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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 2/2014
Caràcter: ordinari
Data: 25 de febrer de 2014
Horari: de 20: 04 hores a 23: 59 hores
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
- Anna Doblas i Ruiz
- Carme Garrido i Garrido
- Raimon Gusi i Amigó
- Sebastià Jané i Arrufat
- Josep Maria Martí i Ràfols
- Joan Manel Montfort i Guasch
- Xavier Navarra i Domènech
- Toni Peñafiel i Hervas
- Pep Quelart i Bou
- Josep Ramon i Sogas
- Francisco Romera i Gamarra
- Aureli Ruiz i Milà
- Jordi Solà i Sebastià
- Joan Tarrida i Busquet
- Maria Josep Tuyà i Manzanera
- Ramon Zaballa i Serra

S'ha excusat d'assistir-hi:

-M. Dolors Rius i Marrugat

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

Desenvolupament de la sessió

Amb caràcter preliminar, l'alcalde dóna la benvinguda a les persones del públic que
assisteixen al ple com a integrants de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH
Alt Penedès), i als alumnes de centres educatius que participen en el programa
"Tots som regidors".

1



•>

I

L'alcalde també anuncia que membres de la PAH, impulsors de la moció sobre
habitatges desocupats, han demanat d'avançar-ne el debat, perquè alguns d'ells
han d'agafar el tren per a tornar als seus domicilis. L'alcalde afirma que
excepcionalment es modificarà l'ordre de tractament de temes, i que després de ser
aprovada l'acta de la sessió anterior es tractarà el punt de l'ordre del dia núm. IV
("moció sancions habitatges buits").

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 gener de 2014.

Aquesta acta resta aprovada per assentiment.

IV (canvi d'ordre de tractament). MOCIÓ SANCIONS HABITATGES BUITS

Es presenta la següent moció per part dels grups d'ICV-EUiA, CUP i ERC, per iniciativa
de la Plataforma PAH Alt Penedès:

INTRODUCCIÓ

L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones,
que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves
necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la
impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.

La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i
centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge
digne, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema,
pobresa, i exclusió social, econòmica i residencial.

Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre.
2013, a l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les
quals 96.927 a Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col.legi de Registradors
de la Propietat, només durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034
primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115
desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat
Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de
desnonaments. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial de 2013
s'executen 45 llançaments al dia de mitjana.

Ens trobem doncs davant d'una situació d'emergència habitacional que constitueix
una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia
Habitacional en el estado eSQañol, elaborat per l'Observatori OESC i la Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat
espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total - 3
milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d'habitatge de 2011 - i amb un
parc social d'habitatge clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge
existent -.

2



", ,

~ AJUNTAMENT
•11I1. VILAFRANCA~n~ .

DEL PENEDES

Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera
instància l'impacte social d'aquesta situació, en tant que les més properes a la
ciutadania.

El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població
s'està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als
municipis. Una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat
social dels qui es veuen abocats a recorre-hi.

La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i
les seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla
immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions
hipotecàries, es mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a
elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per
part de la població. El resultat són milers d'habitatges destinats exclusivament a
una funció especulativa, eludint la funció social que segons l'article 33 de la
Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat.

Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra,
rescatades amb diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de
l'Estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB),
i del traspàs d'actius al anomenat "banc dolent'~ la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, però,
la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de
la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han
implicat cap contrapartida social.

La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin
l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el
mandat constitucional de l'article 47 de la CE. Encàrrec als poders públics que
reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte
Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC).

Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de
recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l'habitatge buit en mans
de les entitats financeres, tal i com venen reclamant des de fa temps les
Plataformes d'Afectats per la Hipoteca (PAH). Fomentar i garantir la funció social de
l'habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s'escau, l'ús
antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de
l'administració per donar resposta a la vulneració del dret.

Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions
locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les
necessitats habitacionals de la població. És en aquest context que algunes
corporacions locals, com ara Terrassa, han respost a la iniciativa de la PAH, i
havent esgotat les mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en
poder de les entitats financeres, han iniciat procediments sancionadors.

L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix
com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i
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injustificada. Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits
l'administració competent haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar els
actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els
que haurà de dictar una resolució.

L'article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les
administracions han d'adoptar per a evitar la desocupació permanent dels
immobles. Tals com: l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de
garanties als propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la
reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la rehabilitació
d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració
Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l'adopció de mesures de caràcter
fiscal, tant de foment com penalitzadores.

Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de
qualitat del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració
hagi adoptat les mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els
articles 118.1 i 131 del mateix text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada
amb multes de fins a 900. 000 euros. Cal destacar que d'acord amb el que estableix
l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes s'hauran de destinar al
finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a l'habitatge.

Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar
d'acord al context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat
per una situació d'emergència habitacional.

Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l'aprovació
dels següents acords per part del Ple municipal:

ACORDS:

Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la
legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb
l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència
habitacional.

Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d'Habitatge, o actualitzar et
planejament existent, que contempli i reguli degudament les mesures de foment
per a evitar la desocupació permanent i injustificada d'habitatges enumerades a
l'article 42, de la llei 18/2007.

Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació,
començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.
Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de
l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una
inspecció física des de l'administració.

Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin,
coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest
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procediments hauran d'acabar amb una resolució que declari si s'està produint una
situació de desocupació permanent constitutiva d'una utilització anòmala de
l'habitatge, d'acord amb el que estableix l'article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu,
caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot
informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l'administració per
facilitar-li la finalització d'aquesta situació.

Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros,
tal i com determina l'article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si
transcorregut el termini fixat no s'ha produït l'ocupació de l'immoble.

Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es
mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a
corregir la situació, tal com preveu l'article 123.1. h de la LDHC.

Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb
la mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.

Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.

L'anterior moció s'ha aprovat amb 18 vots a favor i 2 en contra, corresponent aquests
darrers al grup del PP.

D'acord amb el ROM, i prevla petició que ha estat acceptada, pren la paraula la
representant de la PAHAlt Penedès, impulsora de la moció, Avelina Poyatos Alfonse.
Poyatos afirma que parlem de drets fonamentals i de situacions d'emergència
habitacional, i que l'Ajuntament pot fer alguna cosa més al respecte d'allò que ha fet
fins ara. Es tracta de poder destinar a lloguer social habitatges buits des de fa molt
temps que pertanyen a entitats financeres i grans empreses, mitjançant acords i la
imposició de sancions quan calgui, com ja han començat a fer altres ajuntaments de
Catalunya. No és admissible, a parer d'Avelina Poyatos, que la banca acumuli pisos
buits, i hem de poder crear un parc públic d'habitatges i donar sortides dignes a gent
amb problemes (desnonaments, gent que és a l'atur, etc.). La PAH Alt Penedès
anuncia que assenyalarà els pisos buits de bancs i SAREB, i crida a participar en la
marxa cap a Madrid per la dignitat que es farà el 22 de març proper. Els polítics han
de tenir més empatia amb el poble, i afirma Poyatos que el govern del PPamb una
nova llei de seguretat ciutadana vol en realitat silenciar la PAH.Volem habitatge digne
i feina, i que no hi hagi cases sense gent ni gent sense casa.

