
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 03/2012
Caràcter: ordinari
Data: 27 de març de 2012
Horari: de 20,02 hores del 27-03-2012 a 00,30 hores del 28-03-2012
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Montse Arroyo i Ferrando
- Montserrat Blasco - Pozzan
- Llorenç Casanova i Fernàndez
- Raimon Gusi i Amigó
- Josep Maria Martí i Ràfols
- Joan Manel Montfort i Guasch
- Xavier Navarro i Domènech
- Pep Quelart i Bou
- Josep Ramon i Sogas
- Quima Ricart i Claver
- Maria Dolors Rius i Marrugat
- Francisco Romero i Gamarra
- Aureli Ruiz i Milà
- Jordi Solà i Sebastià
- Ramona Suriol i Saumell
- Joan Tarrida i Busquet
- Maria Josep Tuyà i Manzanera
- Bernat Villarroya i Garcia
- Ramon Zaballa i Serra

S'ha excusat d'assistir-hi

- Emília Torres i Miralles

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

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració del Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària
ordinària de data 28 de febrer de 2012, la qual és aprovada per assentiment .
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I. ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA

Se sotmet a debat i a votació el text següent:

Atès que actualment regeix a Vilafranca l'Ordenança sobre la convivència ciutadana
i la protecció de l'entorn urbà, aprovada pel Ple municipal el 9 de maig de 1995.

Atès que esdevé adient la reforma integral de l'esmentada Ordenança, mitjançant
l'aprovació d'un nou text complet, per les raons principals següents:

La regulació de 1995 presenta algunes imperfeccions de caràcter tècnic que
s'han de corregir.

L'Ordenança de 1995 no classifica les infraccions en lleus, greus i molt greus, i
de fet, tampoc no porta a terme una tipificació expressa d'infraccions. Pel
contrari, estableix que és infracció tota acció o omissió que vulneri l'Ordenança,
infracció que en tots els casos se sanciona amb multa de fins a 25. 000 pessetes
(actualment, 150,25 e).

De 1995 ençà la realitat social, i les conductes de les persones a l'espai públic,
han patit canvis, i cal fer front a problemes de civisme i de convivència que fa .
disset anys no existien, o que es manifestaven amb escassa rellevància, o d'una
manera diferent.

Després de 1995 han aparegut noves regulacions legals sobre les potestats
d'ordenança i sancionadora atribuïdes als municipis, i es tracta d'adaptar-se a
aquest nou marc legal, i garantir també així la seguretat jurídica.

Atès que la nova Ordenança, com s'indica en el seu article primer, pretén reforçar i
garantir un marc de relacions fonamentades en el civisme, la convivència social i
les relacions solidàries i respectuoses entre els ciutadans i ciutadanes, i amb
aquesta finalitat arbitra mecanismes per a corregir i, si escau, sancionar diferents
actituds incíviques, negligents o irresponsables que atempten contra la bona
convivència i la qualitat de vida de les persones.

Vist el projecte d'Ordenança elaborat, s'ACORDA:

1. Aprovar inicialment l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Vilafranca
del Penedès, que a banda de l'exposició de motius consta de setanta-un articles,
quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria, dues disposicions finals
i un annex.

2. Sotmetre l'expedient i el text de l'Ordenança al tràmit d'informació pública pel
termini de dos mesos mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a
mitjans de comunicació escrita i en el tauler d'anuncis de la corporació, durant el
qual podran presentar-se al.legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin,
l'Ordenança s'entendria aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord
exprés, i entraria en vigor després de la publicació del seu text complet al BOP.
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L'anterior dictamen s'ha aprovat amb 16 vots a favor (grups de CiU, Socialista i del
PP), 2 en contra (CUP) i 2 abstencions (ICV-EUiA i ERC).

Es fa constar que, respecte del text inicial de la Comissió Informativa, l'acord final
amplia el termini d'informació pública de trenta dies a dos mesos, per tal de fer
possible que el text pugui ser analitzat amb detall i ser objecte de possibles
al.legacions per part de grups municipals, entitats, societat civil i ciutadans. La
proposta d'ampliació ha estat formulada pel grup Socialista, i s'ha acceptat pel
govern municipal de CiU.

Joan Manel Montfort (CiU i equip de govern) remarca que en diferents reunions
celebrades amb entitats i grups de la societat s'han fet paleses queixes sobre
comportaments incívics de diferents persones. L'actual Ordenança té ja disset anys,
i s'ha de reformar de forma integral per raons diverses: superació d'imperfeccions,
nous fenòmens d'incivisme, adaptació al marc legal determinat per la modificació
de la Llei de règim local de 2003, etc. Montfort repassa aspectes de l'Ordenança
que l'anterior no preveia, i destaca que es tipifiquen les sancions i els mecanismes
de reparació dels danys ocasionats a l'espai públic, que es fixa un procediment
sancionador àgil però garantista, que s'accepta com a possible reduir en un 50 per
100 les multes si la sanció es paga en un termini de deu dies i que es recull un
sistema possible d'alternatives a la multa. Hi ha hagut força participació en aquesta
Ordenança: diferents Serveis municipals, grups, Consell de Policia Comunitària,
aportacions dels estudiants de la vila a través del programa Tots som regidors, etc.

Pep Quelart (ERC) destaca que el seu grup fa anys que demana una actualització de
l'Ordenança amb la finalitat de garantir la convivència al carrer. ERC ha detectat
certes imperfeccions en el text, algunes de caràcter tècnic i altres amb més
rerafons polític, però es posaran en relleu en concret durant el tràmit d'informació
pública, aprofitant que el govern s'ha mostrat receptiu a acollir suggeriments i
possibles millores. ERC s'abstindrà ara, participarà en la informació pública i si es
produeix un acord bàsic espera poder donar el sí en l'aprovació definitiva.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que el seu grup és partidari del civisme i de
l'existència d'unes normes sobre la matèria, però no de la burocràcia ni de les
complicacions innecessàries. El text té 58 pàgines, carregades de normes que en la
seva majoria ja existeixen actualment, però que no es fan complir prou. Tots
sabem, per exemple, que molts cotxes aparquen a les voreres i la grua actua poc,
que hi ha sorolls produïts per bars, solars bruts i en mal estat, runes i residus que
s'aboquen al carrer, etc., pràctiques ja prohibides i davant les quals la reacció
municipal és molt minsa. L'Ordenança proposada entra en detalls com la prohibició
absoluta de la mendicitat, o de rentar-se en algunes fonts, la qual actitud demostra
una manca d'humanisme, com si es pretengués amagar artificialment la pobresa.
Cal més humanitat i menys fredor, i quan es detecten situacions de pobresa es
tracta més d'ajudar que no de castigar. ICV presentarà al. legacions per escrit.

Josep Ramon (PP) es mostra favorable a l'Ordenança, perquè a parer seu calen
instruments de lluita contra l'incivisme, els quals instruments a més d'existir hauran
de ser aplicats efectivament. Celebra que s'hagi recollit alguna proposta del PP,
com el fet de tenir en compte en els informes d'arrelament dels estrangers les
conductes incíviques. Els ajuts socials hi han de ser, però també s'ha de castigar
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l'incivisme. El pp farà al. legacions, perquè alguns aspectes del text no són lògics (és
excessiu que tres persones hagin d'estar localitzables si es dispara una alarma, és
dubtós que els sorolls es puguin sancionar per percepció subjectiva sense
sonòmetre i els criteris de graduació de les sancions haurien de modificar-se,
perquè per exemple portar armes no pot constituir una simple infracció lleu).

Xavier Navarro (CUP) afirma que l'Ordenança té aspectes positius (per exemple el
càstig de conductes xenòfobes o homòfobes) i altres negatius. 'En tot cas, es troba
a faltar més participació ciutadana, i durant més temps, en el procés d'elaboració
de l'Ordenança. Hi ha massa conductes que se sancionen i que no s'haurien de
sancionar sense alternatives. Pràctiques com jugar a pilota al carrer, llençar
burilles, fer grafits o altres es prohibeixen, sense preveure on podran tenir lloc
aquestes activitats, o es prohibeix estendre roba als balcons, la qual cosa abocaria
a tothom a comprar assecadores elèctriques. Navarro també critica que es demani
permís previ per a col.locar taules al carrer o fer manifestacions, sense que se
sàpiguen els criteris de concessió dels permisos. No és acceptable la responsabilitat
solicjària per pràctiques dels altres tal com es planteja. En definitiva, l'Ordenança
sanciona conductes com remenar la brossa, demanar almoina o altres sense donar
solucions, i criminalitzant la misèria, per la qual cosa no és oportuna.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que si tothom respectés l'espai públic no
caldrien regulacions de l'Ajuntament; però això no és així, i per a garantir la
convivència i el bon ús de l'espai públic són necessaris instruments com
l'Ordenança, la qual efectivament s'ha de posar al dia, especificant clarament les
sancions aplicables. Però l'Ordenança s'ha de complir efectivament, i caldrà fer
campanyes informatives, posar a treballar als agents cívics, etc .. El PSCpresentarà
al.legacions, i demana una ampliació del termini d'informació pública (el govern ho
accepta). El seu grup ja preveia en el seu programa la revisió de l'Ordenança, i a la
gent li preocupa el civisme, com es va poder apreciar en el Ple d'estudiants celebrat
en aquest mateix saló de sessions la setmana passada.

Joan Manel Montfort (CiU) manifesta que l'Ordenança no és tan extensa com la de
1995, que quan es detecten incompliments s'actua però cal fer-ho amb més
intensitat i regularitat, i diu que pràctiques com jugar a pilota o fer un ús de les
fonts públiques no es prohibeixen; es prohibeix fer-ho només de manera abusiva o
molesta per als altres.

L'alcalde Pere Reguli recorda que es tracta d'una aprovació inicial, i que ara un
període d'informació pública ampliat permetrà analitzar amb cura i formular
al.legacions. Caldrà estar atents a tots els matisos, i decidir també amb sensibilitat
social. Així mateix es tindran en compte les propostes d'Ordenança presentades
pels estudiants en el marc del programa Tots som regidors. S'ha de tenir present
que les sancions proposades, tret de casos de reincidències, són inferiors a les que
preveu la llei.

Il. ORDENANCA SOROLLS I VIBRACIONS

El text sotmès al Ple és el següent:
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Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la nova Ordenança municipal
reguladora del soroll i les vibracions, que ha de substituir íntegrament l'aprovada
l'any 2006, incorporant les modificacions resultants de la concreció normativa i de
la realitat actual, en base al model tipus elaborat per la Generalitat de Catalunya,
amb la col.laboració de la FMC, l'ACM, la Diputació de Barcelona i altres entitats.

Atès que aprovada inicialment la nova Ordenança per aquest Ple municipal, en
sessió del dia 20 de desembre de 2011, s'ha sotmès al tràmit d'informació pública
durant trenta dies, amb la publicació dels preceptius anuncis, en el diari El Punt del
dia 11, en el Butlletí Oficial de la província del dia 16 i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del dia 27, tots del mateix mes de gener passat, a més
dels setmanaris d'àmbit local i web de l'ajuntament, i durant l'esmentat període ha
estat presentat un únic escrit d'al.legacions subscrit pel 'Gremi provincial de tallers
de reparació de Barcelona'.

