'han
localitzat a l'Arxiu del Govern Civil de Barcelona i al denominat Arxiu de la Guerra
Civil de Salamanca.

Un arxiver, per causalitat, va localitzar a l'Arxiu del Govern Civil de Barcelona
documents dels ajuntaments de Capellades (Anoia), Falset (Priorat), la Floresta (la
Noguera), Marçà (el Priorat), Guissona (la Segarra), Preixens (La Noguera), Pradell
i Ventoses (agregat a Preixens), Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès), Sant
Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), Sarral (la Conca de Barberà), Vallbona d'Anoia
(Anoia).

La delegació del Govern, inicialment, es va negar al retorn. Però davant la denúncia
pública que va fer la Comissió de la Dignitat, el 29 de juliol de 2010 es van retornar
aquest documents.

Tal com s'exposava en la resolució que notificava el seu retorn, la delegació del
govern deia que es restituïa al seu legítim propietari "perquè no hi ha cap
constància de cap acte administratiu que determini la possessió per part de
l'administració de l'Estat. "

Malgrat tot, no se sap del cert que no hi hagi en aquest arxiu més documentació
d'altres consistoris, ja que la Delegació del govern mai ha permès fer-ne una
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consulta extensa del seus fons. Fons que, d'altra banda, haurien de ser gestionats
per la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Estatut d'Autonomia.

És notori que el Fons de la "Delegacion del Estado para la Recuperación de
Documentos" que es troba a l'Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca va ser
requisada amb finalitats de persecució política per la "]efatura de Fuerzas y
Servicios de Ocupación'~ de la qual formava part la DERD. Per això, un objectiu
bàsic va ser la documentació de les institucions públiques.

No consta als arxius dels diversos consistoris que signem aquesta declaració que la
retirada de documentació es fes amb alguna causa o base jurídica. No hi ha cap
document als nostres arxius que justifiqui i ni tant sols parli de l'acte de requisa.

Per tant, no podem considerar legal ni legítima una requisa feta per la força,
basada només en el ban de guerra i, per tant, en contra de les normes jurídiques
que regien aquells consistoris elegits democràticament.

Malgrat tot, el Ministeri de Cultura, inexplicablement, es resisteix a retornar els
papers.

El preàmbul de la llei 21/2005 de restitució a la Generalitat de Catalunya dels
documents requisats amb motiu de la guerra civil, estableix:

"Tot el personal de la DERD es va traslladar a Catalunya quan va ser
ocupada. D'allà van transferir les 160 tones de documents requisats a la seu central
de recuperació de documents a Salamanca, per confeccionar fitxes d'antecedents
polítics que eren utilitzades en els consells de guerra, els Tribunals de
Responsabilitats Polítiques, els Tribunals de Depuració de Funcionaris i el Tribunal
Especial per a la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme.

No obstant això, una gran part dels documents i efectes, com que no tenien
valor per a aquesta finalitat, van ser destruïts, i els que la Delegació de l'Estat per a
la Recuperació de Documents va identificar com a propietat de persones partidàries
del Règim se'ls van retornar.

Finalment, els Serveis Documentals de la dictadura es van suprimir pel Reial
decret 276/1977, de 28 d'octubre, quan ja s'havia restablert la Generalitat de
Catalunya.

El restabliment de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Reial decret llei
41/1977, de 29 de setembre -abans de l'entrada en vigor de la Constitució-, i la
derogació expressa de la Llei de 5 d'abril de 1938, també va suposar el
renaixement del dret de les seves institucions a recuperar la seva memòria històrica
i a la restitució del seu arxiu institucional, per tant, dels documents i efectes
confiscats en aquell tràgic període de la història d'Espanya."

