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PROPOSTA D'ACORD DE NOMENAMENT DE PATRONS A LA FUNDACIÓ DE LA FESTA
MAJOR DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Atès que els estatuts de la Fundació de la Festa Major de Vilafranca del Penedès
estableix que el són patrons de la fundació de manera nata l'alcalde i el tinent
d'alcalde que designi l'alcalde, amb atribucions delegades en matèria de Cultura o
Festa Major i que la resta seran entre sis i vuit persones nomenades pel Ple.

Atès que els mateixos estatuts estableixen que el patronat estarà també format per
entre sis i vuit persones físiques nomenades pel ple de l'ajuntament pertanyents a la
societat civil de Vilafranca del Penedès, una vegada valorades les diferents propostes
formulades pels diferents grups municipals.

Atès que els estatuts de la fundació estableixen que els patrons elegits pel Ple no
podran tenir un mandat superior al del consistori que ha procedit al seu nomenament,
sens perjudici de seguir realitzant les seves funcions fins al nomenament dels nous
patrons.

Vistes les propostes de nomenaments efectuades per cada grup municipal
es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Nomenar patrons de la Fundació de la Festa Major de Vilafranca del Penedès
a:

- Aureli Ruiz i Milà
- Jordi Solà i Sebastià
- Néstor Martínez i Crespo
- Joaquim Barberà i Budi
- Jordi Castellví i Mata
- Jordi Bové i Moncusí

Segon.- D'acord amb l'article 332.5 del Codi Civil de Catalunya, per a la plena
efectivitat del present nomenament caldrà que les nomenats acceptin el càrrec per al
qual han estat nomenats.

Tercer.- Notificar el present acord als patrons nomenats i a la Fundació de la Festa
Major de Vilafranca del Penedès.

No obstant, el Ple acordarà allò que consideri oportú.

Pr::i'mertinent--c 'alc
/. ...-.:::--_-.-

~

7 .-
Aur . ~. I a
Vilafra ca del Penedès, 22 de setembre de 2016
/rrt.14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938920358 - www.v;lafnmca.cat

, .
.- -

http://www.v;lafnmca.cat


j.~ t

ALCALDIA
La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se
sotmeti al Ple municipal, per a la seva discussió i votació, el dictamen
següent:

Atès que l'article 15 b) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,
reconeix el dret dels empleats públics a la negociació col.lectiva.

Atès que en data 5 de febrer de 2016 es va constituir la Mesa General de
Negociació per tal que els representants de l'Ajuntament i dels seus
empleats públics acordessin un nou marc regulador, realitzant-se des de
llavors 14 sessions de la mateixa, degudament documentades.

Atès que no s'ha arribat a un Acord global amb els representants dels
treballadors, però si a punts d'Acord al llarg d'aquest procés de negociació,
considerant-se convenient plasmar-ho per tal de respondre al principi de
bona fe en el marc de la negociació col. lectiva i afavorir la signatura de
l'Acord global.

Atès que en el seu desenvolupament, s'ha acordat prorrogar la vigència de
l'article 15 de l'Acord de Condicions i del Conveni col. lectiu pels períodes
2013-2015, prorrogant la vigència de les quanties 1 any més, estant en el
Pressupost consignades les quanties previstes. En cas contrari suposaria
que els empleats públics municipals percebrien tots la quantia de 396,Ol€
com a màxim, en concepte de productivitat, i deixarien de percebre les
següents quanties:

1. Grup Al: 660,46 €
2. Grup A2: 433,21 €
3. Grup CI: 332,21 €
4. Grups C2 i APST: 281,71 €

Atès que d'acord amb allò previst al Capítol IV del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat Públic (d'ara en endavant EBEP), les parts signants han exercit
el dret a la negociació col.lectiva de les condicions de treball dels empleats
públics.

Atès que d'acord amb la Disposició Addicional 6a del vigent Acord de
Condicions pel personal funcionari d'aquest Ajuntament, es preveu la
possibilitat de negociar aspectes que afectin exclusivament al personal de la
Policia Local en el si d'una Mesa Sectorial.