Pep Quelart (ERC) dóna la benvinguda als membres de la PAH presents, i afirma que
ERCempatitza amb el poble, presenta la moció i l'hi dóna suport. És moment d'aplicar
la llei, adoptant mesures concretes que posin els habitatges buits en lloguer social,
per tal de defensar el poble que ho necessita.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) també dóna la benvinguda a tothom i agraeix la intervenció
de la PAH i la feina feta per aquesta Plataforma en els darrers cinc anys. És possible i
s'ha d'intentar el lloguer social de pisos buits de bancs i entitats, i si això és viable és
gràcies a la Llei d'habitatge de 2007 que va impulsar el govern de la Generalitat
d'esquerres i ICV en especial, i que tantes crítiques va rebre de CiU, de la dreta i

5



I i

d'alguns mitjans. Ara el govern de CiU ha modificat la llei, però aquest punt per error i
per sort li ha passat per alt i continua vigent. El seu grup sempre ha defensat que
l'Ajuntament podia fer més en aquesta matèria, i ara celebra que CiU i PSCse sumin
a aquesta tesi, i espera que no tot quedi en rodes de premsa i declaracions, sinó que
són necessaris fets i resultats positius.

Xavier Navarro (CUP) felicita la PAHper la moció, per la intervenció oral i per la feina
feta, gràcies a la qual s'han pogut aturar desnonaments i negociar alguns lloguers
socials al Penedès. La llei és vigent des de fa set anys i no s'ha aplicat fins ara, i si en
aquests moments pot ser possible és gràcies a la lluita de la gent. AI ple s'ha parlat
d'aquest assumpte de l'habitatge moltes vegades i el govern sempre ha posat
excuses, i quasi fa vergonya admetre que si ara s'aprova la moció serà per la
insistència d'una Plataforma ciutadana externa a l'Ajuntament.

Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra de la moció. El pp veu bé que
s'intenti el lloguer social temporal d'habitatges buits de bancs i grans empreses, però
la moció va més enllà i pretén afectar també al propietari individual que té només un
habitatge o dos, i això no és acceptable. També recorda que gran part de l'atur es va
generar durant el govern del PSOE, i que les mesures que s'han pres sobre atur i
desnonaments d'habitatges, més o menys àmplies, ha estat el govern de l'Estat del
PP, i no altres, qui les ha aprovades.

Francisco Romero (grup Socialista) se suma a la moció, i recorda que el ple ja s'ha
manifestat amb anterioritat sobre els problemes derivats del dret a l'habitatge. El
grup Socialista comparteix la preocupació que la moció expressa, i Romero admet que
en aquest cas la PAH (li reconeix la tasca) ha anat caminant per davant dels partits.
Hem de proposar canvis de normativa i actuar ja des del govern, també el municipal:
intentar posar en el mercat de lloguer social pisos buits, facilitar habitatge assequible,
apostar per la rehabilitació, etc. També hem de treballar imposant sancions si cal a
grans entitats que tenen els pisos desocupats injustificadament, seguint exemples
com el de l'Ajuntament de Terrassa.

Josep Maria Martí (CiU) dóna suport a la moció i afirma que cal combatre l'exclusió
social residencial, lluitar pel dret a l'habitatge i iniciar processos contra entitats
financeres que tenen força habitatges buits, per tal que aquests siguin ocupats o
accedeixin al lloguer social, per bé que s'ha de reconèixer que la llei no obliga els
propietaris a llogar per sota de preus de mercat. L'Agència Catalana d'Habitatge està
tancant acords amb bancs i SARES, i la Junta de Govern de l'Ajuntament de
Vilafranca, el 27 de gener passat, ja va acordar iniciar processos en la línia que
esmenta la moció: relacions d'habitatges, expedients, requeriments, sancions si cal.
Ara estem creuant dades i s'iniciaran els procediments aviat.

I (recuperació de punts de l'ordre del dia). PLA ESPECIAL URBANISTIC
"CRAE" SECTOR PLA DEL DIABLE

El text del dictamen és el següent:

Atès que previ informe favorable de la Junta de Govern Local, l'alcalde de Vilafranca
del Penedès, per decret de 17 de desembre de 2013, va aprovar inicialment el pla
especial urbanístic de concreció d'usos i titularitat d'un equipament del sector de sòl
"Pla del Diable", destinat a Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE).

6



\

,.

L'equipament s'ubica a l'avinguda del Pla del Diable núm. 39 de Vilafranca del
Penedès.

Atès que l'expedient i el pla s'han sotmès a informació pública, com és preceptiu,
durant el termini d'un mes, mitjançant anunci publicat en el BOPBde 31-12-2013,
en el diari Ara de 20-12-2013, en el tauler d'anuncis municipal i amb notificació
expressa a l'advocat que defensa els interessos d'alguns veïns de la zona que es
consideren interessats.

Atès que durant el període d'informació pública d'un mes s'ha presentat una única
al.legació, amb registre d'entrada de 7 de febrer de 2014, signada per quatre
persones, veïnes de la zona.

Atès que les al.legacions feien referència, fonamentalment, a:

- Presumpta nul.litat del pla especial pel fet que es tramitaria amb la finalitat
d'evitar el compliment d'una sentència judicial que anul.la les llicències
ambiental i urbanística que emparen el CRAE.

- Suposada manca de documents preceptius en el pla especial, i absència
d'estudi d'avaluació de la mobilitat generada i d'avaluació ambiental.

- Caràcter de sistema general i no local de l'equipament, i conseqüències
derivades.

Atès que s'ha emès informe jurídic sobre les al.legacions, el qual informe rebutja
l'existència de les deficiències esmentades i proposa desestimar íntegrament les
al.legacions, amb aprovació del pla especial.

Atès que pla especial ha de ser aprovat provisionalment pel ple municipal, però
l'aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona,
d'acord amb l'article 81.1 d) del Text refós de la Llei d'urbanisme, pel fet de tractar-
se d'un equipament comunitari que no és d'interès exclusivament local, s'

ACORDA:

1.Aprovar provisionalment el pla especial urbanístic de concreció d'usos i titularitat
d'un equipament del sector de sòl "Pla Del Diable'~ equipament destinat a Centre
Residencial d'Acció Educativa (CRAE), en la finca situada a l'avinguda del Pla del
Diable núm. 39, de titularitat pública (Generalitat de Catalunya, per cessió de
l'Ajuntament).

2. Trametre l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, d'acord
amb l'article 81.1d) del Text refós Llei d'Urbanisme, per a la seva aprovació
definitiva.