Per tant, si la legitimitat de la Generalitat neix des del moment en que és
restablerta i recupera tota la seva legitimitat democràtica, també els ajuntaments
recuperen la plena legitimitat, després de les noves eleccions democràtiques
municipals fetes el 3 d'abril de 1979.
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Per això qualsevol mena d'acte administratiu que hagués justificat la requisa, en ser
fet en contra de la legalitat vigent per un estat que les sentències del TS de 16-11-
1994 i de 25-01-2000 no el considerat un estat de dret, no es pot oposar com a
causa per mantenir la retenció d'aquest documents per part del ministeri de
Cultura.

En el cas que s'hagués pogut considerar que era administrativament correcte el
trasllat de la documentació per a una altra "activitat administrativa", com era la de
repressió política feta per la DERD, la documentació s'havia de retornar a l'arxiu
d'origen un cop dissolta aquesta activitat l'octubre del 1977.

A més la llei de Patrimoni Històric estableix a l'article 54 que qui hagi tingut
documents d'una administració pública per desenvolupar una determinada funció,
els haurà de restituir un cop finalitzi la seva funció. Per tant en dissoldre's aquell
organisme havia de ser restituïda aquella documentació, com es va retornar alguns
documents als ajuntaments durant la vida d'aquell organisme.

Per altra banda, cal remarcar que d'acord amb la llei estatal de patrimoni històric,
els documents públics com a part d'aquest patrimoni son imprescriptibles, i per tant
sempre poden ser reclamats, sense que l'Estat pugui al.legar l'adquisició de la
titularitat per la possessió continuada, possessió que es basa a més en una causa
¡¡.Iegal.

L'acte de requisa fet per la força als arxius d'aquests ajuntaments i sense seguir
cap procediment administratiu, va ser a més d'un acte contra dret, un acte contra
l'autonomia municipal que es reconeix avui i que, en aquell moment, reconeixia la
llei vigent com era la Llei Municipal de Catalunya de 1934.

Tot això hem de concloure:

1.- La requisa de la documentació municipal feta el 1938-39 a Catalunya pels
diversos la "Jefatura de Fuerzas y Servicios de Ocupación" va ser un acte de força
contra el dret vigent.
2.- La documentació municipal és propietat indestriable de la institució, forma part i
documenta els seus actes i decisions.
3. - Tot organisme ha de retornar la documentació manllevada d'un altre organisme
públic un cop feta la funció que tenia encomanada.
4. - La llei de patrimoni històric de l'Estat declara la imprescribilitat dels documents
públics.
5. - No hi ha justificació perquè un cop restablerta la legalitat democràtica dels
ajuntaments i un cop dissolt l'organisme que va retenir la documentació per usar-la
amb finalitats repressives, encara es mantingui retinguda.
6. - La retenció d'aquesta documentació contra la voluntat municipal per reintegrar-
Ia als seus arxius institucionals és un acte contra la legalitat i l'autonomia municipal
sobre el seu àmbit competencial i béns propis.

Vist que en el procés de revisió i digitalització dels documents catalans els tècnics
de la Generalitat han localitzat documentació de fins a trenta-quatre ajuntaments
més, un dels quals és l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
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Donat que la Comissió de la Dignitat, en nom dels ajuntaments catalans afectats,
proposa a adherir-nos a la reclamació d'aquesta documentació i a acordar sumar-se
a la reclamació formal dels documents en el sentit d'una declaració conjunta.

Per a tot això, demanem al ple de la corporació l'adopció de l'acord següent:

Adherir-nos a la reclamació d'aquesta documentació i sumar-se a la reclamació
formal dels documents en el sentit d'una declaració conjunta, a través de la
Comissió de la Dignitat.

Exigir la immediata restitució per part del Ministeri de Cultura d'aquesta
documentació i de la que encara hi pugui haver a l'arxiu del Govern Civil per tal que
sigui reintegrada als nostres arxius institucionals.

Es donarà còpia d'aquesta declaració a la Comissió de Drets Humans de les Nacions
Unides a Ginebra, al Consell Internacional d'Arxius, al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i a la Comissió de la Dignitat.