Les al.legacions contingudes argumenten aspectes com:

A) Suposada incompetència de l'administració local en matèria de potestat
reguladora en l'àmbit del medi ambient, càrrega econòmica.
B) Requeriments tècnics. Càrrega econòmica injustificada per a les activitats.
C) Límits de les sancions pecuniàries.
D) Avaluar la possibilitat de subvencions.
E) Resolucions adoptades per altres municipis en aquesta matèria.

S'argumenta pel Gremi esmentat que la redacció de la norma dificulta, agreuja I

encareix la lliure prestació de serveis i el manteniment de la petita i mitjana
empresa, i crea una situació d'inseguretat jurídica perquè no estableix amb claredat
mecanismes correctors, i també per la manca d'homogeneïtat desitjable en
l'aplicació de la normativa entre municipis.

Quant a les anteriors al.legacions els serveis de Medi Ambient d'aquest Ajuntament
han emès un informe tècnic en el qual refuten motivadament totes i cadascuna de
les al. legacions, si bé fan una concreta proposta d'acceptació dels arguments
esgrimits en el punt B) sobre limitar l'obligació de mantenir les portes i finestres
tancades a les activitats de pública concurrència (grups I, 11 i III), sempre que
l'activitat justifiqui el compliment dels objectius de qualitat a l'ambient exterior, i en
aquest sentit proposen una concreta modificació del redactat de l'apartat 3 de
l'article 13 de la nova Ordenança.

Atès allò regulat en l'art. 178 i concordants del 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, quant al procediment al que ha d'ajustar-se l'aprovació de les
ordenances i reglaments locals,

S'ACORDA:

PRIMER.- Tenir per presentat i validar l'informe tècnic emès pels serveis de Medi
Ambient quant a les al. legacions presentades.

.G>
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SEGON.- Desestimar la resta d'arguments esgrimits per l'entitat af.legant i aprovar
definitivament la nova Ordenança reguladora del soroll i les vibracions, amb el nou
redactat proposat de l'article 13.3.

L'article 13.3 de l'Ordenança resta finalment redactat en els termes exactes
següents:

"3. A més del que disposen els apartats anteriors, les activitats han de complir amb
els requeriments tècnics següents, els quals també han d'estar especificats a
l'estudi d'impacte acústic:

a. Grup I:
L'activitat haurà de disposar de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no
superar els valors límit establerts (objectius de qualitat a l'ambient exterior).
En el cas de les activitats de pública concurrència, l'activitat s'haurà de portar a
terme amb les portes i finestres tancades, ha de disposar dels elements de ventilació
adequats, i amb les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els
valors límit establerts.

A més, les activitats recreatives han de disposar de:

Doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició tancada, o
altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l'ai1lament en
. façana en els moments d'entrada i sortida del públic.
Quan es disposi d'equip de so, limitador - enregistrador, d'acord amb
l'establert a l'Annex 10 per tal d'assegurar que no se superin els valors límit
establerts, ni els 100 dB(A) de nivell d'immissió màxim.
Els titulars de les activitats són responsables de vetllar perquè els usuaris no
produeixin molèsties al veïnat. En el cas que les seves recomanacions no
siguin ateses, han d'avisar la Policia local als efectes corresponents.

En tots aquells casos en què s'hagi comprovat l'existència reiterada de molèsties al
veïnat, l'ajuntament pot imposar al titular de l'activitat l'obligació de disposar, com a
mínim, d'una persona encarregada de la vigilància a l'exterior de l'establiment.
b. Grup 11:

L'activitat haurà de disposar de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no
superar els valors límit establerts (objectius de qualitat a l'ambient exterior).
En el cas de les activitats de pública concl.!rrència, l'activitat s'haurà de portar a
terme amb les portes i finestres tancades, ha de disposar dels elements de ventilació
adequats, i amb les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els
valors límit establerts.

A més, les activitats recreatives han de disposar de:
Doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició tancada, o
altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l'ai1lament en
façana en els moments d'entrada i sortida del públic.
Quan es disposi d'equip de so, limitador - enregistrador, d'acord amb
l'establert a l'Annex 10, per tal d'assegurar que no se superin els valors límit
establerts, ni els 94 dB(A) de nivell d'immissió màxim

c. Grup III:
L'activitat haurà de disposar de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no
superar els valors límit establerts (objectius de qualitat a l'ambient exterior).
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La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de so
dels bars, bars - restaurant o restaurant? serà de 80 dB(A) mesurats a un
metre de distància de la font.

d. Grup IV:
- Quan l'activitat es dugui a terme amb portes o finestres obertes, el nivell sonor
generat a l'interior de l'activitat no ha de superar el nivell de soroll ambiental del
carrer.
- La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de so
dels bars, bars - restaurant o restaurants serà de 75 dB(A) mesurats a un
metre de distància de la font.

e. En els casos que es consideri oportú, l'ajuntament pot exigir la instal.lació
d'un limitador - enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no
se superin els nivells d'immissió a l'interior del local.

f. En qualsevol activitat, la instaJ.lació d'un limitador - enregistrador no ha de
substituir en cap cas l'ai1lament mínim que ha de tenir l'establiment. "

TERCER.- Aprovar el Mapa de capacitat acústica de Vilafranca del Penedès que
consta en el mateix expedient.

QUART.- Es trametrà una còpia de l'Ordenança a la Delegació del Govern a
Catalunya i a la Generalitat de Catalunya; i la nova Ordenança entrarà en vigor una
vegada transcorregut el termini de quinze dies des de la publicació del seu text
complet en el Butlletí Oficial de la província. -

CINQUÈ.- Notificar expressament aquest acord al Gremi provincial de tallers de
reparació de Barcelona, amb trasllat de l'informe tècnic aprovat.

Aquest dictamen s'ha aprovat per unanimitat.

Josep Maria Martí (CiU i equip de govern) afirma que el soroll és un factor que
incideix en la qualitat de vida de les persones i que, per tant, és un agent
contaminant. L'Ordenança ha estat elaborada per Generalitat, Diputació, ACM, FMC
i altres, i substitueix la de 2006. S'estima una part de les al. legacions del Gremi de
Tallers (la que demana no haver de treballar amb portes i finestres tancades,
sempre que el nivell sonor sigui correcte).

Pep Quelart (ERC) es mostra favorable a garantir la convlvencia i la qualitat de
vida, i per això calen unes normes clares i justes que es facin complir. En matèria
de sorolls ja teníem unes normes que no es feien complir, i la prova més evident és
que la Policia ni tan sols està dotada ara mateix de sonòmetres. Cal que la Policia
tingui almenys un sonòmetre homologat i com a mínim dos agents formats en la
matèria. També és lamentable que el problema denunciat reiteradament de sorolls
al carrer Pines per una tapa de claveguera encara no s'hagi resolt, i aquest exemple
denota una certa passivitat municipal pel que fa al soroll.

Tota la resta de grups es mostren favorables a l'Ordenança, destacant però la
necessitat que el govern actuï amb decisió i que la faci complir.
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III. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS 2011

En aquest punt l'alcalde, en compliment del que disposa l'article 193.4 del RDL
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, informa al ple municipal del resultat de la liquidació dels pressupostos de la
corporació corresponents a l'exercici econòmic de 2011, aprovats mitjançant
decrets de data 22 de febrer de 2012, segons el que disposa l'article 191.3 de
l'esmentat text legal, amb el següent detall:

ENTITAT

I. LIQUIDACiÓ EXERCICICORRENT

3.- Resultat pressupostari:
. Drets reconeguts nets .
. Obligacions reconegudes netes .
. Resultat pressupostari .
. Despeses finançades amb romanent de tresoreria .
. Desviacions positives de finançament .
. Ajustaments .
. Resultat pressupostari ajustat .

Il. LIQUIDACiÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2011 .

final Obligacions a 31/12/2011 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2011 .
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2011.. .

2.- Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2011.. .
. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2011.. .

III. ROMANENTS DE CRÈDIT

1.- Despeses .
. Saldos compromesos AD .
. Operacions de capital .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .

44.926.032,72
46.019.909,68

-1.093.876,96
11.664.559,85
9.857.426,82

1.807.133,03
713.256,07

4.730.881,26
666.953,73

0,00
0,00

8.903.149,38
4.564.420,42

35.748.743,45
1.632.19,11

32.888.248,99
1228.305,35

Saldo

2.- Ingressos 35.748.743,45
. Càrrec al romanent de tresoreria 9.857.426,82
. Recursos afectats........................... 25.891.316,63

IV. ROMANENT DE TRESORERIA

1.- Fons líquids . 21.384.813,44
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2.- Drets pendents de cobrament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. Cobraments pendents d'aplicació .

3.- Obligacions pendents de pagament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. Pagaments pendents d'aplicació .

J. Romanent de tresoreria total .
Il. Saldos de dubtós cobrament .
JJ1. Excés de finançament afectat .
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals .

PA TRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

I. LIQUIDACIÓ EXERCICICORRENT

3.- Resultat pressupostari:
. Drets reconeguts nets .
. Obligacions reconegudes netes .
. Resultat pressupostari .
. Despeses finançades amb romanent de tresoreria .
. Desviacions positives de finançament .
. Ajustaments .
. Resultat pressupostari ajustat .

Il. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2011 .
. Saldo final Obligacions a 31/12/2011 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2011 .
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2011.. .

2.- Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2011.. .
. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2011.. .

JJ1. ROMANENTS DE CRÈDIT

1.- Despeses .
. Saldos compromesos AD .
. Operacions de capital .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .

2. - Ingressos .

- 2.237.207,89
5.686.654,26
4.564.420,42
542.825,89

13.031.108,46

6.998.851,16
5.191.552,80
666.953,73

1.142.365,04
2.020,41

12.148.754,39
2.060.263,10
9.857.426,82
231.064,47

1.455.888,53
1.512.241,66

-56.353,13
172.028,42
118.446,58

53.581,84
- 2.771,29

121.075,21
3.974,74

0,00
0,00

303.388,76
0,00

421.164,47
160.935,26
260.229,21

0,00

421.164,47
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. Càrrec al romanent de tresoreria .

. Recursos afectats .

118.446,58
302.717,89

IV. ROMANENT DE TRESORERIA

1.- Fons líquids . 2.509,12

2.- Drets pendents de cobrament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. Cobraments pendents d'aplicació .

415.956,04
425.956,04

0,00
0,00

-10.000,00

3.- Obligacions pendents de pagament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. Pagaments pendents d'aplicació .

293.905,98
268.806,66
3.974,74
21.124,58

0,00

I. Romanent de tresoreria total .
Il. Saldos de dubtós cobrament .
11/. Excés de finançament afectat .
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals .

124.559,18
0,00

118.446,58
6.112,60

PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME

I. LIQUIDACIÓ EXERCICICORRENT

3.- Resultat pressupostari:
. Drets reconeguts nets .
. Obligacions reconegudes netes .
. Resultat pressupostari .
. Despeses finançades amb ramanent de tresoreria .
. Desviacions positives de finançament .
. Ajustaments .
. Resultat pressupostari ajustat .

747.078,25
713.267,00

33.811,25
39.162,50
74.761,65

- 35.599,45
-1.788,20

Il. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2011 .

final Obligacions a 31/12/2011 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2011 .
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2011.. .