3. Notificar aquest acord, juntament amb l'informe jurídic emès per garantir el
deure de motivació, a les quatre persones que han presentat al.legacions, a través
del seu advocat designat a efectes de notificacions. També es notificarà a la
Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social i Família). Es fa palès
que l'acte és de tràmit i no és susceptible de recurs de cap mena, sens perjudici
dels recursos adients contra l'acord definitiu de la Generalitat de Catalunya.
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L'anterior dictamen s'ha aprovat per unanimitat.

En nom del govern municipal, el regidor d'Urbanisme Josep Maria Martí (CiU) afirma
que en el fons parlem d'un equipament en funcionament (Centre Residencial d'Acció
Educativa, CRAE) a l'avinguda del Pla del Diable, equipament que va construir la
Generalitat en terrenys cedits per l'Ajuntament i que gestiona la cooperativa
d'educadors ACTUA. És un edifici modern de dues plantes i integrat al barri, amb la
major part del solar destinada a pati o espai lliure. El centre és obert tot l'any i ha
acollit des de 2010 uns 40 nens i nenes d'entre 4 i 18 anys. Actualment acull 24
nois i noies de 10,5 anys de mitjana. Són nois procedents del Penedès i d'altres
zones amb famílies desestructurades i amb problemes, que la Generalitat acull fins
al límit de 18 anys. Els nois i noies acudeixen amb normalitat a escoles de
Vilafranca, fan activitats socials i pròpies de la seva edat i es troben integrats a la
comunitat.

Una sentència judicial, explica Martí, estableix que les llicències del CRAE es van •
tramitar correctament, si bé calia un pla especial urbanístic que fixés l'ús concret de
CRAE, tot i que el POUMja qualifica el terreny com equipament genèric que admet
l'ús esmentat. A més, l'equipament té caràcter supramunicipal, i per aquest motiu
segons la llei el pla l'ha d'aprovar definitivament la Generalitat.

Pep Quelart (ERC) dóna suport al servei de CRAE i al pla especial, i espera que
l'aprovació permeti consolidar l'ús i donar continuïtat a un servei rellevant per a
nois i noies amb dificultats. Tot i amb això, potser no s'ha dialogat prou amb els
veïns, i el diàleg tal vegada hagués pogut evitar el conflicte legal. No és el primer
cop que en matèria urbanística el govern municipal es mostra en certa manera
prepotent i no dialoga prou amb veïns i grups municipals (de fet, el conflicte
arrenca de fa 4 o 5 anys i ERCno se n'ha assabentat fins ara).

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) dóna suport al dictamen i destaca que el CRAE és positiu
(funció social indispensable, economia social i cooperativa, llocs de treball, etc.), i
molts nens i nenes poden amb el CRAEeducar-se i fer una vida normal i integrada
a la societat. Des del govern no s'han fet coses bé, ja que la sentència és de
desembre de 2013 i els grups se'n van assabentar dimarts passat. També els grups
van demanar al respecte una junta de portaveus i la petició no s'ha contestat, de
manera que es constata que el govern té poca voluntat de diàleg amb els grups de
l'oposició.

Josep Ramon (PP) es mostra favorable al dictamen, i espera que amb el pla
especial s'eviti la clausura del centre i que aquest pugui consolidar-se plenament. El
CRAE funciona bé, i els inicials temors de veïns no s'han vist confirmats en cap
moment.

Xavier Navarro (CUP) diu que el seu grup votarà a favor dictamen, no tant pel seu
component tècnic sinó per a fer costat al CRAE, que porta a terme una feina
positiva donant suport a nois i noies sense aixopluc familiar i amb tutela de la
Generalitat.

L'alcalde Pere Reguli recorda que l'assumpte arrenca l'any 2009, que el projecte de
CRAE el va impulsar un regidor d'ERC llavors al govern, que hi va haver oposició
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d'alguns veïns que s'ha fet palès que no estava justificada i que el regidor Josep
Maria Martí no és una persona prepotent que defugi el diàleg, sinó tot el contrari.

Il. SUPRESSIÓ ORGANISMES AUTÒMOMS I CREACIÓ DE CONSELLS
SECTORIALS

Es presenta al ple el dictamen següent:

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2013, va
aprovar inicialment el següent:

- L'extinció o dissolució dels organismes autònoms municipals de caràcter
administratiu següents: Patronat Municipal d'Esports, Patronat Municipal de
Comerç i Turisme, Patronat del Teatre "Cal Bolet" i "Torras i Bages", tots ells
dependents de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

- L'aprovació del canvi de sistema de gestió dels serveis i activitats que gestionen
actualment els esmentats organismes autònoms, que seran prestats per
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès mitjançant la seva estructura ordinària.

- La creació del Consell Municipal d'Esports, del Consell Municipal de Comerç i
Turisme i del Consell Municipal de les Arts Escèniques, així com els seus estatuts
respectius que consten incorporats a l'expedient.

Atès que s'ha sotmès l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini de trenta
dies hàbils, durant el qual període han presentat al.legacions les persones o entitats
següents: Candidatura d'Unitat Popular (CUP) sobre els estatuts del Consell
Municipal d'Esports, Núria Repiso Campllonch també sobre els estatuts del Consell
Municipal d'Esports, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) sobre els estatuts dels
Consells d'Esports, de Comerç i Turisme i de les Arts Escèniques, i Patronat
Municipal de Comerç i Turisme sobre els estatuts del Consell Municipal de Comerç i
Turisme.

Atès que no hi ha cap al.legació que qüestioni la dissolució dels organismes
autònoms ni la creació dels nous tres Consells sectorials. Les al.legacions se
centren en aspectes concrets dels estatuts dels Consells.

Atès que pel que fa a les al.legacions, sintèticament:

a) Les al.legacions de Núria Repiso expressen dubtes sobre si els membres del
Consell d'Esports vinculats al món de l'esport (representants o no d'entitats
esportives) tindran dret a vot. Cal dir que efectivament tenen dret a vot i així
resulta clarament dels estatuts, per bé que s'introdueix una nova expressió a l'inici
de l'article 3 dels estatuts que ho referma encara més.

b) Pel que fa a les al.legacions de la CUP sobre el Consell Municipal d'Esports,
s'accepta suprimir a l'article 1 la referència expressa al caràcter consultiu del
Consell, i també s'accepten totes les precisions proposades sobre les funcions que
corresponen al Consell (article 2). No es pot acceptar en canvi la proposta
consistent en què tots els informes i propostes del Consell s'hagin de debatre en tot
cas en el si del ple municipal, la qual cosa no seria racional ni operativa.