La moció que s'ha transcrit s'ha aprovat amb 17 vots a favor (CiUI grup Socialista
l

CUP i ICV-EUiA) i 2 en contra (PP).

Raimon Gusi (equip de govern i CiU) comenta que avui es presenta a Barcelona
l'acte amb lliurament de distincions de la Comissió de la Dignitatl amb la difusió
d'un reportatge sobre 75 anys de represàlies. Hi ha 43 municipis catalans als quals
no s'han tornat documents requisats durant la guerra civil I i la seva devolució és
una qüestió de dignitat. L'Ajuntament de Vilafranca té un sol document a l'Arxiu de
Salamanca, que és un nomenament del director d'Obres Públiques de l'Ajuntament.
El document no ha d'estar allà perquè el van robarl i ens l'han de tornar.

Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport a la moció i recorda la dignitat que
mereixen ciutadans i ajuntaments. Aquesta dignitat és l'objectiu de la llei sobre la
memòria històrica que en el seu dia va impulsar el govern socialista (PSOE). Cal
exigir el compliment del deure de devolució.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) reclama la devolució, reivindica la unitat de I/arxiu
municipal i diu que cal retre homenatge a l'honor i la memòria d'aquells que fa 75
anys van lluitar per la democràcia, pel fet de poder tenir per exemple un ple
municipal democràtic com el d'aral i que van patir l'exili o la repressió. Demana que
aquesta moció es pugui aprovar per unanimitat.

Josep Ramon (PP) afirma que votarà en contra. En el mes de juliol de 2010 els
documents es van tornar. El govern no es nega a la devolució, sinó que afirma no
tenir els documents que altres diuenl sense provar-hol que té. La mateixa moció
expressa dubtes sobre si els documents es van tornar o nOI i el que és clar és que
ningú no pot tornar una cosa que no té.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que veient el govern actual del PP s'aprecia que el
franquisme no ha desaparegut del tot. Fa temps que parlem dels papers de
Salamanca. La CUP proposa que si la demanda de la moció no és atesa en pocs
mesos, l'Ajuntament enviï persones a l'Arxiu que cerquin els documents, els agafin i
ens els tornin directament.
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Raimon Gusi (govern) es remet a una carta del president de la Comissió de la
Dignitat. L'escrit diu clarament que s'ha localitzat un document (el nomenament
d'una persona que s'ha comentat) de l'Ajuntament de Vilafranca, document que es
troba perfectament identificat.

VII. MOCIÓ HORARIS SALES D'ESTUDI I BIBLIOTECA EN PERÍODES
D'EXÀMENS

Es presenta al ple la següent moció del grup d'ERC, encapçalada també pels grups
de CiU, Socialista i d'ICV-EUiA:

Vilafranca ha patit històricament deficiències en relació als espais disponibles per
l'estudi com són les sales d'estudi o la biblioteca, una situació que s'agreuja durant
els períodes d'exàmens.

En aquestes dates les sales disponibles queden saturades i dificulten que aquests
equipaments donin el servei pel qual han estat concebuts.

És cert que amb les últimes modificacions realitzades s'ha avançat per fer més
accessible aquests espais, però cal reconèixer que encara hi ha un llarg camí a
recórrer.

Una de les mancances que s'observen és la inexistència d'un espai per a l'estudi
nocturn, un fet que la comunitat estudiantil necessita i que les ciutats que mostren
un compromís clar cap a aquests ciutadans duen a terme.

Són per aquests motius que el grup municipal d'ERCproposa al ple l'adopció dels
següents acords:

1. Que l'ajuntament obri durant els períodes d'exàmens de les universitats una sala
d'estudi nocturna en un dels espais actuals com el carrer de la Palma.

2.Que durant el període d'exàmens s'estudiï la possibilitat d'incrementar els horaris
d'obertura de la biblioteca municipal.

L'anterior moció s'ha aprovat per unanimitat.