Atès que les matèries incloses en aquest Acord parcials han sigut objecte
de negociació i acordades amb els representants del personal afectat,
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d'acord amb allò previst a l'article 37.1 b) i m) de l'EBEP en quant recull
,especialitats i característiques pròpies de l'organització de la Policia Local
així com el total del personal respecte el complement de productivitat.

S'ACORDA

Primer.- Acordar el contingut i pacte que figura com Annex a aquest Acord
i que regula la Jornada especial i les retribucions complementàries del
personal de la Policia Local.

Segon.- Prorrogar la vigència de l'article 15 del Conveni col.lectiu i l'Acord
de Condicions respecte les quanties establertes per 1 any més de durada,
es declara expressament el caràcter no consolidable de les quanties
previstes en aquest article. Pels exercicis posteriors el complement de
productivitat s'abonarà d'acord amb les quanties i requisits previstos 17 del
Conveni que regulen les condicions dels empleats públics de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès pels anys 2005-2009.
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La Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior proposa
que se sotmeti al Ple municipal, per a la seva consideració i si escau aprovació, el
dictamen següent:

Atès que el Ple municipal, per acord de 12 de març de 2002, va aprovar el
Reglament del mercat de venda ambulant de Vilafranca del Penedès, amb
modificació dels seus articles 43 i 44 per acord de Ple de data 23 de juliol de 2013.

Atès que és necessari l'adaptació de la normativa reguladora del mercat de venda
no sedentària a les estipulacions de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació
de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya i d'impuls a l'activitat econòmica i al Decret 162/2015, de 14 de juliol,
de venda no sedentària en mercats de marxants.

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

1. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no
sedentària de Vilafranca del Penedès, d'acord amb el text que es reprodueix annex
al present acord, que a banda del preàmbul consta de trenta-dos articles, dues
disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i
una disposició final.

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

nedés, _"" "4de 2016
// '----!
¡

358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDÈS

http://www.vilafranca.cat


ALCALDIA

MOCIÓ SOBRE L'ADOPCIÓ DE MESURES PER A MILLORAR LA
QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES CELÍAQUES

La malaltia celíaca (MC) és una malaltia amb inflamació crònica de l'intestí
de mecanisme immunitari, desencadenada pel consum de gluten en
persones predisposades genètica ment. A Europa n'està afectat 1'1% de la
població, és a dir que és la malaltia digestiva d'origen genètic més freqüent.
Es calcula que a Catalunya hi ha 75.000 persones celíaques, de les quals
només una de cada 10 estan diagnosticades. La xifra d'afectats està
augmentant de manera proporcional perquè, d'una banda, hi ha una major
sensibilització de l'estament sanitari i una major accessibilitat a les probes
de detecció; i de l'altra, hi ha una major divulgació i coneixement de la
malaltia per part dels ciutadans.

Les fonts més evidents de gluten són el pa, molts cereals de l'esmorzar, la
pasta, les pizzes, els pastissos i les galetes elaborades amb blat, ordi, sègol
i civada (en casos de contaminació amb blat). Però el gluten també s'utilitza
per donar una millor estructura a productes alimentaris com ara embotits,
salsitxes, brous, sopes, salses, etc. També hi ha productes sense gluten
gens sospitosos com la fruita, els llegums i les verdures, que poden estar
contaminats amb gluten durant la seva manipulació i cocció.

Els símptomes de la MC són extraordinàriament variables: des de les formes
asimptomàtiques o paucisintomàtiques, a malaltia greu i precoç de la
infància. La malaltia no diagnosticada produeix una inflamació a l'intestí que
condueix a una síndrome de malabsorció intestinal de nutrients (ferro, calci,
vitamines ... ), amb anèmia, osteoporosi, afectació hepàtica, retard del
creixement i desenvolupament en els nens i alteració del caràcter i de la
conducta, entre molts altres trastorns. El mecanisme genètic i autoimmune
fa que pugui haver-hi més d'un cas en la mateixa família. També es pot
associar a Diabetis Mellitus tipus l i a tiroïditis.