9

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



"

c) No s'estima l'al.legació formulada per majoria pel consell rector del Patronat
Municipal de Comerç i Turisme, que pretenia que totes les decisions del Consell
fossin vinculants. Aquesta previsió seria contrària a la naturalesa jurídica dels
Consells com a òrgans de participacions amb funcions essencialment consultives i
de proposta, i en definitiva podria comportar unes conseqüències d'anorreament de
les atribucions que la llei atribueix als diferents òrgans municipals, i entre ells el ple
municipal que representa democràticament i directament als ciutadans i ciutadanes.

d) S'accepten les al. legacions d'ICV als estatuts dels diferents Consells sobre
substitució de membres en cas d'impossibilitat d'assistència a una sessió, increment
del nombre mínim de sessions anuals dels Consells, lliurament amb antelació de la
documentació que s'hagi de tractar i publicitat de les actes. En canvi, no s'accepta
l'al.legació que pretén convertir en preceptives i vinculants les propostes dels
Consells en matèria d'Ordenances municipals, fiscals i no fiscals, i Reglaments; •
l'acceptació d'aquesta esmena provocaria que el parer d'un òrgan sectorial
participatiu condicionés de forma essencial la capacitat decisòria del ple municipal,
la qual cosa no té encaix des de la perspectiva de les regles i els principis legals i
democràtics.

e) Bona part de les al.legacions estimades quant als estatuts del Consell d'Esports
s'han traslladat també als estatuts dels altres Consells, per raons de coherència.

Per tot això, s'ACORDA:

1) Desestimar les al.legacions del Patronat Municipal de Comerç i Turisme, i estimar
parcialment les al. legacions de CUP,ICV i Núria Repiso.

2) Aprovar definitivament l'extinció o dissolució dels organismes autònoms
municipals de caràcter administratiu següents: Patronat Municipal d'Esports,
Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Patronat del Teatre "Cal Bolet" i "Torras i
Bages'~ tots ells dependents de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Aquests •
organismes perden per tant la seva personalitat jurídica.

3) Aprovar definitivament el canvi de sistema de gestió dels serveis i activitats que
gestionen actualment els esmentats organismes autònoms, que seran prestats per
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedèsmitjançant la seva estructura ordinària.

4) Aprovar definitivament la creació del Consell Municipal d'Esports, del Consell
Municipal de Comerç i Turisme i del Consell Municipal de les Arts Escèniques, així
com els seus estatuts respectius que consten incorporats a l'expedient. Resta
extingit l'actual Consell del Patronat Municipal de Comerç i Turisme, així com el
Consell Municipal d'Esports que regulava el reglament aprovat en el mes de
novembre de 1992.

5) L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès succeirà amb caràcter universal els
organismes que es dissolen. L'entitat local se subrogarà en la posició dels
organismes en tots els drets, obligacions, contractes, convenis, concessions,
acords, subvencions i qualsevol altra relació jurídica bilateral en la qual els
organismes fossin part.
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6) Es deleguen en l'alcaldia i/o en la Junta de Govern, indistintament, les facultats
necessàries per a l'execució d'aquests acords i per a la realització dels actes
complementaris que siguin necessaris.

7) Es notificarà aquest acord a les persones i grups que han presentat al./egacions,
es publicarà l'acord de dissolució dels organismes autònoms i es comunicarà
l'extinció a l'Agència Tributària, a efectes de baixa del NIF i de deures tributaris, i al
registre d'entitats locals de Catalunya. També es publicaran els acords de creació i
els estatuts dels consells municipals d'Esports, Comerç i Turisme i de les Arts
Escèniques.

El dictamen proposat ha estat aprovat amb 14 vots a favor (grups de CiU i
Socialista) i 6 en contra (grups de la CUP, PP, ICV-EUiA i ERC).

S'han presentat esmenes per part dels grups municipals d'ERC, lCV-EUiA i la
CUP a les propostes d'estatuts dels tres Consells, en la línia d'establir el
caràcter decisori dels acords dels consells en l'àmbit de les seves
competències, excepte en assumptes de competència del ple o relatius a
contractes públics. Del conjunt del debat s'infereix que les esmenes han
restat rebutjades.

En nom del govern Aureli Ruiz (CiU) recorda que l'assumpte es va aprovar
inicialment en el ple de novembre de 2013, i ara es tracta de fer-ne
l'aprovació definitiva.

Se suprimeixen quatre organismes autònoms que en els temps actuals no
tenien sentit, en la línia de supressió d'organismes que impulsa la llei i per
tal de guanyar en eficàcia i agilitat. La supressió dels organismes no ha
tingut cap al.legació en contra. Tampoc no hi ha hagut al.legacions que
qüestionin que sigui l'Ajuntament el que presti directament els serveis
mitjançant la seva estructura ordinària, ni contra la creació dels tres nous
consells municipals sectorials de participació (Esports, Comerç i Turisme i
Arts Escèniques). Les discrepàncies que expressen les al.legacions
presentades (CUP, lCV, Patronat de Comerç i Turisme i una particular) se
centren en aspectes dels estatuts dels nous Consells.

S'accepten les al.legacions de la CUP quant a Esports, menys la pretensió
exagerada que tots els assumptes es debatin en el ple municipal, la de la
persona particular (és una precisió de redactat) i totes les d'lCV menys la
que pretén que els informes dels consells siguin preceptius, ja que això
podria generar situacions de bloqueig. Es rebutja, per la seva banda,
l'al.legació de la majoria del Patronat de Comerç i Turisme que pretenia que
els acords del Consell de Comerç i Turisme fossin vinculants.

Pep Quelart (ERC) afirma que rebutja el dictamen, i que aquest expressa el
tarannà del govern municipal de sociovergència (CiU i PSC), perquè el que fa
el govern és carregar-se la participació ciutadana, i ERC i tota l'oposició
s'han posat d'acord en unes esmenes que volen preservar aquesta
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participació. Els organismes autònoms o patronats existents funcionaven
correctament i no aprovaven mesures forassenyades. Potser es podia
entendre la pretensió del govern de suprimir els organismes per raons de
racionalització, eficàcia, nova llei, economia, etc. Ara bé, el govern aprofita
aquests fets com excuses per a crear a canvi uns consells que si bé integren
entitats es troben mancats de tota mena de capacitat decisòria. Els consells
només faran informes i recomanacions, la qual cosa no té cap sentit, i les
persones que hi siguin presents seran convertides per decisió del govern en
una mena de "floreros". ERCja va votar en contra de l'aprovació inicial de la
supressió d'organismes, i ha ofert fórmules d'estatuts de Consells que
respecten la legalitat vigent, però el govern amb prepotència no ha volgut
escoltar i opta en la pràctica per suprimir la participació ciutadana, potser
perquè els conservadors no creuen en la participació. Algun membre del
govern va comentar que no era possible atorgar caràcter decisori als
Consells per si algun dia a algú se li girava el cervell i aprovava una
bajanada, però aquest argument no és admissible. Si no s'accepten les
esmenes consensuades per tots els grups de l'oposició ERC votarà en contra,
i Quelart aprofita per agrair la participació de molta gent i entitats en els
organismes dissolts durant molts anys.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que avui és un dia trist per a la participació
ciutadana. CiU i PSC aprofiten l'excusa d'una llei estatal per acabar amb la
possibilitat que les entitats ciutadanes participin en els afers municipals,
formant part d'òrgans o entitats amb capacitat decisòria. El govern ha
acceptat esmenes menors als estatuts, però rebutja atorgar cap mena de
facultat decisòria als nous consells, tal com de forma clara i unànime
reclama l'oposició. Segurament els grups de govern diran que la participació
es mantindrà, però això no és cert. Ja fa temps que han deixat de creure en
la participació, com ho demostra la decisió presa i el desapoderament de
facultats fins ara en mans dels instruments de participació. ICV-EUiA votarà
en contra del dictamen.