L'alcalde Pere Reguli comenta que el regidor Pep Quelart (ERC), avui absent per
raons de salut, ha demanat expressament que malgrat la seva absència la moció,
presentada inicialment per ERC a petició de les seves joventuts JERC, sigui
igualment tractada i votada.

Raimon Gusi (govern i CIU) afirma que el govern municipal comparteix l'objectiu de
la moció d'incrementar l'horari nocturn en període d'exàmens, i de fet ja s'està fent
perquè la Sala Amiguet del carrer de la Palma es troba oberta fins les 22: 30 hores
en època d'exàmens. Actualment, com espais d'estudi, comptem amb la Biblioteca
Torras i Bages, la sala Amiguet del carrer de la Palma, la sala de l'antic INCAVI al
carrer d'Amàlia Soler i la sala de l'Institut Eugeni d'Ors. Aquests equipaments
tanquen a les 21: 30, i hem de fer un esforç per ampliar l'horari nocturn quan calgui
racionalment. Una via potser possible seria un acord amb la Diputació a la
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Biblioteca Torras Bages, mitjançant un conveni basat en personal voluntari
cobertura legal.

Anna Doblas (equip de govern i CiU) aporta dades d'utilització dels quatre espais
disponibles, afirma que tenim ampliat l'horari nocturn a la sala Amiguet (els
alumnes de la franja horària caben en aquest equipament) i que s'estudiarà
l'ampliació dels horaris en general.

Ramon Zaballa (govern i grup Socialista) remarca que el govern municipal vol
donar suport als estudiants universitaris. Hem de fer les gestions adients i procurar
atendre la demanda de sales d'estudi.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) es mostra favorable a la moció. Cal aprofitar-la i fer un
replantejament general que inclogui també obertures de sales en horari de matí
(Anna Doblas aclareix que la Biblioteca obre les seves portes diferents matins de la
setmana). Demana que el govern municipal faci un estudi i formuli una proposta
horària global.

Montserrat Blasco (PP) dóna suport a la moclo, agraeix les dades aportades per
Raimon Gusi i Anna Doblas i advoca per atendre la demanda d'horaris, amb l'ajut
extern possible i amb un cost no excessiu per a l'Ajuntament.

Xavier Navarro (CUP) manifesta que la postura del govern és una mica ambigua, i
dubta que Pep Quelart hagués defensat la moció en els termes fets públics pels
grups de govern. Navarro afirma que es nota que la sala de l'ESCAVI (antic INCAVI)
és de rang menor, i caldria que tingués millors condicions. Llorenç Casanova (CUP)
remarca que la moció demana que s'obri en horaris concrets, i no només que
s'estudiï l'assumpte.

L'alcalde Pere Reguli manifesta que el govern municipal accepta la moció i la
complirà. Es formularà una proposta d'horaris, i se sotmetrà als grups municipals
en Comissió Informativa.

MOCIÓ D'URGÈNCIA. AMPLIACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA. MOCIÓ SOBRE EL
TANCAMENT AL PAís VALENCIÀ DE LES EMISSORES DE LA CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS.

Es presenta fora de l'ordre del dia, per urgència, la següent moció dels grups de la
CUP, CiU, Socialista, ERC i ICV-EUiA:

La declaració d'urgència, i la consegüent ampliació de l'ordre del dia, s'han aprovat
per unanimitat.

TEXT DE LA MOCIÓ

Volem manifestar el nostre rebuig total i absolut a la decisió de tancar les
emissores de la CCMAal País Valencià.

El tancament de les emissores de la CCMA és un atac al pluralisme informatiu
contra unes emissores publiques i de qualitat i que garanteixen el dret a la
informació, com a vehicle de difusió i promoció del valencià. Amb el seu tancament,
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la societat valenciana es queda sense cap mitjà públic en la nostra llengua, ja que
el govern valencià també s'ha encarregat de censurar les emissions de Canal 9 i de
l'altra cadena que operava en la nostra llengua al País Valencià, TV3.