185.568,39
0,00
0,00
0,00

Saldo

135.457,46
733,00
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11/. ROMANENTS DE CRÈDIT

2.- Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2011 .
. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2011 .
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1.- Despeses .
. Saldos compromesos AD , .
. Operacions de capital , .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .

2. - Ingressos .
. Càrrec al romanent de tresoreria .
. Recursos afectats .

IV. ROMANENT DE TRESORERIA

1.- Fons líquids .

2.- Drets pendents de cobrament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. Cobraments pendents d'aplicació .

3.- Obligacions pendents de pagament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. Pagaments pendents d'aplicació .

I. Romanent de tresoreria total .
Il. Saldos de dubtós cobrament .
III. Excés de finançament afectat.. .
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals .

ORGANISME AUTÒNOM LOCAL TORRAS I BAGES

I. LIQUIDACIÓ EXERCICICORRENT

3.- Resultat pressupostari:
. Drets reconeguts nets .
. Obligacions reconegudes netes .
. Resultat pressupostari .
. Despeses finançades amb ramanent de tresoreria .
. Desviacions positives de finançament .
. Ajustaments .
. Resultat pressupostari ajustat.. .

Il. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

89.741,65
33.030,79
9.056,15
47.654,71

89.741,65
74.761,65
14.980,00

15.919,98

299.400,04
258.795,14

733,00
39.871,90

0,00

233.304,38
192.665,36

0,00
40.639,02

0,00

82.015,65
204,79

74.761,65
7.049,20

71.065,04
71.016,01

49,03
0,00
0,00

0,00
49,03

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2011 .

final Obligacions a 31/12/2011 : .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2011 .

24.863,45 Saldo
0,00
0,00

G
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. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2011 . 0,00

2.- Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2011.. .
. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2011 .

26.000,00
0,00

III. ROMANENTS DE CRÈDIT

1.- Despeses .
. Saldos compromesos AD .
. Operacions de capital .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .

2. - Ingressos .
. Càrrec al romanent de tresoreria .
. Recursos afectats .

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

IV. ROMANENT DE TRESORERIA

1.- Fons líquids . 35.476,05

2.- Drets pendents de cobrament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. cobraments pendents d'aplicació .

35.000,00
0,00
0,00
0,00

35.000,00

3.- Obligacions pendents de pagament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. Pagaments pendents d'aplicació .

68.847,24
0,00
0,00
0,00

68.847,24

I. Romanent de tresoreria total .
Il. Saldos de dubtós cobrament .
III. Excés de finançament afectat. .
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals .

1.628,81
0,00
0,00

1.628,81

PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CAL BOLET

I. LIQUIDACIÓ EXERCICICORRENT

1.421,29
2.403,90

358.828,79
418.134,67

- 59.305,88

- 982,61
- 60.288,49

Q
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3.- Resultat pressupostari:
. Drets reconeguts nets .
. Obligacions reconegudes netes .
. Resultat pressupostari .
. Despeses finançades amb romanent de tresoreria .
. Desviacions positives de finançament .
. Ajustaments .
. Resultat pressupostari ajustat.. .
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Il. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOSTANCATS

1.- Estat de despeses:
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2011 .

final Obligacions a 31/12/2011 .
. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2011 .
. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2011 .

2.- Estat d'ingressos:
. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2011 .
. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2011.. .

III. ROMANENTS DE CRÈDIT

1.- Despeses .
. Saldos compromesos AD .
. Operacions de capital .
. Funció efectiva recaptació drets afectats .

2. - Ingressos .
. Càrrec al romanent de tresoreria .
. Recursos afectats .

IV. ROMANENT DE TRESORERIA

1.- Fons líquids ........................................•.....................................

2.- Drets pendents de cobrament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. cobraments pendents d'aplicació .

3.- Obligacions pendents de pagament .
. Pressupost corrent .
. Pressupostos tancats .
. Operacions no pressupostàries .
. Pagaments pendents d'aplicació .

I. Romanent de tresoreria total .
Il. Saldos de dubtós cobrament .
III. Excés de finançament afectat.. .
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals .

4.956,60
382.055,47

0,00

2.403,90
384.608,17

76.449,72
866,18

0,00
-473,00

81.696,97
0,00

3.388,14
0,00

74.471,24
0,00
0,00
0,00

104.730,87
866,18

387.012,07

387.012,07

16.538,52

76.842,90

85.085,11

8.296,31
173,24

2.403,41
5.719,66

Saldo

El regidor d'Hisenda Aureli Ruiz (CiU) explica la liquidació, amb un romanent de
231.000 euros, que serien 130.000 si no fos per les factures d'electricitat de 2011
que s'incorporen al pressupost en aquest mateix Ple. No tancar amb dèficit era

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

http://www.vilafranca.cat


~

~ AJUNTAMENT~Inl"VILAFRANG,A
DEL PENEDES

important amb vistes a l'accés al crèdit, a no necessitar plans de sanejament, etc., i
això s'ha aconseguit, cosa que en altres ajuntaments no s'ha produït.

A causa de la situació de crisi econòmica els ingressos liquidats per l'Ajuntament
s'han reduït l,S milions d'euros en dos anys, i els ingressos reals recaptats s'han
abaixat encara més. La pèrdua d'ingressos ha estat notable, i s'ha compensat
contenint la despesa corrent (cal agrair l'esforç de tots) i optimitzant les inversions
(l,S milions dels quals s'ha pogut prescindir en inversions amb licitacions correctes,
controlant la despesa, fent economies etc.).

Pep Quelart (ERC) diu que si s'ha estalviat l,S milions en inversió supèrflua vol dir
que les coses no s'havien fet correctament, i vol saber de quina inversió supèrflua
parlem.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) felicita els serveis i tècnics municipals per la tasca
d'austeritat i eficiència realitzada. La gestió econòmica no era fàcil i s'ha executat
correctament. Cal criticar la manca de lleialtat del Govern de la Generalitat cap als
ajuntaments, com el nostre. Les subvencions ja compromeses per a serveis bàsics
les han disminuït unilateralment sense consens i sense previ avís, i a més quant a
les quantitats reconegudes tampoc no les paguen.

Josep Ramon (PP) felicita l'equip tècnic i al regidor d'Hisenda. Cal ser curosos en
l'execució del pressupost, i poder garantir el pagament puntual a proveïdors i
treballadors. A més, si la Generalitat no paga les seves aportacions, caldrà
replantejar-se les inversions, com és el cas del Centre Cívic o de l'antic INCAVI.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que les valoracions polítiques s'han de fer quan
s'aprova el pressupost, perquè la liquidació té un caràcter tècnic. Caldrà pensar
l'aplicació del romanent sense donar prioritat als bancs, exigir que la Generalitat
pagui els deutes contrets amb l'Ajuntament i reclamar una millora real del sistema
de finançament local.

Francisco Romero (grup Socialista) destaca que la liquidació és positiva, per la qual
cosa cal reconèixer la bona feina dels tècnics i dels diferents consistoris al llarg de
molts anys. Gràcies a això no patim les situacions financeres crítiques d'alguna
municipis veïns.

Aureli Ruiz (CiU) afirma que la destinació del romanent l'ha de decidir el Ple; però
cal ser prudent i abans veure com evoluciona l'exercici, i les subvencions, i el
contingut de la propera Llei de pressupostos de l'Estat. No podem parlar d'inversió
supèrflua; parlem d'inversions de diferents anys que s'han gestionat bé amb criteris
d'estalvi, com per exemple l'estalvi de 400.000 euros en l'execució de la inversió de
l'aulari de l'Espiga.

L'alcalde Pere Reguli afirma que cobrarem ara deutes de la Generalitat per uns 3
milions d'euros, a través de la Diputació que en virtut d'un conveni fa de banc de la
Generalitat. Però de moment no cobrem el deute d'empreses de la Generalitat, com
és el cas de l'INCASÒL que deu 5 milions pel sector de sòl de les Bassetes (va dir
que no podia pagar l'anterior Govern tripartit). Caldrà parlar amb la Generalitat i
cercar solucions.
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IV. JUNTA COMPTES EMPRESA D'AIGÜES 2011

En aquest punt, el Ple actua com accionista únic, assumint les funcions de junta
d'accionistes, de l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A. i adopta l'acord
següent:

De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts socials de
l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, s'acorda l'aprovació de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2011, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat d'Ingressos i
Despeses Reconeguts, de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, de la Memòria
Anual i dels Informes de Gestió i d'Auditoria.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat
de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i
nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en uns guanys de 86.011,40 e, proposant-se la
següent aplicació de resultats:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys (guanys)
Compensació per aportació de socis i propietaris
Aplicació
A reserva legal
A reserves especials
A reserves voluntàries
A compensar pèrdues d'exercicis anteriors
A resultats negatius d'exercicis anteriors

86.011,40 86 011 40
0,00 e . ,

0,00 e
0,00 e

37.047,74 e 86.011,40
48.963,66 e

0,00 e

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l'acta d'aquesta sessió de la junta.

Aquest dictamen s'ha aprovat per unanimitat.

Es debat aquest punt conjuntament amb els quatre següents de l'ordre del dia.

El regidor d'Hisenda Aureli Ruiz (CiU) recorda que tots els comptes han estat
formulats pels consells d'administració. Si no tenim en compte les transferències
municipals, tots els resultats han estat positius menys en els casos de l'Escola de
Música (minva de les subvencions de la Generalitat) i d'Habitatge (poca activitat, i
el resultat és comptable a causa de la situació immobiliària i no a causa de la gestió
de l'exercici).

Pep Quelart (ERC) destaca els bons resultats i la bona gestió d'Aigües i SERCOM.
No queda clar el futur d'Habitatge, empresa que s'ha descapitalitzat i que no té
pràcticament activitat. SOVIPAR, com sempre, és una disbauxa o una festa que tots
paguem: sous alts i fora de mercat que poden ser legals però que resulten
desproporcionats i fan palesa una gestió deficient, reducció important dels serveis....G>
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de grua prestats, deficient gestió, etc .. Finalment, respecte de l'EPEL Escola de
Música els comptes plantegen dubtes, i el seu finançament futur no és gens clar.

Bernat Villarroya (ICV-EUIA) afirma que la gestió d'Aigües és bona, i que hem de
mantenir la capitalització de l'empresa sense treure-li recursos des de l'Ajuntament.
Habitatge s'hauria de reorientar cap a la rehabilitació d'edificis i eficiència
energètica. La TV (SERCOM) hauria de cobrir tots els municipis de l'àmbit, la qual
cosa podria fer incrementar els ingressos publicitaris. La gestió de SOVIPAR no pot
continuar així, amb costos alts, menys prestació de serveis, pèrdues de 190.000
euros i una subvenció que l'Ajuntament fa a l'incivisme de la gent que deixa el seu
vehicle mal estacionat de 100.000 euros anuals; SOVIPAR té problemes
estructurals, i no és admissible que entre 2007 i 2011 el nombre de retirada de
vehicles mal estacionats hagi passat de 2.700 a 1.200. Finalment, el finançament
de l'Escola de música per part de la Generalitat genera incerteses, i l'Ajuntament
s'hauria d'implicar més en la gestió econòmica de l'ens.