Montserrat Blasco (PP) anuncia que votarà contra el dictamen i que
s'adhereix a la postura de tota l'oposició. No hi la relació entre la nova llei de
racionalització (LRSAL) i la decisió del govern, ja que la llei no exigeix
dissoldre els organismes autònoms. Són admissibles canvis raonables, però
no carregar-se la participació ciutadana i negar el caràcter decisori dels
consells. Que els representants de la societat facin de "florero" no té cap
sentit.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que el govern ha aconseguit posar tota
l'oposició en contra de la mesura proposada, la qual cosa ja té mèrit. Les
formes no s'han observat, no ha existit diàleg ni s'ha permès el debat dels
nous estatuts en el si dels organismes i consells preexistents abans del
debat plenari. L'oposició creu que la sobirania del poble s'exerceix a les
urnes i en altres espais de diàleg i participació, mentre que el govern
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municipal diu que ha estat votat en les eleccions i que ell decideix en
exclusiva. Cal reaccionar contra les lleis de l'Estat que qüestionen
l'autonomia i posen en perill els serveis, però això no justifica eliminar el
poder decisori dels organismes municipals amb participació ciutadana. Els
nous consells seran simples aparadors que no decidiran res, i cal tenir en
compte que la participació ha d'incloure tant la deliberació com la decisió,
perquè si no la gent no tindrà cap motivació per implicar-se en els afers
col.lectius. Ja fa anys que el govern municipal suspèn l'assignatura de la
participació (eliminació dels pressupostos participatius primer, nous estatuts
de l'EPEL amb supressió de la societat civil en el consell d'administració
després i ara això). Casanova critica el PSC perquè sota el seu llarg govern
municipal es van crear els organismes, i ara dóna suport a la seva supressió
i a eliminar la participació. Els Consells, pensats així, poden acabar morint
en la pràctica. Es genera desafecció política dels ciutadans i no es dóna joc a
la democràcia participativa.

Jordi Solà (grup Socialista) afirma que algun argument emprat avUi es
inversemblant, com ara que la decisió que s'adopta expliqui l'alta abstenció
electoral dels ciutadans. Els patronats o organismes es van crear fa molts
anys quan governava el PSC, però els temps canvien, i hi ha raons de
legalitat, d'eficàcia i d'agilitat que aconsellen suprimir organismes, com
estan fent molts ajuntaments i administracions. El govern, amb la seva
majoria en el si del ple, podia haver optat per dissoldre els organismes i no
crear consells sectorials, però crea consells justament perquè creu en la
participació ciutadana. En els Patronats actuals molts punts eren tècnics i de
tràmit, i pràcticament no es votava, sinó que es parlava i s'arribava a
postures de consens. Això cal entendre que continuarà essent així, que en
els consells es podran debatre els assumptes que correspongui i formular
propostes i aportacions que podran ser recollides. És cert que potser es va
fallar en les formes en algun cas (ja va acceptar que no es va fer una reunió
del Patronat d'Esports que s'havia d'haver fet), però el procés globalment és
correcte.

Jordi Solà afirma que moltes al.legacions als estatuts s'han recollit, però no
és possible acceptar que els consells sectorials puguin prendre tota mena de
decisions vinculants, perquè això vulnera la llei i els principis democràtics.
Ara bé, hi haurà participació, i possibilitat de debatre en el si dels consells
àmpliament i fer propostes raonades que els òrgans de govern recolliran. A
més, curiosament, pel que fa als patronats i organismes que ell coneix, no
es pot dir precisament que els membres proposats per ICV, ERC i PP
assisteixin a les reunions habitualment.

Aureli Ruiz (CiU) s'adhereix a la intervenció de Jordi Solà, i afegeix que s'han
acceptat totes les esmenes viables legalment, però no les que pretenien una
il.legalitat flagrant. Un consell sectorial de participació, legalment, no pot
tenir poder decisori sobre assumptes que la llei diu que són competència del
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ple o altres òrgans municipals. Ja hi ha actualment a l'Ajuntament consells
sectorials que funcionen, i no és correcte pensar que els seus membres
siguin "floreros", com han manifestat avui representants d'alguns grups.
Molts ajuntaments i diputacions estan suprimint organismes (és necessari
fer-ho per raons de gestió, economia i agilitat), però no creen a canvi
consells, cosa que sí que fa Vilafranca atès que des del govern municipal es
vol preservar el dret a la participació efectiva dels ciutadans i de les seves
entitats.

Pep Quelart (ERC) refusa novament els arguments del govern, i diu que ERC
sí que creu en els organismes autònoms i patronats. ERC té uns 20
representants en diferents òrgans, i és cert que el representant que cita
Solà no ha pogut assistir sovint per raons laborals justificades, però s'ha
mantingut en el càrrec perquè coneix molt bé la matèria, i a més no s'ha •
desentès sinó que ha demanat informació i ha fet propostes, de manera que '
ha treballat tant com el que més. Quelart aclareix que ell no ha titllat de
"floreros" als membres dels consells, sinó que ha dit que és el govern i
Aureli Ruiz els que els volen convertir en "floreros". El que teníem fins ara
era perfectament legal i Quelart, diu, ha proposta solucions també legals,
però els grups de govern se n'han desentès.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) lamenta que Solà retregui inassistències d'ICV als
Patronats quan ells dos són companys al Patronat d'Esports, i Solà sap que
ell va assistir sempre a les reunions, fins que es va canviar la data i llavors
va tenir més complicada l'assistència. L'oposició ha fet propostes,
al. legacions i finalment esmenes, però el govern no s'ha mogut de lloc ni ha
ofert cap proposta de consens.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que el govern no ha estat barroer eliminant
els organismes sense més, sinó que ha tingut la subtilesa de crear consells •
per a defensar que la participació es manté, la qual participació però com
s'ha vist no és real en els termes formulats. L'oposició ha fet propostes, i la
CUP proposa que es deixi l'assumpte sobre la taula i que els documents se
sotmetin prèviament a debat dels membres o exmembres d'organismes i
patronats, per a retornar finalment de nou l'assumpte al ple. No és perquè sí
que un Patronat dissolt s'ha mostrat majoritàriament contrari a les propostes
del govern.

L'alcalde Pere Reguli afirma que el govern té el repte que els consells que es
creen no siguin meres figures decoratives. Es vol que la societat participi,
proposi i opini, però entenent que la responsabilitat política i legal sobre
assumptes que comporten despesa és dels òrgans de govern municipals. Cal
aconseguir que hi hagi veritable participació ciutadana com fins ara, i si això
no succeeix el govern haurà fracassat en aquesta matèria. Cal presumir
l'encert de la fórmula triada.