Així, primer van tancar TV3 i la resta de canals de televisió de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals. AI cap de dècades d'arribar amb normalitat a les
cases valencianes, quatre canals van desaparèixer de la programació. Després van
tancar la Ràdio Televisió Valenciana. AI cap de dècades d'arribar amb normalitat a
les cases valencianes, tres canals de televisió i dos de ràdio van desaparèixer de la
programació. Ahir van tancar les emissions de Catalunya Ràdio i Catalunya
Informació, també després de dècades de poder-se escoltar arreu al País Valencià.

El govern valencià i el govern espanyol del PP han fet desaparèixer de l'oferta
informativa valenciana set canals de televisió i quatre de ràdio. Amb una sola
característica que els unia: la llengua. Queden dotzenes de cadenes en
funcionament, tant de ràdio com de televisió, però ja no n 'hi ha cap ni una que parli
en la llengua dels valencians, en el nostre català.

Tot això en tres anys. El 17 de febrer de 2011 a dos quarts de deu del vespre,
després de vint-i-sis anys d'emissió, apagaven a la força el senyal de TV3 a tot el
País Valencià. l ara, el 20 de gener de 2014, a les vuit en punt del vespre, s'han
tancat les de Catalunya Ràdio. Entremig, al punt de migdia i a les set del vespre del
29 de novembre passat, després de vint-i-quatre anys d'emissió, desapareixien de
les ones la ràdio i la televisió públiques valencianes. Avui, més de tres dècades
després de la Llei d'Ús i Ensenyament i de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia,
totes les emissores de ràdio i televisió que emeten al País Valencià, un centenar
llarg, emeten en castellà.

El Partit Popular està fent una creuada contra la llengua catalana en totes les
variants. El Partit Popular vol reduir la nostra llengua a l'àmbit folclòric i encara
gràcies, esborrant el petit avenç que s'havia aconseguit en l'amarga i llarga
transició valenciana. I, des del punt de vista cultural, això que tenim davant és un
genocidi. Aquesta és la cara real del model polític i cultural espanyol. D'aquells que
encara s'atreveixen a dir que cal dialogar i no imposar.

Per tot això exposat anteriorment, el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
pren els següents acords:

Primer. - Manifestar el més ferm rebuig de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
al tancament de les emissores de la CCMA i denunciar la persecució que pateix la
llengua catalana al País Valencià per la majoria absoluta del PP a les Corts
Valencianes i a les espanyoles ..

Segon. - Exigir a les Corts Valencianes que permetin les emissions de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals per part de Acció Cultural del País Valencià.

Tercer. - Notificar aquests acords a la Presidència de les Corts Valencianes i a la
Presidència de la Generalitat Valenciana.

L'anterior moció s'ha aprovat amb 17 vots a favor i 2 en contra (aquests darrers,
del PP).
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Llorenç Casanova (CUP) recorda que és la quarta moció tractada en els darrers
anys pel ple municipal sobre aquest assumpte, i afirma que el PP s'obstina a negar
la realitat dels Països Catalans, però el que fa justifica l'existència d'aquests Països
(tancament de mitjans de comunicació, invenció de falsos idiomes, limitacions a les
escoles de les Balears, etc.); el problema del PPés de catalanofòbia.

Casanova explica que el País Valencià té greus problemes d'atur, corrupclo,
desnonaments d'habitatges, alt deute públic, etc., però en comptes de fer-hi front
el govern del PP es dedica a aniquilar a través de la censura les expressions
catalanes al País Valencià.

Raimon Gusi (CiU) defensa la urgència de la moció perquè el dia 20 d'aquest mes
es van tancar les emissions de Catalunya Ràdio al País Valencià. Nosaltres hem de
defensar el català allà on es parli, i no s'entén que un mitjà de comunicació no es
deixi emetre per les ones en català. La Constitució espanyola afirma que totes les
llengües han de ser objecte d'un especial respecte i protecció.