Josep Ramon (PP) demana que Aigües no es descapitalitzi i que no li demanem més
préstecs des de l'Ajuntament, perquè el benefici va abaixant-se i s'han d'evitar les
pèrdues futures. Cal més imaginació per a generar recursos publicitaris per a
SERCOM.En Habitatge no es poden fer noves promocions, sinó tasques petites de
rehabilitació. SOVIPAR es gestiona malament, amb sous elevats, disminució de
serveis i escassa coordinació amb la Policia. La gestió de l'EPEL sembla bona, però
cal advertir que l'increment d'ingressos d'alumnes també comporta més despeses
de professorat, i cal actuar amb cautela.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que els comptes són una simple radiografia d'allò
que ha succeït durant l'any, i que per això els votarà a favor. SERCOM ha de fer
una televisió comarcal o de Vegueria; Habitatge s'ha de reorientar cap a la
rehabilitació i la gestió dels pisos buits: Sovipar tal com funciona el servei sempre
tindrà pèrdues, i les pèrdues de l'Escola de Música es deuen a les retallades de la
Generalitat.

Francisco Romero (grup Socialista) es mostra a favor de tots els comptes. Quant a
Sovipar, cal tenir present que la sanció ha d'anar a càrrec de policies i no dels
gruistes de l'empresa, i la Societat d'Habitatge s'ha de reorientar i millorar.

Aureli Ruiz (CiU) destaca que tots els comptes han estat formulats pels consells i
han estat auditats, i recorda que avui votem els comptes, i no la gestió de les
diferents societats.

Raimon Gusi (president de l'EPEL Escola de Música i de SERCOM,CiU) admet que
la publicitat de la televisió s'ha de mirar d'augmentar malgrat les dificultats del
moment, i veurem si la incorporació a les emissions del Vendrell hi ajuda. L'Escola
de Música és de les més sanejades de Catalunya, amb costos salarials ajustats i
aportació dels alumnes d'un 57% del cost; el resultat ha vingut determinat per les
subvencions de la Generalitat .. El curs 2011-2012 es tancarà amb resultats
econòmics satisfactoris.

V. JUNTA COMPTES EMPRESA SERCOM 2011
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En aquest punt, el Ple actua com a SOCIUnlC, assumint les funcions de junta de
socis, de la societat municipal "Serveis Municipals de Comunicació, S.L. (SERCOM),
i adopta l'acord següent:

De conformitat amb allò que disposa l'article 22.3 i concordants dels estatuts socials
de la societat privada municipal Serveis Municipals de Comunicació SL, s'acorda
l'aprovació de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2011, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net, la Memòria Anual i l'Informe d'Auditoria.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de
negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de 640.606,22 €, proposant-se
el repartiment següent:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys

Compensació per aportació de socis i propietaris
2011

- 640.606,22
€

644.000,00 €
3.393,78

e

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l'acta d'aquesta sessió de la junta.

Aquest dictamen s'ha aprovat per unanimitat.

VI. JUNTA COMPTES SOCIETAT HABITATGE 2011

En aquest punt, el Ple actua com a soci únic, assumint les funcions de junta de
socis, de la Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L., i adopta
l'acord següent:

De conformitat amb allò que disposa l'article 8 i concordants dels estatuts socials de
la societat privada municipal "Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del
Penedès SL societat unipersonal'~ s'acorda l'aprovació de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2011, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net, de la Memòria Anual i de l'Informe d'Auditoria.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de
negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de 166.378,54 €, proposant-se
la següent aplicació de resultats:
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Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys (guanys)

Compensació per aportació de socis i propietaris
Aplicació
A compensació de resultats negatius d'exercicis
anteriors
A resultats negatius d'exercicis anteriors

- 166.378,54
€

0,00 €

0,00 €

- 166.378,54
€

- 166.378,54
e

- 166.378,54
e

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l'acta d'aquesta sessió de la junta.

Aquest dictamen s'ha aprovat amb 17 vots a favor (CiU, grup Socialista, CUP i ICV-
EUiA) i 3 abstencions (PP i ERC).

VII. JUNTA COMPTES SOCIETAT SOVIPAR 2011

En aquest punt, el Ple actua com a soci únic, assumint les funcions de junta de
socis, de la Societat Vilafranquina d'Aparcaments, S.L. (SOVIPAR), i adopta els
acords següents:

PRIMER: De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts
socials de la Societat Vilafranquina d'Aparcaments SL, s'acorda l'aprovació de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2011, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net, de la Memòria Anual i de /'Informe de Gestió .

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat
de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i
nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de 190.602,59 €, proposant-se
la següent base de repartiment:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys

Compensació per aportació de socis i propietaris 2011
Compensació per aportació de socis i propietaris 2010 i
anteriors

- 190.602,59
€

184.950,00 €
5.652,59 €

0,00
e

SEGON: Reposició de pèrdues. Reintegrar el patrimoni de la societat amb el propòsit
de restituir les pèrdues socials d'exercicis anteriors mitjançant la compensació de les
aportacions efectuades pels socis de la societat per import de 686.113,07 €. Les
aportacions han estat efectuades pel soci únic de la societat durant els exercicis
2009, 2010 i 2011.
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Aquest dictamen s'ha aprovat amb 16 vots a favor (CiU, Socialista CUP) i 4 en
contra (PP, ICV-EUiA i ERC).

VIII. COMPTES EPEL ESCOLA DE MÚSICA 2011

Se sotmet al Ple el dictamen següent:

De conformitat amb allò que disposa l'article 9 i concordants dels estatuts socials de
l'Entitat Pública Empresarial Local "Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet'~
s'acorda l'aprovació de:

• Els comptes anuals corresponents a l'exercici econòmic de 2011, comprensius del
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net i de la Memòria Anual.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat
de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i
nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de 209.611,51 €, proposant-se
la següent base de repartiment:

Base de repartiment
Saldo del compte de pèrdues i guanys

Compensació per aportació de socis i propietaris 2011
Compensació per aportació de socis i propietaris 2010 i
anteriors

- 209.611,51
€

183.400,00 €
26.211,51 €

0,00
e

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l'acta d'aquesta sessió de la junta.

Aquest dictamen s'ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 abstenció, corresponent
aquesta al grup d'ERC.

IX. ORDENANÇA PREU PÚBLIC LLARS D'INFANTS

L'alcalde Pere Reguli planteja la retirada d'aquest dictamen del Ple. Com se sap, la
Generalitat ha reduït algunes aportacions a les llars. Cal parlar prèviament amb la
Generalitat per a conèixer quins ajuts tindrem en els propers temps, amb la finalitat
de poder sotmetre al Ple una proposta de preus públics fonamentada, garantint el
finançament raonable dels serveis. Espera poder plantejar un dictamen definitiu en
el decurs de la propera sessió plenària.

X. EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT

El text del dictamen és el següent:

G
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Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 3 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris del Pressupost de l'Entitat
d'enguany, mitjançant aplicació de part del romanent de tresoreria de l'any 2011, i
destinats a reconèixer obligacions corresponents a l'exercici 2011, 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 i l'article 60.2 del RD 500/1990,
de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals en matèria de pressupostos, segons
el detall següent:

CREDITS EXTRAORDINÀRIS:

6.15103.221001 Enllumenat públic
101.031,91

TOTAL CRÈDITS RECONEGUTS.... 101.031,91

FINANÇAMENT

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA:

870.00 Aplicació romanent per a desp. Generals 101.031,91

TOTAL APLICACIÓ ROMANENT................ 101.031,91

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.

Aquest dictamen s'ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 vot en contra (aquest darrer
d'ERC).

El regidor d'Hisenda Aureli Ruiz (CiU) afirma que es tracta d'incorporar, per a
pagar-les, unes factures d'enllumenat públic de Gas Natural - Fenosa que
l'Ajuntament va rebre tard per causes imputables a l'empresa subministradora.

Pep Quelart (ERC) es mostra en desacord. Paguem molt de llum i ara el preu
s'encarirà molt més. ERCaposta fa temps per estalviar en llum amb eines com la
instal.lació de llums LED. El govern diu que fa alguna prova, però no sembla que
estigui actuant tal com caldria.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que cal executar el Pla d'energia aprovat i
fomentar l'estalvi energètic, però ara hi ha factures que van arribar tard per culpa
de l'empresa, però que s'han de pagar. Cal també que els tècnics municipals facin
seguiments acurats.
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Josep Ramon (PP) aposta per aprovar el dictamen. Solucions d'estalvi com les
proposades per ERC s'han d'estudiar, però plantegen molts dubtes, perquè
requereixen inversions.

Llorenç Casanova (CUP) diu que les factures s'han de pagar, lògicament. Lamenta
la indefensió dels usuaris de serveis d'aquesta mena en un mercat dominat per
molt poques empreses.

Francisco Romero (grup Socialista) es mostra favorable al dictamen, i advoca per
aprofitar les noves tecnologies, instal.lar sensors com els que ja tenen altres ciutats
i promoure l'estalvi.

Aureli Ruiz (CiU) admet que cal promoure l'estalvi, i afirma que ja s'estan fent
actuacions en edificis, tot i que el disseny d'alguns edificis públics com l'Arxiu
Històric o algunes escoles no va tenir gaire en compte el vessant energètic. En
enllumenat públic també cal treballar, però no tothom està d'acord en quina és la
millor alternativa. La tecnologia LED estalvia consum, però requereix una inversió
inicial molt alta que no és clar que es recuperi. Josep Maria Martí (CiU) afegeix que
tenim un estudi sobre l'enllumenat elaborat per la Diputació, que s'estudiarà i es
donarà a conèixer als grups municipals.

XI. EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT

El dictamen de la Comissió Informativa és el següent:

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 4 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit
del Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors ingressos, baixa per
transferència d'una partida que ofereix sobrant i aplicació de part del romanent de
tresoreria de l'any 2011, 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 EXTRAORDINARIS:

1.24125.22699 Activitats promoció econòmica: funcion. ...

3.92410.22699 Tribuna Oberta Vilafranca .

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS ....

SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

Aplicació pressupostaria

5.43102.20200 Lloguer local ptge. A. Sabaté Mill .

2.15201.22699 Gestió finques municipals .

5.92504.22699 Programa d'agermanaments .

6.000,00

1.500,00

329,00

7.000,00

19.000,00

7.500,00

7.500,00

26.329,00
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TOTAL CRÈDITS EXTRAOR.I SUPLEM.

F I NAN ÇA ME N T

BAIXES PER TRANSFERÈNCIA:

Aplicació pressupostària:

1.24125.22799 Activitats promoció econòmica .

TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA. .

MAJORS INGRESSOS:
Concepte

33.829.00

6.000.00 6.000.00

6.000,00

480.06

480.11

Particulars.- Tribuna Oberta Vilafranca .

Particulars.- Trobada intemacional joves ....

TOTAL MAJORS INGRESSOS .

1.500,00

19.000.00 20.500.00

20.500,00

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA:

Concepte

870.00 Aplicació romanent tresoreria per a despeses
generals . 7.329.00 7.329.00

TOTAL APLICACIÓ ROMANENT TRESORERIA

RESUM FINANÇAMENT

7.329,00

Baixes per transferència
Majors ingressos
Aplicació romanent

TOTAL FINANÇAMENT .

6.000,00
20.500,00
7.329.00

33.829,00

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.

Aquest dictamen s'ha aprovat amb 10 vots a favor (grups de CiU i del PP) i 10
abstencions (grups Socialista, de la CUP, d'ICV-EuiA i d'ERC).