III. CREACIÓ ESCOLA D'ENOTURISME DE CATALUNYA
14
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Se sotmet al ple el dictamen següent:

Vist que en data 3 de desembre de 2013 es van reunir a l'antic Convent de Sant
Francesc representants empresarials i professionals dels sectors turístic~ vinícola i
enoturístic de Catalunya, agents socials i representants de les administracions, i
varen acordar constituir el CONSELLEMPRESARIALDE L'ESCOLA DE FORMACIÓ
PROFESSIONALD'ENOTURISMEDE CATALUNYA.

Vist que en el mateix acte el CONSELLEMPRESARIALva acordar proposar al ple de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès l'aprovació de l'establiment del servei de
l'EFPECi del Reglament intern de l'escola.

VISTOS la memòria justificativa~ el projecte d'establiment i el projecte de
reglament del servei, documents tots ells relatius a l'expedient per a l'establiment
del servei públic municipal d'Escola de Formació Professional d'Enoturisme de
Catalunya.

ATÈS que el servei públic esmentat pot ser prestat pel municipi d'acord amb l'article
66.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret
legislatiu 2/2003), ja que els municipis poden promoure activitats i prestar serveis
que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de
veïns.

ATÈS que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el
servei públic d'Escola de Formació Professional d'Enoturisme de Catalunya, assumit
per l'Ajuntament;

ATÈS que es considera que la documentació preparada compleix les determinacions
que assenyala l'article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals;

VISTOS els informes emesos;

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

ACORDS:

I. Aprovar inicialment establir el servei públic de titularitat municipal d'Escola de
Formació Professional d'Enoturisme de Catalunya, d'acord amb la memòria
justificativa i els documents complementaris adjunts, servei que es prestarà en
règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió directa consistent en entitat
pública empresarial local (EPEL). El servei serà prestat per l'EPELInstitut Municipal
de Formació.
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II. Aprovar inicialment el projecte d'establiment del servei públic municipal d'Escola
de Formació Professional d'Enoturisme de Catalunya.

III. Aprovar també inicialment el reglament incorporat a l'expedient, regulador del
servei esmentat.

IV. Sotmetre a informació pública l'expedient per un termini de trenta dies hàbils, a
efectes de presentació d'al-legacions i suggeriments.

V. Publicar l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l'exposició
al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

VI. L'aprovació definitiva, resolent les al. legacions presentades, correspon al ple
municipal. Si no es presenten al.legacions, s'entendrà adoptat l'acord definitiu
sense necessitat d'un nou acord exprés, i el Reglament serà objecte de publicació
íntegra al BOP i al tauler d'anuncis de la corporació juntament amb els presents
acords, i alhora anunciar en el DOGCla referència al BOP en el qual s'hagi publicat
íntegrament el text.

VII. Facultar àmpliament Pere Reguli i Riba, alcalde d'aquest Ajuntament, per a
l'atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar els
acords anteriors, una vegada adoptats definitivament.

L'anterior dictamen s'ha aprovat amb 15 vots a favor (CiU, grup Socialista i ERC), 3
en contra (PP i ICV-EUiA) i 2 abstencions (CUP).

Defensa el dictamen en nom del govern municipal Maria Josep Tuyà (CiU), qui e
afirma que el projecte forma part de l'estratègia de dinamització i desenvolupament
econòmic i social del nostre territori. L'enoturisme és un sector fonamental per a
nosaltres, i hem d'emprendre les accions de foment adient, també en el terreny
educatiu. És un projecte que s'impulsa a Vilafranca per a Catalunya, amb
participació de les diferents Denominacions d'Origen i sectors i agents implicats.
Tuyà remarca que el Penedès és el motor de l'enoturisme de Catalunya, que la
proposta ve precedida dels procediments, informes i documents adients i que és
important l'existència del consell empresarial de l'escola.

Es pretén fer formació reglada de formació professional en enoturisme (caldrà un
reconeixement normatiu), formació ocupacional (via ajuts del SOC) i formació
continuada, amb pràctiques en empreses del sector de les diferents zones de
Catalunya. L'escola tindrà la seu administrativa al claustre de Sant Francesc, es
faran convenis de col.laboració amb Administracions i entitats i agraeix la tasca de
les diferents persones i tècnics que han col.laborat en el projecte.

Pep Quelart (ERC) felicita al govern perquè a diferència d'altres casos aquí ha fet bé
la feina. La iniciativa és positiva i l'expedient és aclaridor i justificatiu. ERC vol fer
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algunes aportacions: augmentar unitats de competència en cuina i organització
d'esdeveniments, tenir també disponible el grau mitjà de formació i no només el
superior i fomentar la participació contínua i participar en el programa "Qualifica't",
El consultor extern triat per al projecte és qualificat, i cal vetllar perquè les coses es
facin de pressa i bé.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que la idea és interessant, però la seva execució
planteja alguns dubtes. Sembla que l'escola vol acollir activitats formatives que ja
es fan ara, però la proposta bàsica d'impartir formació professional reglada depèn
d'un futur i incert decret de Madrid. A més, hi ha alguns balls de xifres en els
estudis econòmics, i es plantegen cursos d'alt cost (4.000 euros per un curs, en un
cas). ICV demana per a donar suport a la proposta: que els contractes de personal
docent i de gestió no superin els costos que hi hauria si es fes servir personal de
l'Ajuntament, que l'adjudicació de llocs de treball i encàrrecs es faci amb publicitat,
transparència i objectivitat, que es cobreixin absències en el consell empresarial
(falten entitats com CCOO, UP, Entrem-hi i altres), que els estudis de FP se
subjectin a tarifació social (preu pagat segons ingressos i destinació dels beneficis a
aquesta finalitat) i que si l'escenari previst no es compleix l'any 2016 es reconsideri
tot el projecte.

Josep Ramon (PP) afirma que el projecte és bo, però que no l'ha de tirar endavant
l'Ajuntament. Cal continuar les activitats que tenen lloc a la Fassina, però la
formació professional d'àmbit català la d'implementar la Generalitat, que és
l'Administració amb competències educatives. A més, si el reconeixement de la FP
en enoturisme requereix un Decret de la Generalitat o de l'Estat serà més senzill
que es dicti si impulsa el projecte la Generalitat. L'Ajuntament pot ajudar cedint
locals o terrenys, o donant subvencions els primers anys. Però és massa risc
endegar nosaltres el projecte i que hàgim d'assumir futurs dèficits i patir manques
de finançament fins i tot compromès, com ens passa per exemple amb l'escola de
música o les llars d'infants. El PPes reserva el dret de formular al.legacions.