Ramon Zaballa (grup Socialista) manifesta també que hem de defensar la nostra
llengua arreu on es parli, i que hem de ser solidaris amb els drets lingüístics del
poble valencià, encara que seria positiu que el poble valencià defensés més
aferrissadament els seus drets.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) recorda que quan es va clausurar TV3 al País Valencià ell
era a Castelló, i li van dir que el PP no era igual a tot el país, i una prova de
diversitat era el regidor del PP Alberto Fabra, actual president de la Generalitat
valenciana que ha clausurat mitjans en català. El sentit comú ens diu que TV3 i
Catalunya Ràdio s'han de poder sintonitzar des del País Valencià, i els ciutadans
després ho faran o no lliurement. A més, el País Valencià hauria de tenir mitjans de
comunicació propis i públics de qualitat.

Josep Ramon (PP) afirma que no es persegueix ni ataca el català, sinó que el PP
valencià es limita a fer complir la llei. Si uns repetidors no tenen llicència s'han de
clausurar, com succeeix respecte de qualsevol activitat sense llicència. La televisió
valenciana, per altra banda, es va clausurar per raons econòmiques, ja que no hi
havia diners i s'havia de triar entre televisió o altres prioritats com sanitat o
ensenyament. Parlem d'una crisi econòmica ocasionada per l'anterior govern
socialista de R. Zapatero, i és ara quan el PP pren mesures per a fer-hi front. A les
Balears la normalització del català a l'escola la va promoure el PP, i una altra cosa
és que ara s'aposti legítimament per un ensenyament trilingüe en català, castellà i
anglès.

L'alcalde Pere Reguli constata que no hi ha entesa, i afirma només que al País
Valencià hi ha unes 300 emissores "pirates" que emeten il.legalment, però la
realitat és que només se n'ha clausurat una, Catalunya Ràdio.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia es produeixen les intervencions següents,
posant-se en relleu que les no contestades en aquesta sessió seran objecte de
resposta per escrit.
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A)Toni Peñafiel (ICV-EUiA) formules les qüestions següents:

1) En el ple de desembre passat el seu grup va denunciar casos d'obres municipals
en les quals no s'està complint amb prou rigor la normativa sobre prevenció de
riscos. En són exemples les obres de la segona fase del carrer Pere el Gran i del
parc de Sant Julià, en les quals segons una persona entesa almenys en certs
horaris no s'observen les mesures i garanties adients. Demana que el govern faci
un seguiment acurat.

Contesta Josep Maria Martí que obres com les de Pere el Gran són complexes,
perquè no sempre es pot interrompre el trànsit. Quan es contracta una obra
s'exigeix un pla de seguretat i salut i un coordinador. Vol entendre que les mesures
exigibles es compleixen, i que l'Ajuntament ho controla. Es revisarà en tot cas si
cal.

2) En el ple de desembre de 2012 ICV-EUiA va demanar que es portés a terme la
campanya Vilafranca vila neta, per tal de conscienciar la gent sobre aspectes de la
netedat de l'espai púbic (excrements d'animals, papereres i cendres, horaris de
dipòsit de la brossa, etc.). Peñafiel demana què ha ret ai respecte el govern
municipal durant 2013.

3) Sobre la recent senyalització d'una zona blava d'aparcament a l'Espirall, demana
saber els motius de l'elecció de la zona concreta, i les places de zona blava que
resten substituïdes per aquestes.

L'alcalde Pere Reguli contesta que la zona blava és una petició de les associacions
de veïns i de botiguers del barri.

4) Peñafiel recorda que el pla de mobilitat es va aprovar inicialment i va quedar
aturat. Demana que es formuli un pla de mobilitat global i coherent per a
Vilafranca.