El regidor d'Hisenda Aureli Ruiz defensa la incorporació de les partides, algunes de
les quals procedeix de subvenció. També s'havien d'incorporar les quotes de
manteniment de les places d'aparcament de l'Espirall.
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Pep Quelart (ERC) anuncia la seva abstenció; certes partides són lògiques, tot i que
ERC no té accés a opinar sobre les actuacions de promoció econòmica, per
exemple. Caldria saber què ens costa cada plaça de l'aparcament de l'Espirall.

La resta de grups expressa també la seva postura. Xavier Navarro (CUP) afirma
que cal fer un esforç per a vendre o llogar les places d'aparcament de l'Espirall.

XII. EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOST ESPORTS

Se sotmet al Ple el dictamen següent:

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 2 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris del Pressupost del
Patronat Municipal d'Esports d'enguany, mitjançant aplicació de part del romanent
de tresoreria de l'any 2011, i destinats a reconèixer obligacions corresponents a
l'exercici 2011, 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 i
l'article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals en
matèria de pressupostos, segons el detall següent:

CREDITS EXTRAORDINÀRIS:

8.34201.221001 Electricitat
esportives 1.597,42

instal.lacions

TOTAL CRÈDITS RECONEGUTS ....

FINANÇAMENT

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA:

1.597,42

870.00 Aplicació romanent per a desp. Generals

TOTAL APLICACIÓ ROMANENT................ 1.597,42

1.597,42

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.

El text anterior s'ha aprovat amb 13 vots a favor (grups de CiU, CUP, PP i ICV-
EUiA), 1 en contra (ERC) i 6 abstencions (grup Socialista).

Aureli Ruiz (CiU) afirma que la modificació ve també de la rebuda tardana de
factures d'electricitat que s'han de pagar.

XIII. CRÈDIT PER A INVERSIONS
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Se sotmet al Ple el dictamen següent:

PRIMER: Concertar amb BANKIA la concessió d'una operació de crèdit per import
de cinc-cents quaranta-nou mil nou-cents cinquanta euros (549.950,00 €),
destinada a finançar part de l'obra "Rehabilitació de l'edifici Centre del
Coneixement del Vi", amb les següents condicions financeres.

- Tipus d/interès: Euribor 3 mesos + 4,25

- Amortització: 9 anys
- Carència: 1 any
- Liquidació: mensual
- Revisió: trimestral
- Comissió obertura: 0,75%

SEGON: Aprovar la minuta del contracte del préstec en que es formalitzarà la
present operació.

TERCER: Facultar a l'Alcalde-President perquè, en nom i representació de la
Corporació Municipal, efectiu els tràmits i actuacions que siguin necessàries per a
l'efectivitat del present acord.

Aquest expedient no s/ha votat finalment; s'ha retirat i deixat sobre la taula, a
petició de diferents grups municipals.

Aureli Ruiz (regidor d'Hisenda i CiU) diu que es van demanar moltes ofertes, però
només se n'han presentat dues i es tria la millor en funció de les condicions. Ja ho
preveia el pressupost, i es tracta d'una part de les obres de rehabilitació de l'antic
INCAVI. Si es concreten les previstes aportacions privades a les obres no s'haurà de
disposar de tot el crèdit.

L'alcalde Pere Reguli diu que el projecte de nou Centre de Coneixement Vitivinícola i
Escola Superior, a l'edifici de l'antic INCAVI, s'està acabant de negociar amb
privats. En els propers dies s'ha de concretar quins privats formaran part de la nova
fundació i què hi aportaran (en total quasi 1 milió d'euros), la qual cosa haurà de
ser aprovada pel Ple. Tot es troba molt avençat, però Reguli diu que no pot fer
públics noms i quantitats fins que tot no estigui lligat. Ha de participar també en la
fundació una entitat d'estalvi, i l'INCAVI i l'Ajuntament de Sant Sadurní també
s'han compromès; es compta amb la col.laboració de la Universitat Rovira i Virgili.
Lògicament, sense la presència d'un sector privat que faci aportacions importants el
projecte no serà viable i no es podria dur a terme.

Pep Quelart (ERC) es mostra a favor de la idea de Centre de Coneixement del Vi,
però a parer seu no es pot donar suport a un crèdit per a un projecte del qual ERC
no en sap res, crèdit que a més no seria necessari amb mesures d'estalvi en
l'enllumenat públic i d'aplicació del romanent de tresoreria. Cal saber què es pensa
fer abans de demanar un crèdit.
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Josep Ramon (PP) afirma que s'abstindrà, perquè no se sap com acabarà el
projecte. Seria millor deixar-ho per al Ple proper, sabent ja amb què i qui comptem,
i quin és el projecte. No sembla lògic abocar-se a una gran obra sense tenir
garantida la viabilitat del projecte.

Xavier Navarro (CUP) expressa dubtes quant al projecte i el Centre, perquè es pot
tractar d'una elitista escola de negocis, i no d'una Universitat. No es coneix el
projecte, ni quina mena de Patronat es vol crear. És millor esperar a conèixer
detalls per a decidir.

Francisco Romero (grup Socialista) recorda que l'equipament de Centre de
Coneixement serà una de les poques inversions d'aquest mandat municipal, i que
cal un acord majoritari i un projecte potent. S'han d'aclarir incògnites prèvies:
participació del sector privat, implicació de la Universitat, oferta formativa, etc. Fins
llavors, és major esperar. També Jordi Solà (grup Socialista) insisteix en deixar
l'assumpte sobre la taula; si la participació dels privats és determinant, cal tenir
certes garanties, no sigui cas que ara fem obres importants a la finca que després
esdevinguin inútils.

L'alcalde Pere Reguli subratlla que es pot deixar sobre la taula una dies si sabem
que l'entitat de crèdit mantindrà tot aquest temps la seva oferta, no sigui cas que
amb el retard perdem l'accés al crèdit. L'Interventor Antoni Peiret diu que si
l'oferta es mantindria d'aquí a unes setmanes ho ignora, i que aquestes operacions
se solen portar al Ple, si bé aquesta en concret, en funció del seu import, la podria
aprovar legalment l'alcalde.

XIV. MOCIÓ AIGÜES TER - LLOBREGAT

Es dóna compte de la següent moció d'ICV-EUiA, la qual és encapçalada també
finalment per ERC,CUP i grup Socialista:

Aigües Ter - Llobregat (ATLL) és una empresa pública creada per la Generalitat de
Catalunya el 1990 responsable de l'abastament d'aigua de més de 100 municipis de
diverses comarques, entre elles l'Alt Penedès, el Garraf i l'Anoia. ATLL és doncs
una peça clau per tal de garantir un servei públic d'aigua de qualitat a 4,9 milions
de catalans i catalanes i a les activitats econòmiques que s'hi desenvolupen.

Des de la Ley de Aguas de 1879 està vigent un model públic de gestió de l'aigua
que garanteix la universalització del servei. Ara però la Llei aprovada pel Parlament
de Catalunya el passat 22 de desembre amenaça aquest model. Segons la
plataforma Aigua és Vida, el nou marc legislatiu pot comportar el
desmantellament d'institucions públiques d'aigua cabdals pel país, preveient la
privatització o externalització d'ATLL.

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, d'acord amb la normativa de règim local,
té l'obligació de garantir a la ciutadania l'abastament d'aigua potable i el
sanejament. En aquest sentit cal tenir molt present que bona part de
l'abastament d'aigua en alta de la nostra vila ve prestat per ATLL pel que
una privatització o externalització del servei afectarà negativament a la ciutadania,
a les activitats econòmiques i a l'Ajuntament de Vilafranca pels següents motius:
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1. Perquè l'accés a l'aigua potable i al sanejament és un dret humà i
configura un servei públic bàsic, com va aprovar l'Assemblea General de les
Nacions Unides el 2010. La privatització introdueix prioritats, alienes al bé comú,
com són les mercantils, de negoci i de benefici que l'allunyen, i fins hi tot
s'oposen a la preservació d'aquest dret bàsic.

2. Perquè l'externalització de la gestió encarirà el cost de l'aigua en alta, i la
repercussió al rebut dels usuaris ja que caldrà sumar als costos actuals (gestió i
amortització d'inversions) el benefici empresarial, que la plataforma Aigua és
Vida calcula que suposarà un sobrecost entre els 30 i 50 M€ anuals.

3. Perquè ATLL és patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes, dels
municipis i altres entitats locals (que hi han aportat parts dels seus
pressupostos en els darrers anys), no només de la Generalitat: ATLL disposa
d'un complet parc d'instal.lacions modernes i ben conservades que suposen un
actiu aproximat de 950 milions d'euros i d'infraestructures pagades amb
l'aportació econòmica de la ciutadania i amb aportacions del Fons de Cohesió
Europeu que tenien com objectiu finançar "projectes d'inversió pública destinats
a millorar el medi ambient'~ en cap cas finançar infraestructures per fer-ne una
explotació mercantil.

4. Perquè una privatització afecta negativament les finances municipals en
tant que obvia les aportacions que aquests municipis han fet per a la connexió
amb el sistema Ter-Llobregat. Els municipis són copropietaris de les
infraestructures, per això és inacceptable que aquest aspecte no hagi estat
tingut en compte.

5. Perquè el paper de regulació que puguin exercir els mun,c,p's o la
Generalitat sobre els serveis bàsics privatitzats és nul o extremadament
complex, com es va evidenciar durant la nevada del març de 2010 on més de
200.000 persones es van quedar sense llum, o el recent conflicte al Poblenou de
Barcelona amb el gas (Gas Natural), l'electricitat (Endesa) i l'Aigua (AGBAR)
donant-se les culpes l'una a l'altre, dilatant la solució i afectant 4.000 famílies.

6. Perquè l'externalització de la gestió pot suposar un abús de mercat ja
que el servei en alta a mans d'una empresa que també sigui distribuïdora en
baixa pot significar un abús de posició dominant, contravenint la normativa
europea.

7. Perquè no hi ha justificació tècnica: ATLL és una empresa eficient que
subministra anualment un volum de 229 Hm amb un molt bon rendiment del
95,14%. El 2010 va ser considerada la segona millor empresa pública del món
per la Global Water Awards.
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8. Perquè no hi ha justificació econòmica: Tot i que ha hagut de suportar les
inversions que corresponien al govern derivades del greu episodi de la sequera
del 2006-2008 (on la inversió va haver de passar de 25M€ anuals a més de
100M€) ATLL és una empresa perfectament viable i solvent amb petites
correccions al sistema tarifari.

9. Perquè no hi ha cap justificació social. L'externalització que s'està plantejant
no només no estava al programa electoral de cap força política ni del Parlament
ni dels municipis, sinó que amb el període que es preveu de la licitació, 50 anys,
constitueix una hipoteca desmesurada per a l'exercici democràtic en el futur. A
més a més, el procés pateix una evident falta de transparència des del seu
començament.

10.No hi ha cap justificació ambiental. AI contrari, una gestió en mans privades
no possibilitarà les inversions de caràcter mediambiental, de recuperació
d'aqüífers, de plans de manteniment de cabals ambientals o dels espais fluvials.
Difícilment, per exemple, es podrà fer el retorn del Ter previst al Pla de Gestió de
l'Aigua aprovat pel Govern de la Generalitat el novembre de 2010.

Per cadascun dels 10 motius exposats, s'ACORDA:

Primer. - Rebutjar que el patrimoni de l'ens Ter-Llobregat pagat parcialment
per aquest municipi sigui transferit a la Generalitat de Catalunya
sense haver consultat a aquest ajuntament.