Xavier Navarro (CUP) afirma que a diferència de l'ESCAVI s'ha fet un esforç per
argumentar el projecte. Dir com fa Tuyà que el Penedès és el motor de l'enoturisme
català és si més no dubtós, tenint en compte les dades disponibles com per
exemple el nombre de pernoctacions a la comarca. El propi expedient ja relaciona
diferents debilitats del projecte (dèficits, poc pes de la marca, etc.), i és important
destacar que no consta la implicació real del sector. Manquen elements i sembla
que volem començar la casa per la teulada.

Navarro afirma que sorprèn que, segons sembla, només posem com ajuntament
60.000 euros al projecte en forma de personal propi que deixaria d'atendre la seva
pròpia feina, mentre que per a l'ESCAVI l'Ajuntament ha aportat 2 milions d'euros.
Es parla en la memòria de cursos de formació de 4.000 euros i de 2.880 euros,
quantitats que molta gent no pot pagar. El projecte és interessant, però manca
solidesa en els arguments i implicació d'altres Administracions i dels sectors
econòmics.

Francisco Romero (grup Socialista) manifesta que el projecte és important, i abasta
una part professional i una altra de grau (Universitat), que es complementen amb
possibles estudis de gestió a l'ESCAVI. Podem arribar a una oferta integral en els
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sectors del vi i de l'enoturisme, i això té una gran importància per al nostre territori
i la seva gent. Cal desenvolupar-ho, amb visió de llarg recorregut i un bon projecte.

Maria Josep Tuyà (CiU) replica que les Administracions només podran definir la
seva implicació quan el servei el tinguem implementat des de l'Ajuntament. També
diu que no es contractarà nou personal sinó que ens basarem en el municipal de la
Fassina, que el curs de 4.000 euros consta de 1.000 hores (4 euros/hora), que
malgrat que no tots pernoctin tenim 480.000 visitants a la zona que hem de
treballar i fer que es quedin a dormir, a menjar, que visitin cellers i el medi natural,
o equipaments com el Vinseum, etc. Quant als arguments del PP,Tuyà recorda que
la iniciativa no parteix d'Ensenyament de la Generalitat perquè parlem d'un centre
integrat que acull diferents tipus de formacions, i afirma que les coses canvien i que
caldrà la implicació del sector empresarial en aquesta mena de formació.

Llorenç Casanova (CUP) constata que el projecte ha de ser una bona oportunitat
per al territori i sobretot per a les persones. Casanova planteja dubtes i possibles
contradiccions de l'expedient quant a costos de cursos, preus i cost efectiu per als
alumnes, afirmant que en molts casos els preus poden ser prohibitius.

Maria Josep Tuyà manifesta que hi haurà estudis reglats en el futur, que els sous
seran els del conveni de l'ensenyament i que es triaran els millors professors amb
oferta pública i transparència, que es completarà el consell empresarial amb
entitats que encara falten, que es preveuran beques per a qui ho necessiti i que
quan la memòria parla del cost d'un curs no vol dir que aquest sigui el preu a
càrrec dels alumnes. Així, per exemple, els cursos finançats pel SOC tenen un cost,
però aquest cost no el paguen els beneficiaris de l'acció formativa.

Quan el debat entra en aspectes concrets i tècnics de la memòria, l'alcalde Pere
Reguli afirma que el ple no ha d'endinsar-se ara en tots els detalls. Planteja que es
faci la votació tenint en compte que es tracta d'una aprovació inicial; seguidament
es podrà celebrar una sessió amb els grups per explicar detalls i aclarir dubtes, els
grups (i tothom) podran formular al.legacions i el ple adoptarà els acords definitius
adients.

V (el punt IV ha estat tractat anteriorment). MOCIÓ LRSAL I CONFLICTE
AUTONOMA LOCAL

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

AI mes de maig d'enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels

ajuntaments democràtics. AI llarg d'aquests anys s'ha passat d'una situació en la

qual van d'haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme

desarro lista, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit

d'infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més

complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la

nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la

dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. Tot
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això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats

que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.

Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals

de finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l'autonomia local,

són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de

dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar

alternatives socials i econòmiques per pal.liar els efectes de la crisi.

Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i

adequat. Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat

l'assignatura pendent en la mesura que l'aportació financera de l'Estat a les

administracions locals no s'ha adequat als serveis que presten.

El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis.

Davant d'això els ajuntaments han hagut d'incrementar la despesa per donar

resposta a aquesta emergència social.

Ara, en l'actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una

administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat

social, el govern de l'estat espanyol ha aprovat una "Llei de Racionalització i

Sostenibilitat de l'Administració Local" (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada

competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que

afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per

garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a

un model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que

allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les

decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que

permet la prevenció, la detecció i l'actuació per garantir uns mínims de cohesió i

convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
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Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l'estructura de

l'estat espanyol i recentralitzar amb l'excusa de la sostenibilitat econòmico-

financera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans

serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles:

l'abastament d'aigües, el tractament de residus i l'enllumenat públic.

La LRSAL vulnera l'Estatut de Catalunya en matèria d'organització territorial i de

règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l'estat, i en una

instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant

així l'actual marc basat en el principi d'autonomia local i principi de subsidiarietat,

reconegut a la Carta Europea d'Autonomia Local com a criteri de proximitat en •

l'atribució de competències i d'eficàcia en la redistribució.

Davant d'aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una

campanya d'informació a la ciutadania dels efectes de l'aplicació de la Llei de

Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, així com la defensa del món

local perquè els ajuntaments som l'administració que estem millor preparats per

oferir serveis de proximitat.

Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la

defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la

ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats e
bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.

Fonaments de dret

La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de

l'Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.

El conflicte en defensa de l'autonomia local, d'acord amb l'art. 75 bis LOTC, es pot

plantejar quan les normes de l'Estat amb rang de llei lesionin l'autonomia local

constitucionalment garantida.
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D'acord amb l'art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en

defensa de l'autonomia local és necessari l'acord del Ple de les Corporacions locals

amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres

d'aquesta. De manera prevla a la formalització del conflicte, s'ha de sol.licitar

dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d'Estat.

En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents

ACORDS:

1?/ff.J[MERD~ Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de

l'autonomia local contra els articfes primer i segon i demès disposicions afectades

de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización J! Sostenibilidad

de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d'acord

amb el text que s'adjunta, segons el que siestableix en els arts. 75 bis i següents

de la Ley Organica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

SEGON.- A tal efecte, sol.licitar Oictàmen del Consejo de Estado, conforme a

l'establert en l'art. 75 ter 3 de la Ley Organica 2/1979, de 3 de octubre, del

Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas, a petició de l'entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases de Régimen Loca!), així com atorgar a aquesta entitat

la delegació necessària.

TERCER.- Facultar i encomanara l'Alcalde per a la realització de tots els tràmits

necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a

l'atorgament d'escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a

favor de la Procuradora Oña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de 1'I1.lustre

Col.legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de

l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de forma solidària i indistinta interposi

conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 dediciembre

de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y

Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i

instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.
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L'anterior moció s'ha aprovat amb 18 vots a favor (CiU, Socialista, CUP, ICV-EUiA
ERC) i 2 en contra (PP).