5) ICV-EUiA va demanar la celebració d'una audiència pública sobre la salut a
Vilafranca, amb el suport de 1.500 signatures. L'audiència no s'ha celebrat, però el
govern va organitzar unes visites als equipaments de salut. Arran d'aquestes
visites, el gerent de l'Hospital Comarcal va remarcar que si les retallades
econòmiques continuen (i amb el pressupost de la Generalitat de 2014 continuen)
el servei se'n podia ressentir seriosament. A més, la contesta feta a una pregunta
pel conseller de Salut Boi Ruiz no especifica si hi haurà o no un trasllat d'alguns
serveis a Vilanova. Peñafiel pregunta si el govern municipal ha interessat la
tramesa d'informació, i demana que se li dóna còpia dels escrits tramesos des de
l'Ajuntament. En tot cas, si cal formular exigències per escrit caldrà fer-ho, i és
urgent la celebració de l'audiència pública, en la qual s'expliqui la realitat i les
perspectives de la salut i de l'atenció sanitària en el nostre territori.

Contesta l'alcalde Pere Reguli que la gestió de la salut no és competència de
l'Ajuntament sinó de la Generalitat, i que són els responsables de la Generalitat els
que han de comparèixer i donar explicacions. Ara pot ser un bon moment, ja que
els pressupostos de la Generalitat de 2014 s'han aprovat i ja se sap de quins
recursos es disposa. Ha demanat compareixences i ho tornarà a fer demà mateix,

22



~ AJUNTAMENT
~I"f~VllAFRANC,A

DEL PENEDES

per escrit si convé, i espera que la informació requerida les persones responsables
la puguin donar ben aviat.

B) Xavier Navarro (CUP) planteja:

Preguntes

6)Voldríem conèixer els criteris utilitzats per a implementar la Zona Blava al barri
de l'Espirall, concretament al carrer Espirall i al carrer Gelida.

7)Tenim constància que tot i que s'han repartit papers a alguns veïns i veïnes
comunicant la instal'lació de la Zona Blava, aquesta informació no ha arribat a
tothom. Quin ha estat el procediment de comunicació amb els veïns de l'Espirall
sobre la creació d'aquesta nova Zona Blava?

L'alcalde Pere Reguli demana concrecions sobre quins veïns i veïnes no haurien
rebut la informació.

8)Quants dies abans de la instal'lació de la zona blava van fer la comunicació als
veïns?

9)Voldríem preguntar si saben alguna cosa sobre la possibilitat que part del
personal interí de l'Ambulatori perdi el seu lloc de treball de forma immediata.

L'alcalde Pere Reguli contesta que això no és competència municipal i que no sap la
resposta. Ara bé, el personal interí sap que ha de deixar la feina si s'incorporen les
persones titulars dels llocs de treball. L'important és que totes les places estiguin
ocupades. Navarro replica que de vegades s'incorpora gent de fora en detriment de
treballadors de la comarca, i que és possible que s'aprofiti per eliminar places i
disposar de menys treballadors.

10)Voldríem conèixer les dades sobre la qualitat dels serveis d'urgència de
l'Hospital Comarcal del darrer mes de desembre, i si hi ha hagut queixes per les
llargues esperes realitzades pels usuaris i usuàries.

L'alcalde Pere Reguli pregunta si la CUP ha demanat les dades a l'Hospital, i que
potser és millor que la informació es demani directament sense intermediaris.
Navarro replica que el seu grup no té representació a l'Hospital, i reclama que la
informació la demani l'alcalde o el govern municipal.

Precs

11) Voldríem una còpia íntegra del pla director de la policia municipal (ja s'ha
reclamat en altres ocasions).
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12) Navarro celebra la mort aquests dies del destacat franquista Slas Piñar, i només
lamenta que hagi mòrt al llit a una edat molt avançada.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aqu:~ta..9cta.

El s cretari,

Francesc Giralt i Fernàndez

/'

Vist ipfau
L'a!p~lIde,
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