Segon. - Mostrar l'oposició a la gestió privada de l'abastament en alta de
Vilafranca mitjançant una empresa o grup d'empreses privades.

Tercer. - Manifestar l'oposició de l'Ajuntament a la dissolució de l'ens públic
d'Abastament d'Aigua del sistema Ter-Llobregat.

Quart. - Demanar als serveis jurídics de l'Ajuntament que estudiïn els efectes
que la projectada privatització tindrà sobre la prestació de serveis de
l'aigua al municipi i, en cas que es dugin a terme, les possibles accions
jurídiques a emprendre per oposar-nos-hi; en coJ.!aboració, si és possible,
amb la Diputació, el Consell Comarcal o altres municipis.

Cinquè. - Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits legals
necessaris perquè siguin derogades totes les disposicions que infringeixen
o alteren el caràcter públic d'Aigües Ter Llobregat (ATLL).

Sisè.- Donar trasllat d'aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a Aigües Ter Llobregat, a
Aigües de Vilafranca, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a la plataforma Aigua
és Vida i a les associacions de veïns i entitats de ambientalistes de
Vilafranca.
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Aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que l'empresa Ter Llobregat és pública, i capta
l'aigua i la transporta en alta fins als dipòsits de molts municipis, com Vilafranca. Si
es privatitza hi haurien prioritats alienes al bé comú, l'aigua s'encariria molt i
perdríem capacitat de control. L'empresa dóna servei a 4,4 milions de catalans i,
malgrat el seu alt endeutament, els seus actius estan al dia i és viable. Cal tenir
present que els municipis, i Vilafranca també, van pagar una part de la inversió de
l'empresa, i que si la propietat se la quedés AGBARo un altre grup similar, en molts
supòsits les empreses d'aigua en alta i de subministrament final serien les
mateixes, creant-se una situació perillosa de quasi monopoli. El preu de l'aigua
s'apujarà de tota manera, però cal defensar una bona gestió pública, i mantenir en
el sector públic un assumpte tan estratègic com l'aigua.

Pep Quelart (ERC) afirma que és bo avançar-se i fer una demanda com la de la
moció en previsió d'un possible futur. Amb mesures com l'augment del preu de
l'aigua l'empresa és viable i ha de continuar essent pública. El sector públic també
pot gestionar correctament, com ho demostra el cas de l'empresa d'Aigües de
Vilafranca.

Montserrat Blasco (PP) es mostra a favor de la moció, malgrat no compartir algunes
de les seves afirmacions. Cal valorar els efectes d'una possible privatització, i lluitar
contra un increment excessiu del preu de l'aigua.

Llorenç Casanova (CUP) desitja encapçalar la moció, promoguda per la plataforma
l'Aigua és Vida. La privatització podria encarir el preu de l'aigua entre un 150 i un
300 per 100. Si hi ha dificultats financeres calen mesures, però mantenint el capital
públic de l'empresa. No es poden socialitzar les pèrdues i privatitzar els beneficis.

Ramon Zaballa (grup Socialista) recorda que el seu grup estava preparant una
moció semblant, a la qual dóna suport i encapçala. L'empresa ATLL és una garantia
de servei públic d'aigua de qualitat, i la privatització afectaria negativament la
ciutadania. El PSC creu en els serveis públics i les empreses públiques, ben
gestionades, amb transparència i eficiència.

Aureli Ruiz (CiU) afirma que l'aigua és un dret i ha de ser un servei públic, i que no
seria bo que el subministrament en alta i en baixa el fes la mateixa empresa,
perquè això podria comportar una competència deslleial. Però és discutible que
l'empresa pública, gestionada per Generalitat i. municipis (a nosaltres ens hi
.representa la Mancomunitat Penedès-Garraf) que ens ocupa, estigui ben gestionada
a la vista dels seus resultats econòmics (factura 70 milions i deu 700 milions). Cal
cercar fórmules imaginatives, sabent que el preu de l'aigua està augmentant en els
darrers anys i per força ho farà encara més.

XV. MOCIÓ RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ

Es presenta la següent moció de la CUP, encapçalada també finalment pels grups
Socialista i d'ICV-EUiA:
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La Renda Mínima d'Inserció (RMI) és un programa integral que contempla, a més
d'una prestació econòmica, diferents mesures de suport personalitzades (a través
del Pla Individualitzat de Reinserció sociolaboral) per a persones que, per a
diferents motius, no disposen dels mitjans suficients per atendre les seves
necessitats bàsiques. La Generalitat de Catalunya defineix, dins del seu catàleg de
serveis, la RMI com a "una acció de solidaritat de caràcter universal envers els
ciutadans i ciutadanes amb greus dificultats econòmiques i socials amb el propòsit
d'atendre les necessitats bàsiques per viure en societat, amb els recursos
convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció social i
laboral". El problema però, rau en la manca de "recursos convenients" per a
garantir tal inserció social. Manca de recursos que ha portat a molts dels perceptors
de la RMI a enquistar-se en la necessitat, doncs la simple percepció de la RMI no és
una solució a mitjà/llarg plaç (ni a nivell personal ni a nivell institucional).

Atès que, en el torn de precs i preguntes del ple ordinari del mes de desembre de
2011, la CUPpreguntava sobre el número de rendes mínimes d'inserció gestionades
des de l'Ajuntament de Vilafranca. Segons la informació facilitada des del mes de
maig de 2011 fins al gener de 2012, l'Ajuntament ha tramitat 91 expedients, dels
quals cap no ha estat encara resolt per la Generalitat de Catalunya.

Atès que, els ens locals són els responsables de resoldre aquestes situacions
d'inseguretat, incertesa i precarietat i, si la Generalitat es nega a resoldre els
expedients de la RMI, l'administració que gestiona el servei hauria de tenir
l'obligació i responsabilitat ètica i moral de donar suport a aquestes famílies.

Atesa la greu situació de crisi econòmica actual i les fortes repercussions socials
que se'n deriven (desnonaments, atur, desprotecció ... ) des de la CUP volem
manifestar el nostre rebuig a aquest acte d'irresponsabilitat social del Govern
autonòmic i trobem inadmissible que aquests expedients de la RMI encara no
estiguin resolts, ja que les persones que el sol.liciten acostumen a estar en una
situació de precarietat molt gran.

Per tot això, es proposa que aquest ple aprovi els següents ACORDS:

Manifestar la queixa d'aquest Ajuntament a la Generalitat de Catalunya per
tal de denunciar la indiferència i el menyspreu amb el que es tracta a les
famílies i persones que sol.liciten aquesta ajuda i no reben resposta.
Denunciar públicament a través d'una nota de premsa aquesta situació.
Demanar a la Generalitat que en el temini màxim d'l mes, resolgui tots els
expedients de Renda Mínima d'Inserció.
Demanar a la Generalitat i als ajuntaments que utilitzin tots els esforços
professionals i econòmics, no en retallar i perseguir als febles, sinó en ajudar
a la ciutadania a sortir de la crisi amb la dignitat que qualsevol persona es
mereix.
Que l'Ajuntament de Vilafranca enviï una carta a tots els afectats demanant
disculpes per aquesta situació comunicant les resolucions d'aquesta moció i
es comprometi davant d'aquestes famílies i persones a resoldre el seu
expedient amb la màxima celeritat.
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Enviar aquesta moció i el resultat de la votació als grups parlamentaris representats
al Parlament de Catalunya perquè tinguin coneixement i actuïn en conseqüència.

Sotmesa a votació la moció, ha obtingut 10 vots a favor (grups Socialista, de la
CUP, d'ICV-EUiA i d'ERC) i 10 en contra (CiU i PP). S'ha repetit la votació amb el
mateix resultat, restant rebutjada la moció pel vot de qualitat de l'alcalde.

Xavier Navarro (CUP) recorda que la renda mínima (RMI) és un petit ajut a famílies
sense cap ingrés i en situació precària. D'acord amb la contesta del govern a una
pregunta que es va fer, 91 expedients els té per resoldre la Generalitat des de maig
de l'any passat, i això no és acceptable. No s'han fet els deures, i cal tenir present
que l'Ajuntament participa en la gestió de les prestacions. Davant del retard, cal
comunicar amb les famílies afectades, comprometre'ns i fer les queixes que
s'escaiguin.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, i considera molt greu el retard en la
resolució dels expedients, pel que fa a Vilafranca i a Catalunya en general.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca que es tracta d'un ajut per a cobrir necessitats
familiars bàsiques, i no pot ser que la Generalitat no contesti les peticions; ICV ha
traslladat ja aquest problema al Parlament i al Consell de Garanties Estatutàries.

Montserrat Blasco (PP) considera interessant la moció. Les situacions familiars són
sovint delicades, i la Generalitat ha de contestar les peticions.

Francisco Romero (grup Socialista) es mostra a favor de la moció. La regulació de
la renda mínima ja es va modificar fa poc erròniament al Parlament, i la situació de
retard és molt preocupant.

Ramona Suriol (CiU) accepta l'esperit de la moció, però afirma que no es pot dir en
cap cas que els serveis socials municipals no fan correctament la seva feina. Els
serveis socials viuen i pateixen la situació i tramiten els expedients, però cal
recordar que la resolució final és competència de la Generalitat. Hi ha molta feina a
fer des de l'Ajuntament, la qual s'entorpiria si haguéssim d'enviar cartes
personalitzades.

Tant Ramona Suriol com l'alcalde Pere Reguli rebutgen que l'Ajuntament trameti
una carta a les persones afectades demanant disculpes, perquè l'Ajuntament fa bé
la feina i no té cap culpa de res; per tant, es formula in voce una esmena de
supressió del punt 5 de la moció (carta demanant disculpes). Si s'accepta l'esmena
CiU votarà a favor de la moció, i si no en contra. Xavier Navarro (CUP), com a
ponent, no accepta l'esmena, perquè diu que el retard és quasi d'un any, i malgrat
que resolgui la Generalitat l'Ajuntament també ha de donar la cara i té
responsabilitats, a parer seu.

Sotmesa a votació la moció, és rebutjada amb el resultat que ja s'ha expressat
anteriorment.
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XVI. MOCIÓ SOBRE ENVASOS

Es presenta la següent moció d'ICV-EUiA:

Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea estableixen els principis
de precaució i prevenció, d'acord amb els criteris d'evitar el dany ambiental en
origen i que el responsable de posar en el mercat un producte que es converteix en
residu se n'ha de responsabilitzar.

Les normatives europees, estatals i catalanes en matèria de residus i residus
d'envasos van encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció que, de
moment, no s'han assolit.

Segons la Llei estatal d'Envasos i Residus d'Envasos (LERE), els sistemes de dipòsit,
devolució i retorn d'envasos (SOOR) són el sistema obligatori de gestió d'envasos,
però això no s'han desenvolupat.

La normativa estableix que el cost de la recollida selectiva d'envasos ha de recaure
sobre els Sistemes Integrats de Gestió, però de moment els Ajuntaments
assumeixen el cost total de la gestió dels envasos, el qual és superior al sufragat
pels Sistemes Integrats de Gestió.

El principi de responsabilitat ampliada del productor ha estat un dels principis
prioritaris de la política europea per la capacitat que té d'internalitzar els costos de
les empreses i de deslliurar la societat d'aquests costos.