L'únic tractament eficaç per als malalts celíacs és una dieta sense gluten
(DSG) que ha de ser estricta i l'han de seguir durant tota la vida. Els
pacients que no la segueixen presenten un augment de comorbiditat
(d'altres alteracions i malalties) i complicacions a llarg termini com ara
alteració de la densitat mineral òssia i un risc més alt de fractures, anèmia
ferropènica, infertilitat, avortaments espontanis, determinades neoplàsies
d'intestí prim, etc.

Atès que la diferència de preu entre un producte amb gluten i un altre sense
gluten pot arribar a ser d'un 300 %, una persona celíaca pot veure
incrementat el cost del cistell de la compra en uns 33 ( setmanals, 132 (
mensuals i uns 1600 ( anuals. Donada la gran càrrega genètica que té la
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malaltia, pot haver-hi més d'un membre de la família que la pateixi, la qual
cosa fa augmentar encara més la despesa.

Atès que la necessitat de seguir una dieta estricta sense gluten i la
possibilitat de contaminació creuada dels aliments fa que molts celíacs
passin dificultats a l'hora de sortir a men'jar fora de casa seva, perquè
malgrat que hi ha establiments que ofereixen una carta lliure de gluten,
encara són una minoria. Aquesta mancança d'establiments, és causa de
frustració i exclusió social, encara més destaca ble en un país mediterrani en
el qual aquestes activitats socials són un element integrador. Les
associacions de celíacs estan jugant un gran paper en aquest sentit. En
concret, l'Associació de Celíacs de Catalunya tenen un servei gratuït
d'informació i assessorament per a empresaris, emprenedors i institucions
públiques i privades.

Atès que l'Estat espanyol és l'únic país europeu que no atorga ajudes
directes. A Suècia o al Regne Unit, els productes sense gluten són gratuïts
fins als 16 anys, i a Dinamarca existeixen ajuts directes de 200 € al mes per
pacient.

Atès que al 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la
resolució 879jX per a la millora de la qualitat de vida del col.lectiu celíac, en
la qual es demanava la reducció de l'IVA al 4 % dels productes sense
gluten, controls d'inspecció en seguretat alimentària, sensibilització en el
sector restaurador i hoteler, i la implementació de protocols en els
menjadors escolars, entre altres.

Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER: Manifestar el suport i el reconeixement per part de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès a tota la població celíaca de la ciutat.

SEGON: Instar el Govern de la Generalitat a implementar les mesures per
augmentar la qualitat de vida dels celíacs en compliment de la resolució
827jX.

TERCER: Sol.licitar al Govern de l'Estat espanyol que impulsi l'aprovació
d'ajudes directes o de beneficis fiscals per a persones celíaques, com
reducció de l'IRPF, o de l'IVA dels productes sense gluten.

QUART.- Instar la Generalitat de Catalunya que creï un sistema d'ajuts
econòmics directes a les famílies dels celíacs i que destini recursos per a la
investigació pública, prevenció i tractament relacionat amb la malaltia
celíaca, així com un seguiment adequat. Tot plegat, en base al Document de
Consens sobre la Malaltia celíaca a Catalunya, elaborat per l'Agència de
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salut Pública de Catalunya, publicat al febrer de 2016 amb la col.laboració
de associacions mèdiques i l'Associació de Celíacs de Catalunya.

CINQUÈ.- Que l'Ajuntament doni suport a les campanyes i accions
informatives, formatives i de divulgació entorn a la celiaquia que realitzi
l'Associació de Celíacs de Catalunya, i d'altres accions de suport per a
millorar la qualitat de vida de les persones amb celiaquia a la ciutat.

SISÈ.- Que l'Ajuntament organitzi una jornada formativa dirigida al sector
de la restauració, per a aquells que vulguin obtenir l'acreditació "Servei
Sense Gluten" que ofereix de manera gratuïta l'Associació de Celíacs de
Catalunya, per tal de garantir un servei correcte (en la línia que ja s'ha fet a
ciutats com Barcelona, Mataró, Terrassa, i a les 14 comarques integrades
en la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Restauració).