Els SDOR han demostrat obtenir els millors resultats de recuperació dels envasos i
afavoreixen l'augment de l'envasat en envasos reutilitzables.

L'Agència de Residus de Catalunya ha encarregat un estudi sobre la viabilitat dels
SDDR i ha mostrat el seu interès en promoure aquest model .
•
Per tot l'exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:

1. Refermar el compromís de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès de
desenvolupar actuacions encaminades a reduir els residus i residus
d'envasos, recuperar-ne el màxim i sensibilitzar la població i els agents
comercials i econòmics per contribuir a aquests objectius de prevenció de la
contaminació, d'evitar l'esgotament de recursos i el canvi climàtic, tot potenciant
una distribució i un consum responsables.

2. Estudiar en un termini de 6 mesos, i en tot cas abans de l'aprovació de
les Ordenances Fiscals pel 2013, la viabilitat de fer a Vilafranca del
Penedès una prova pilot d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn
d'envasos cercant establiments col.laboradors inclosos a l'epígraf 2.c de
l'article 5è de l'ordenança de gestió de residus que podrien gaudir a canvi d'una
bonificació de la quota a pagar en el rebut de la brossa.
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3. Demanar a la Generalitat i a l'Estat que impulsin les modificacions legislatives
que corresponguin per adoptar els sistemes de dipòsit, devolució i retorn
d'envasos.

4. Adherir-se a la Xarxa catalana Retorna per impulsar els objectius indicats ens els
punts anteriors, difonent l'adhesió pels canals de comunicació municipals.

5. Donar trasllat d'aquesta moció per correu electrònic al Departament de Territori
i Sostenibilitat, a l'Agència de Residus de Catalunya, al Departament d'Empresa i
Ocupació, al Departament d'Economia i Coneixement, a l'Agència Catalana de
Consum, al govern de l'Estat i a la Xarxa Retorna.

Aquesta moció s'ha aprovat amb 12 vots a favor (ICV-EUiA, grup Socialista, CUP,
PPi ERC) i 8 abstencions (CiU).

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que la iniciativa de la moció és de la societat
civil (Xarxa Retorna). Existeixen molts envasos i només se'n recupera el 30%, ja
que la resta va a parar a abocadors, platges, etc., en qualitat de residus la gestió
dels quals la paguem els contribuents. La Xarxa Retorna (adherir-nos-hi no té cost
per a l'Ajuntament) treballa per a potenciar sistemes de dipòsit, devolució i retorn
d'envasos (SDDR). L'Ajuntament s'hauria també de comprometre en aquesta línia, i
portar a terme una prova pilot.

Pep Quelart (ERC) es mostra a favor de la moció, ja que ERC aposta per la
reutilització, el reciclatge i la reducció dels residus. Estem en un moment crític en
aquesta matèria, i s'ha d'actuar urgentment.

Montserrat Blasco (PP) dóna suport clar a aquesta iniciativa, i posa en relleu la
conveniència de fer accions que comportin una major conscienciació de la gent
sobre aquesta problemàtica.

Llorenç Casanova (CUP) fa costat a la moció, la qual parteix d'una iniciativa d'una
fundació. Cal tenir clar que no sempre els usuaris han de pagar els plats trencats.
Les empreses que posen al mercat envasos han de ser responsables de la seva
gestió posterior.

Ramon Zaballa (grup Socialista) fa referència a l'increment ferotge del consum en
els darrers anys, i al caràcter finit dels recursos del planeta. Mesures com les de la
moció inciten a un consum responsable que respecti la natura i eviti el canvi
climàtic.

Aureli Ruiz (CiU) afirma que a Vilafranca existeix el sistema senzill de recuperació
d'envasos a través de contenidors. La moció planteja un altre sistema de dipòsit,
devolució i retorn dels envasos que fins ara no ha implementat cap municipi i que
és dubtós. La mateixa Agència Catalana de Residus és escèptica mentre no hi hagi
una gran col.laboració dels grans productors d'envasos. CiU comparteix l'esperit de
la moció, però s'abstindrà pels dubtes que genera.
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) admet que aquí no hi ha experiències, però el sistema
s'aplica correctament a Alemanya i als països nòrdics. Es podria fer una prova pilot
en algun establiment de Vilafranca.

XVII. MOCIÓ SOBRE DADES IMMIGRANTS

Es presenta la següent moció del PP:

ATES que en els darrers mesos per part l'Ajuntament de Vilafranca del Penedes
s' ha comprovat que hi ha personas que viuen en barraques o edificacions al camp
on els pagesos deixen les eines o es refugien en cas de pluja en diversos indrets del
nostre municipi.
ATES que una part significativa d'aquestes persones son immigrants irregulars i
que el seu mitjà de vida provè de la comissió de petits delictes, com robatoris o
furs.
ATES que el article 89 Codi Penal estableix que les penes privatives de llibertad
inferiors a sis anys imposades a un extranger no resident legalment en Espanya
seran sustituides per la seva expulsió del territori espanyol.
ATES que per la Circular 2/2011 de 2 de Novembre de 2011 la Fiscalia General de
l'Estat es demana als Fiscals que instin la expulsió dels inmigrants irregulars com
mesura substitutiva de penes privatives de llibertat en els Judicis de Faltes i altres
procediments , quan els fets que els jutjin tinguin una pena prevista inferior a sis
anys de presò , i el seu mitja de vida es basi en la comissió de petits delictes, com
robatoris o furs.

El Grup Municipal del Partit Popular demana al Ple de l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedes que ACORDI:

Instar a l'Equip de Govern perque posi en coneixement les dades dels
immigrants irregulars que viuen en barraques o les edificacions en el camp en el
nostre municipi i que seu mitjà de vida estigui basada en la comissió de faltas i
petits delictes amb pena prevista inferior els sis anys a la Fiscalia de Vilanova i la
Geltru perque insti a la seva expulsió en els procediments judicials que estiguin
oberts contra aquestes persones.

L'anterior moclo no s'ha votat ni aprovat. A instàncies de l'alcalde, el PP l'ha
retirada per a presentar-la de nou a una altra Ple, reformulada.

L'alcalde Pere Reguli afirma que d'acord amb l'informe emès pel secretari la moció
és iI.legal, i insta a Josep Ramon a que quedi sobre la taula o a què el modifiqui
substancialment.

Josep Ramon contesta que discrepa de l'informe, però comenta verbalment quins
punts es podrien canviar o matisar.
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L'alcalde manifesta que l'Ajuntament no pot informar sobre si un ciutadà es guanya
la vida delinquint, perquè això seria clarament iI.legal. En tot cas, sembla que Josep
Ramon vol presentar ara una esmena a la totalitat sobre la seva moció, però sense
cap text escrit comprensible. Demana a Ramon que presenti un altre dia un nou
text clar i ajustat a llei, amb vista a poder-lo debatre en el si del Ple.

AMPLIACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ SOBRE LLENGUA
ILLES BALEARS I VAGA DE FAM

Després de la convocatòria del ple, i per tant fora de l'ordre del dia, s'ha presentat
una moció per part del grup d'ERC.

La declaració d'urgència, amb la consegüent ampliació de l'ordre del dia, ha estat
acceptada per assentiment.

El text de la moció presentada és el següent:

L'associació de Jubilats per Mallorca està duent a terme, des del dia 1de març de
2012, una vaga de fam per la nostra llengua, protagonitzada fins ahir per un dels
membres de la seva directiva, en Jaume Bonet Moll i ara per Tomeu Amengual.

El Casal cultural de Can Alcover de Palma ha estat el lloc triat pel desenvolupament
d'aquesta iniciativa; un lloc carregat de simbolisme per haver estat la casa on
visqué el nostre estimat poeta Joan Alcover, autor del poema "La balanguera" que
actualment és l'himne oficial de Mallorca.

Aquesta mesura de protesta tan valenta està presa per defensar la llengua catalana
dels abusos que rep per part del govern Balear, ja que està perpetuant l'atac més
radical des de la instauració de la dictadura feixista del general Franco contra la
llengua pròpia de les Illes Balears i Pitiüses.

L'objectiu de la vaga de fam és aconseguir que els parlamentaris del Partit Popular
no votin a favor de la modificació de la Llei de Funció Pública, una modificació que
intenta desprestigiar i minoritzar la llengua catalana, deixant-la com a llengua de
segona categoria, amb mesures com la de convertir-la en un mèrit i no en un
requisit. Per tant, aquesta modificació vulnera la Declaració Universal dels Drets
Lingüístics, que va esser aprovada per unanimitat al Congrés dels Diputats de
Madrid i que forma part dels Drets Humans.

El coratge i la força de voluntat d'aquest grup de jubilats encapçalats per Jaume
Bonet Moll són un gran exemple per a tots nosaltres.

Per tot això, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana demana al Ple de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Donar ple suport a la vaga de fam per la llengua catalana realitzada per
l'associació de Jubilats per Mallorca en les persones de Jaume Bonet Moll i Tomeu
Amengual, al Casal Cultural de Can Alcover de Palma des del 1de març de 2012 .
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SEGON. Instar al President del Govern Balear, José Ramón Bauza Díaz, a retirar la
modificació de la Llei de Funció Pública per vulnerar la Declaració Universal dels
Drets Lingüístics i per atemptar contra els drets dels catalanoparlants reconeguts a
l'Estatut d'Autonomia.

Aquesta moció s'ha aprovat amb 18 vots a favor 2 en contra, corresponent
aquesta darrers al PP.

Pep Quelart (ERC) afirma que assistim a un atac constant i coordinat contra la
nostra llengua, ara a Mallorca. El president balear pretén suprimir el català coma
requisit d'accés a la funció pública, convertint-lo en un simple mèrit. Cal donar
suport a les persones que lluiten contra aquestes mesures que perjudiquen la
llengua catalana.

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció, i als jubilats de Mallorca que
per mitjà d'una vaga de fam lluiten per la nostra llengua.

Montserrat Blasco (PP) es mostra contrària a la moció. El dret de vaga existeix,
però a les Balears un govern democràtic planteja mesures que obren l'accés a la
funció pública, i que no van en detriment del català.

Llorenç Casanova (CUP) subratlla que a les Balears no tothom del PPdóna suport a
les mesures, i que el fet que un Govern hagi estat elegit pels ciutadans no
garanteix que el seu comportament sigui democràtic. El PPactua contra el català i
contra la riquesa lingüística.

Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport a la moció, i afirma que en els darrers
mesos la llengua catalana està essent castigada a les Illes. La decisió del president
Bauzà és política i equivocada, i atempta contra la llengua pròpia de les Balears.

Raimon Gusi (CiU) afirma que a Catalunya, malgrat les sentències judicials i els
atacs, el català està resistint, amb molta gent i voluntaris i parelles lingüístiques
col.laborant. Però a la Franja, a les Illes o al PaísValencià el català no es respecta, i
per exemple passa de requisit a simple mèrit. CiU dóna suport a la moció.

AMPLIACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ SOBRE ADHESIÓ
A VAGA GENERAL 29 DE MARÇ

Després de la convocatòria del Ple, i per tant fora de l'ordre del dia, s'ha presentat
una moció per part dels grups d'ICV-EUiA, Socialista, CUP i ERC.

La declaració d'urgència, amb la consegüent ampliació de l'ordre del dia, ha estat
acceptada per assentiment.