SETÈ.- Que coincidint amb l'entrada en vigor del reglament Europeu
1169/2011 entorn a la informació obligatòria dels productes alimentaris i en
concret a allò que es refereix a la declaració dels 14 al.lergògens alimentaris
dins dels quals s'inclou el gluten, l'Ajuntament realitzi a favor de la
seguretat dels aliments per als celíacs, diverses accions com ara:

a. Difondre i promoure la informació necessària per a unes bones
pràctiques en matèria de seguretat alimentària per l'elaboració i
manipulació de productes sense gluten en els sectors implicats
(restauració, obradors, etc.).

b. Col.laborar amb l'Associació de Celíacs de Catalunya en la realització
de campanyes d'informació entorn a les implicacions del reglament
1169/2011 als sectors implicats.

c. Sensibilitzar el personal docent, personal de menjadors escolars,
escoles bressol i altres centres

VUITÈ.- Que l'Ajuntament garanteixi aliments sense gluten a les persones
celíaques que pel seu nivell d'ingressos són beneficiàries del programa
d'aliments, amb l'objectiu de garantir-n'hi l'accés i pal.liar-ne el sobrecost
que els suposen els aliments sense gluten.

NOVÈ.- Que en les festes i esdeveniments impulsats per l'Ajuntament, es
vetlli, en la mesura de les possibilitats, per oferir alternatives adients per als
ciutadans afectats de celiaquia (caramels sense gluten, cervesa sense
gluten, aliments aptes envasats ... ).

DESÈ.- Que en els fulletons específics de festes populars, rutes
gastronòmiques, etc. s'indiqui amb el símbol "sense gluten" els establiments
que són aptes per celíacs.
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ONZÈ.- Oferir un enllaç des del portal de l'Ajuntament des del qual hi hagi
L!Jnaubicació dels establiments de restauració que ofereixen àpats per a
celíacs i que estiguin acreditats per l'Associació, sobre plànol de la ciutat, i
de la seva oferta gastronòmica i comercial per a la persona celíaca. l
incloure-hi també un enllaç a l'Associació de Celíacs de Catalunya per a
obtenir més informació.

[)OTZÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de
Catalunya, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, i a l'Associació de
Celíacs de Catalunya .
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GABINET D'ALCAl.DIA

MOCiÓ DEIS GRUPS MUNICIPALS VEC I CUP EN SUPOK.
LIQUIDADORES
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Les oficines Liquidadores, en virtut del conveni de coHaboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i el
Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya signat el
30 d'octubre de 2012, prorrogat el dia 22 d'octubre de 2015, han exercit fins a dia d'avui les funcions de
gestió, liquidació i recaptació dels tributs sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de
l'impost sobre successions i donacions, delegades a la Generalitat de Catalunya.

Ell personal adscrit a les mencionades oficines liquidadores ha portat a terme fins a la data i amb
contrastada eficiència les funcions pròpies de l'activitat encomanada.

Així ha portat a terme actuacions corresponents a la recepció de documents, escrits, declaracions,
autoliquidacions, qualsevol document que es presenti a les oficines, independentment que, conforme a les
regles de competència territorial, siguin incompetents per tramitar-ho. Respecte de tota la tasca de gestió
de documentació, també s'hi podria incloure el seu arxiu, classificació i custòdia d'acord amb les
instruccions emeses per l'Agència Tributària de Catalunya.

També ha exercit la funció d'atenció al contribuent, és a dir, proporcionar als contribuents informació sobre
tots els aspectes de la gestió dels impostos que tenen encomanats, així com assistir-los per tal de facilitar
el compliment de les seves obligacions tributàries. Cal tenir present que en relació als impostos
mencionats, actualment hi ha molts interessats que, tot i no tenir coneixements fiscals, es fan els tràmits
pel seu compte amb la finalitat d'estalviar-se despeses de gestoria i això implica un major nombre de
persones ateses i una dosi molt alta de dedicació a la tasca d'atenció. Així s'ha realitzat també el servei
de cita prèvia per a atenció personalitzada (generació de diferents models d'autoliquidació) tant de
l'impost sobre TP iAJD com de IïSD i també duen a terme actuacions de col'laboració en les campanyes
de renda i patrimoni, mitjançant punts d'atenció personalitzada per a la confecció de les autoliquidacions
dels impostos citats.