El text de la moció presentada és el següent:

Vista la convocatòria de vaga general convocada per sindicats, amb el suport de
diverses entitats i col. lectius, contra la reforma laboral i en defensa dels drets
laborals i socials, l'Ajuntament de Vilafranca acorda:
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1.- Adherir-se a la convocatòria de vaga general pel 29 de març.
2.- Convocar a la manifestacions que es faran a Vilafranca a les 12:00 i a les 18:00
h a la plaça de la vila.

Sotmesa a votació la moció, ha obtingut 10 vots a favor (grups Socialista, de la
CUP, d'ICV-EUiA i d'ERC) i 10 en contra (CiU i PP). S'ha repetit la votació amb el
mateix resultat, restant rebutjada la moció pel vot de qualitat de l'alcalde.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la vaga general, i diu que les reformes laborals
han de ser pactades i no imposades. La legislació laboral ha de tenir un caire social,
i no són acceptables reformes com aquesta que retallen drets socials.

Bernat Villarroya (ICV-EuiA) dóna suport a la vaga i als actes de protesta
convocats, com la manifestació unitària de dijous a les 18 hores. Cal defensar els
drets socials i laborals.

Llorenç Casanova (CUP) recorda que el Ple anterior ja va mostrar-se en contra de la
reforma laboral aprovada per part del PP, de caràcter unilateral i agressiu.
L'Ajuntament ha de fer costat als treballadors.

Ramon Zaballa (grup Socialista) afirma que existeixen diferents maneres de lluitar
contra la crisi; el PSC aposta per lluitar contra l'economia submergida, per l'ajust
d'alguns impostos, per gravar grans fortunes o fer reformes en els mercats
financers. Però a Espanya i a Catalunya el PP i CiU opten per una austeritat
extrema, per una reforma laboral injusta i ineficaç i per fortes retallades en els
drets socials i l'estat de benestar. Caldria més diàleg, i la vaga mereix el nostre
suport.

Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. AI país hi ha més de 5 milions
d'aturats, i una reforma del mercat laboral com l'aprovada és del tot necessària. El
Govern va oferir diàleg als agents socials, però l'acord no va ser possible. A més,
ara les mesures es tramitaran a les Corts com a projecte de llei, amb la possibilitat
de presentar-hi esmenes.

Aureli Ruiz (CiU) es manifesta contrari a la moció. Hi ha un projecte de Llei sobre la
reforma laboral en discussió a les Corts, i una vaga general en aquests moments no
solucionarà res. De tota manera, la vaga és un dret individual. Tothom pot fer vaga
o no fer-ne, però l'Ajunrtament com a institució no ha de prendre postura, ni cridar
a la vaga.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia, es produeixen les intervencions següents, amb
el benentès que les qüestions no contestades en aquesta sessió seran respostes pel
govern municipal per escrit.

A) El portaveu d'ERC Pep Quelart formula les qüestions següents:
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1) A dia d'avui, tenim constància d'almenys dos accidents mortals al mateix punt de
la C15 a l'alçada de la Granada, en la confluència d'un canvi de rasant i una corba
molt pronunciades. Sol. licitem que l'Ajuntament de Vilafranca demani al
departament competent de la Generalitat la col.locació d'una mitgera de formigó
que separi els dos sentits de circulació.

Contesta l'alcalde Pere Reguli que s'estan fent gestions. Punts negres com aquest,
o per exemple els de les rotondes de la sortida de la N-340, s'han de corregir.

2) Esperant que aviat sigui una realitat l'aprovació definitiva de l'Àmbit del Penedès
i comenci a treballar, pel bé d'aquesta terra. Sol. licitem de l'Alcalde i Diputat Pere
Reguli que demani a la Presidenta del Parlament que posi la creació de la Vegueria
Penedès a un ordre del dia del Parlament, que tregui del calaix la proposta de
modificació que vostè mateix va presentar, i que, per tant, desencalli la seva
tramitació i aprovació.

L'alcalde Pere Reguli afirma que l'assumpte és complicat, i que ell pateix la situació
i està lluitant per la Vegueria Penedès. Hi ha la proposta de modificació de la Llei i
també la futura llei de governs locals. Caldrà estar atent i presentar les iniciatives
adequades.

B) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) planteja:

3) Sembla que el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès es planteja una privatització
parcial de parts de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, en el sentit per exemple de
cedir instal.lacions a les tardes a Mútues per a operar. Pregunta si el govern
municipal ho sap i quina postura defensaran els representants municipals en el
Consorci, tenint en compte que l'hospital té llistes d'espera. Contesta Aureli Ruiz
(CiU) que l'assumpte s'ha plantejat a tot Catalunya i que alguns hospitals lloguen
instal.lacions per a generar ingressos i millorar els serveis. L'Hospital ja fa serveis
per a Mútues, com per exemple en el cas de la medicina esportiva. Llogar quiròfans
suscita dubtes, i de moment només s'han fet consultes. Llogar espais en hores que
no s'utilitzen per a generar ingressos és possible, però de moment no és aquesta la
voluntat, ni s'ha pres cap decisió en aquest sentit.

4) ICV va plantejar la presència de tots els grups en el consell rector del Consorci
Sociosanitari, i en aquest sentit va presentar una al. legació en el període
d'informació pública de la modificació d'estatuts. Però sorprenentment els nous
estatuts s'han publicat sense canvis, dient que no s'havia presenta cap al. legació, la
qual cosa no és certa. L'alcalde Pere Reguli contesta que té una reunió prevista
sobre la matèria, i que es trobarà una fórmula que permeti que tots els grups
puguin participar en les reunions del consell, sense que calgui presentar recursos
legals.

5) L'ermita de Santa Maria dels Horts, bé patrimonial, ha patit atacs recentment, i
pregunta què s'ha fet per a salvar el patrimoni cultural i els camins d'accés. Joan
Manel Montfort contesta que l'assumpte ja s'ha resolt pràcticament: s'ha canviat la
porta, s'ha localitzat la propietat i s'estan portant a terme les actuacions adients
per a salvar aquest patrimoni de la vila. ..=
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6) Demana un plànol que indiqui la cobertura de la xarxa wifi pública, ja que per
exemple a l'hospital comarcal no hi ha cobertura per raons que s'ignoren.

7) Cinc preguntes fetes per Bernat Villarroya en el Ple de 28 de febrer encara es
troben pendents de resposta, i la demana expressament (pagament quota a ACM,
línia de RENFE, tancament de patis interiors d'illa, antiga Caserna de la Guàrdia
Civil i Pla de mobilitat).

C) El grup de la CUP ha presentat prèviament per escrit les qüestions següents:

Preguntes:

8) El mes de febrer passat els i les estudiants de Vilafranca van fer una aturada
contra les retallades a l'ensenyament. Aquesta mobilització va consistir en una
concentració a la plaça de la Vila i posteriorment es va transformar en una
manifestació. Voldríem saber qui va donar l'ordre a la policia municipal de gravar la
manifestació i també volem saber que es faran amb aquestes gravacions.

Joan Manel Montfort (CiU), en nom del govern, recorda que les manifestacions
s'han de comunicar prèviament d'acord amb la llei, i que no s'ha de tallar el trànsit
sense permís. Potser algun policia a títol personal va fer alguna foto, però no es va
donar cap ordre d'enregistrar, ni ha tingut lloc cap enregistrament de la
concentració.

9) Per quin motiu s'han reduït els RRHHdestinats a la sindicatura de greuges?

Contesten Aureli Ruiz i Pere Reguli en el sentit que no hi ha hagut cap reducció. A
la Sindicatura hi ha la Síndica i un Administratiu, i així continua essent. Pot ser que
l'Administratiu reforci puntualment algun servei si fa falta durant alguna hora, però
no ha existit cap canvi rellevant.

10) AI juliol de 2010 es va aprovar per unanimitat una moció presentada per CUP,
ICV, PSC i ERC en la qual el govern municipal es va comprometre a incloure el
servei Respir dins de la seva carta de serveis i a fer uns estudis. Després d'un any i
mig, han fet aquest estudi? Si no l'han fet, quin ha estat el motiu? Si ja el tenen,
quan el compartiran amb la resta de grups municipals?

Ramona Suriol (CiU) recorda els inicis del servei, fins que finalment la Diputació va
eliminar la subvenció i va posar a disposició les Llars Mundet. La gent més gran pot
accedir dos mesos en el marc de Respir a la residència Ricard Fortuny, i existeix el
recurs de les Llars Mundet. Es va fer un càlcul verbal entre Montse Roca, de
l'Espiga, i l'Ajuntament, i es va constatar que disposar del servei que pretenia la
moció tenia un cost anual de 80.000 euros, que és inassumible. Ja s'ha cedit
recentment a l'Espiga un nou aulari, i si es volen més dotacions caldrà parlar-ho en
el marc del pressupost de l'any vinent. També cal tenir present, diu l'alcalde Pere
Reguli, que l'Espiga disposa de diners, i que si creu que el servei és prioritari en
podria aportar.

G
Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEoÈS

http://www.vilafranca.cat


~

~ AJUNTAMENT
~I"IIJVILAFRANG.A

DEL PENEDES

11) L'abril de 2010 es va realitzar l'aprovació inicial del Pla de Mobilitat. El regidor
de mobilitat va explicar que estava pendent de crear la Comissió de transport públic
per tal d'informar-los del Pla abans de portar-lo a aprovació definitiva. Fa pocs dies
es va convocar la comissió, però no va ser informada del Pla de Mobilitat. Quan
pensen portar-lo a aprovació definitiva?

El regidor Josep Maria Martí (CiU) contesta que el Pla que s'havia elaborat parteix
de dades de 2008 que han canviat. Caldria actualitzar-lo d'acord amb les dades i
necessitats actuals, i tenint en compte que no existeix gaire disponibilitat
pressupostària per a posar-lo en marxa. Martí dubta sobre l'oportunitat d'aprovar
definitivament el Pla.

Precs:

12) Podria habilitar-se un espai d'aparcament davant l'escola Dolors Piera
(Avinguda d'Europa) per tal de facilitar la recollida dels alumnes, donat que disposa
de tres carrils i no és un espai molt transitat?

Josep Maria Martí (CiU) afirma que s'estudiarà, però que justament a la zona de
l'escola Dolors Piera ja existeix aparcament.

13) Que s'amplliï l'horari de visites del cementiri municipal durant els mesos de
primavera i estiu fins a més tard de les 18,00 hores.

Aureli Ruiz (CiU) contesta que ampliar l'horari actual (vigent des de fa molt temps)
durant el bon temps podria estar bé. Tanmateix, el servei es gestiona per
concessió, i la prolongació comportaria pagar una quantitat addicional a l'empresa;
cal tractar-ho en el marc de l'aprovació del pressupost.

D) Joan Tarrida (grup Socialista) planteja:

14) Joan Tarrida fa referència a uns nous passos de vianants al carrer Ordal (prop
de l'avinguda de Barcelona), passos que no són prou accessibles per a les persones
amb mobilitat reduïda. Demana que es corregeixi; l'alcalde contesta que es mirarà i
es corregirà tot allò que calgui.

Pere Re/li i Riba

G».
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Francesc Giralt i Fernàndez

L'alcaldeaixeca la sessió, de la qual, com a secretari, \questa acta,

Vist i PlaJ
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