I finalment, ha realitzat també totes aquelles actuacions que tenen a veure amb la tramitació dels
procediments previstos al Titol III de la Llei General Tributària, l'aplicació dels tributs, respecte a l'impost
sobre successions i donacions i a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
qualificant i revisant tots els documents i les autoliquidacions, auesta comprovació exhaustiva de tots els
expedients presentats fa que el ciutadà confiï en el sistema tributari i prengui consciència que tots hem de
contribuir, pagant el que és just per aquests tributs ben gestionats, per generar ingressos pel pais. També
s'han realitzat aquelles determinacions sobre si s'han autoliquidat correctament els fets imposables que
continguin i emetent les propostes de liquidació i les liquidacions provisionals per valors declarats o
comprovats que s'escaiguin. En resum, s'han portat a terme totes aquelles actuacions que en relació amb
els citats impostos es preveuen en relació a la revisió en via administrativa fins a la seva tramitació a la via
econòmic administrativa, és a dir, procediments de devolució d'ingressos indeguts, acords de suspensió,
recursos de reposició i tramitació de procediments especials de revisió i econòmic administratius. Així
mateix, la qualificació de les infraccions tributàries, la seva incoació i tramitació d'acord amb la normativa
vigent. I, també, la tramitació de sol. licituds d'ajornaments i fraccionaments que presentin els contribuents.

Per altra banda, és també remarcable que el model fins ara vigent de les Oficines Liquidadores ha permès
prestar els seus serveis en proximitat al ciutadà, ja que la seva àmplia distribució geogràfica ha evitat
que el contribuent hagi hagut de fer grans desplaçaments. A la torna, el fet de tractar-se d'Oficines de
reduïda dimensió ha permès també un acostament un tracte més directe i personalitzat envers el ciutadà.

Atès que des de fa uns mesos, han aparegut als mitjans de comunicació tota una sèrie d'informacions en
el sentit que dins del marc legal autonòmic vigent i en el desplegament d'una hisenda amb més
cotnpetències el Govern pretén reforçar l'Agència Tributària de Catalunya en el sentit que liquidi tots els
impostos cedits a partir de l'any que ve, entre ells l'impost sobre transmissions patrimonials i actes juridics
documentats i l'impost sobre successions i donacions, que fins ara han vingut duent a terme les Oficines
Liquidadores.

Atès que els treballadors de les Oficines Liquidadores, afronta el seu futur professional amb la incertesa
que implica la possible assumpció de les seves tasques per part de l'Agència Tributària de Catalunya.

Atès que el personal de les Oficines Liquidadores són persones ben preparades en el desenvolupament
de les seves tasques, amb una bona formació professional, que s'han convertit en autèntics



especialistes en l'àmbit de la gestió d'aquests impostos complexos, i amb una actualització i formació
continuades tan en l'àmbit de formació jurídica com en el de pràctica en la gestió dels procediments.

Atès que una eventual assumpció de les funcions exercides per les Oficines Liquidadores pot comportar
una disminució de les oficines dedicades a les mateixes, i que aquest fet comportaria una disminució
notable en la qualitat de l'atenció que pugui proporcionar-se als contribuents .

Per tant, i per tot allò exposat es demana al Ple de l'Ajuntament de Vilafranca l'adopció dels següents
acords:

1. Demanar al Govern de la Generalitat l'adopció d'un model de gestió tributària que permeti
mantenir un punt d'atenció a la Ciutat de Vilafranca del Penedès per tal que pugui suplir, si
s'escau millorada, l'atenció personalitzada i en proximitat prestada fins a la data per les Oficines
Liquidadores, fugint de models que impliquin la recentralització del servei i l'atenció al
contribuent.

2. Demanar al Govern de la Generalitat que ofereixi una solució que possibiliti que els treballadors
que fins a dia d'avui ha vingut realitzant totes les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels
tributs sobre transmissions patrimonials i actes juridics documentats i de l'impost sobre
successions i donacions, optar a continuar realitzant la seva feina en la nova forma que es
desenvolupi l'activitat per part de l'Agència Tributària de Catalunya, i que permeti alhora que la
mateixa pugui aprofitar els coneixements i l'experiència en aquestes tasques d'aquestes
persones.

3. Notificar els presents acords a la Presidència i Vice-Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Vilafranca del Penedès, a 27 de setembre de 2016

Vilafranca en Comú i Candidatura d'Unitat Popular.
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Atès que el 17 d'abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al Rectorat

de la Universitat amb l'objectiu què s'apliquessin unes mocions aprovades democràticament pel

Claustre de la Comunitat Universitària, el major òrgan decisori de la Universitat. Aquestes mocions

demanaven, entre d'altres, que la UAB desobeís la pujada de taxes del 66% i que s'establissin títols

especials de transport públic pels estudiants de la UAB (T-UAB). Tot i que l'òrgan més representatiu

de la comunitat universitària va aprovar les mocions, l'Equip de govern, encapçalat pel Sr. Ferran

Sancho, no va implementar aquestes mesures de forma deliberada. Després d'un mes d'ocupació es

va aturar la tancada, sense que s'arribés a cap acord amb l'equip de govern de la Universitat. Un

cop finalitzada la tancada, algunes de les persones que hi van participar, així com altres que només

hi van mostrar suport públic, van ser denunciades i posteriorment imputades: 25 estudiants, un

treballador del Personal d'Administració i Serveis i un treballador del Personal Docent i Investigador.

Ara, el Ministeri Fiscal ha fet una petició de penes absolutament desproporcionada, i demana penes

d'entre 11 i 14 anys de presó i demandes econòmiques que superen, en total, els 400.000€- Aquest

sumari judicial ha estat impulsat per la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona, concretament per

l'anterior equip de govern, que va confeccionar i va fer arribar al cos de Mossos d'Esquadra una llista

amb les persones que havien participat a la tancada. L'obsessió autoritària de l'Equip de Govern va

arribar fins al punt d'encarregar la direcció lletrada de l'acusació particular a l'advocat Cristóbal

Martell, un dels advocats més cars de Barcelona, representant, entre d'altres, de Messi, Pujol i

Nuñez.

Atès que l'educació pública, gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels intents d'elitització i

de privatització.

Atès que el dret de protesta amb accions simbòliques com l'ocupació d'espais en cap cas pot ser

respost per part d'una universitat amb denúncies o per part de la fiscalia amb peticions desorbitades

de presó.

Atès que, en cap cas, una Administració Pública com la Universitat Autònoma de Barcelona pot

perseguir i reprimir judicialment la protesta social.

Atès que l'actuació de la Universitat Autònoma de Barcelona, els Mossos d'Esquadra i el Ministeri

Fiscal en relació a aquestes 27 persones ha estat del tot desproporcionada, ja que l'ocupació

simbòlica d'un espai públic no hauria de comportar, de cap de les maneres, una pena de presó, i



encara menys amb peticions de més d'onze anys.

Atès que l'exercici del dret a manifestar-se en defensa d'una educació pública i de qualitat no pot

constituir un delicte i, per tant, cap persona no pot ser condemnada per participar en la defensa dels

Drets Col.lectius.

Per tot l'exposat anteriorment, es demana al ple de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès l'aprovació dels següents acords:

PRIMER.- Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta de

qualitat, accessible a totes les persones, independentment dels seus recursos.

SEGON.- Expressar la solidaritat amb els 27 membres de la comunitat universitària.

TERCER.- Sol.licitar al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra aquests membres de la

comunitat universitària, al no ser admissible en una societat democràtica que es penalitzi la

protesta, la dissidència, i menys encara que es sol.liciti presó per exercir Drets Fonamentals. Instar

a la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets anteriorment esmentats.

QUART.- Que es trametin aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l'Excm. Jutge

del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola, a l'Excm. Fiscal en cap de

Catalunya i a l'Organització Antirepressiva de l'Esquerra Independentista, Alerta Solidària.

Marcel Martínez Manyé, Maria Ferrerons Sanchez i Laia Santís Martí

Candidatura d'Unitat Popular

Vilafranca del Penedès, 27 de setembre de 2017
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