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que s'ha dictat una llei de ràbia i odi contra els
ajuntaments que miren de prestar serveis als ciutadans. La llei ha generat una
reacció contrària de tots els partits catalans i espanyols menys el PP, i de
treballadors públics i ciutadans. Serveis com serveis socials, llars d'infants, ràdio i
televisió i altres es poden considerar no propis i arribar a desaparèixer si el govern
així ho vol. El govern del PPs'excusa en l'estalvi econòmic, però mirant a Madrid ja
veiem que es tracta de retallar uns serveis i de privatitzar-ne uns altres. Cal
garantir els serveis públics i intentar formalitzar el conflicte constitucional, malgrat
les dificultats. És necessari conferir dignitat al càrrec de regidor.

Pep Quelart (ERC) destaca que la llei denota desconfiança vers els ajuntaments,
que són l'administració més propera la ciutadania. L'Estat vol recentralitzar i hem
de defensar l'autonomia local, malgrat que no ens podem refiar gaire del Tribunal
Constitucional.

Aureli Ruiz (CiU) afirma que efectivament el Tribunal no és molt de fiar, però s'està
intentant aplegar molts ajuntaments en la iniciativa, que requereix acords dels
plens per majoria absoluta de municipis (cal una setena part de municipis de l'Estat
que representin almenys una sisena part de la població), i Vilafranca ha de
coprotagonitzar aquesta iniciativa constitucional amb l'objectiu d'aconseguir acords
de potser 4.000 municipis. La nova llei vulnera l'autonomia local que reconeix la
Constitució, és contrària a la Carta europea d'autonomia local i envaeix també
competències de la Generalitat sobre règim local. Es posen en perill serveis públics
de proximitat com els socials, i sembla que el PPvol retrocedir cap al passat, amb
municipis amb competències raquítiques (sobretot els més petits) i pocs recursos.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que la llei s'ha fet des de la desconfiança
cap als municipis, i pensant en municipis grans i estructures pesants, i fortament
endeutats, condicions que no es donen en ajuntaments com el de Vilafranca. Hem
d'intentar aturar la llei, i demanar que la llei catalana que s'està tramitant al
Parlament redreci la situació i pugui constituir una bona referència per als
ajuntaments catalans.

Josep Ramon (PP) manifesta que si seguim la tesi d'Aureli Ruiz qualsevol llei que
regulés amb caràcter bàsic el règim local seria inconstitucional, i no és així. La llei
vol que se sàpiga quina administració és competent per a cada servei públic en
concret, evitant duplicitats; també pretén limitar que la prestació de serveis
impropis posi en perill la correcta prestació dels serveis propis i essencials, facilitar
que els ajuntaments petits puguin acudir voluntàriament a la Diputació per a poder
prestar serveis a preus més raonables i establir que si la Generalitat delega serveis
en els municipis aquests tinguin garantit el finançament, garantia que ara no tenim,
com sovint es comenta en aquest ple. És preferible, per exemple, no prestar serveis
de competència no pròpia com l'escola universitària Escavi, i garantir l'exercici
correcte de competències pròpies com la pavimentació de carrers.

Llorenç Casanova (CUP) afirma que la llei vol perseguir els governs locals invocant
criteris economicistes, quan en realitat el dels municipis constitueix només el 4%
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govern de CiU, es basa en els mateixos criteris economicistes i parla també de
costos estàndard i de possibles supressions de serveis públics municipals. La visió
ideològica de les dretes espanyola i catalana és semblant: reduccions de serveis,
eliminacions d'organismes i privatitzacions. La CUP votarà a favor de la moció,
perquè totes les vies d'oposició s'han d'activar.

L'alcalde Pere Reguli diu que ara parlem de la llei estatal, i de la catalana ja se'n
parlarà quan existeixi. La llei desconfia efectivament dels ajuntaments, que en
conjunt només representen el 4% del deute públic. A més, els municipis són les
úniques administracions que segons llei cada any han de tenir un dèficit zero, i fins
i tot si tenen superàvit no en poden disposar lliurement, sinó que han d'amortitzar
deute en benefici dels bancs. En el fons, el govern del PP vol carregar-se serveis
municipals.

Josep Ramon (PP) acusa a l'alcalde Pere Reguli de fer demagògia, ja que l'Estat ha
de pagar despeses com les pensions o les prestacions d'atur, i a més ha de fer front
al deute públic general; la Generalitat no té credibilitat en el mercat per acudir al
crèdit, i per això intervé l'Estat. La llei vol clarificar les competències de cadascú.
Pere Reguli nega que l'Estat ajudi a la Generalitat a pagar deutes a proveïdors, ja
que l'Estat no dóna, sinó que fa un préstec amb interessos alts, i els pocs recursos
que l'Estat destina a Catalunya vénen dels impostos que paguem els catalans.

VI. MOCIÓ ANTIGA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL

Es presenta la següent moció del grup d'ICV-EUiA:

L'any 1970 l'Ajuntament de Vilafranca de Vilafranca del Penedès va cedir a l'Estat
un terreny de propietat municipal de 2.290 m2 al carrer Manel Barba i Roca per la
construcció de la caserna de la Guardia Civil.

El 1974 es va construir la caserna, que va estar en ús fins a l'octubre de 2010 quan
l'Estat la va tancar.

El 4 de febrer de 2014 el Ministerio del Interior de l'Estat, mitjançant anunci
publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE) ha valorat els terrenys i l'edifici en sis
cents vint mil cent noranta tres euros (620.193 €) i els ha tret a subhasta per
vendre'ls.

Els terrenys municipals es van cedir per a ús de l'administració pública a la Vila i , si
no hi ha aquest ús, l'Estat no pot vendre el terreny i quedar-se amb els diners de la
venda; sinó que opera el dret de reversió a favor de l'Ajuntament.

Per tot això s'ACORDA:

Primer.- Que l'Ajuntament de Vilafranca faci una taxació pròpia del valor dels
terrenys i l'edificació de l'antiga caserna.

Segon.- Iniciar una negociació amb el Ministerio de l'Interior per tal que aquest
reverteixi el terreny de la caserna al municipi de Vilafranca o,
alternativament, prossegueixi amb la subhasta però compensi a
l'Ajuntament pel valor actual de la propietat.
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Tercer.- En cas que el Ministerio de !'Interior no s'avingui a negociar de bona fe
i amb resultats materialitzables, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
emprendrà l'acció legal de reversió que correspongui abans del 19 de març
de 2014 (data fixada de la subhasta).

Quart.- Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya; al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y al Ministerio del Interior.

La moció que s'ha transcrit s'ha aprovat per unanimitat.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que la subhasta és un greuge, ja que els terrenys
els va cedir gratuïtament l'Ajuntament, i ara l'Estat s'ho vol vendre i quedar-se tots
els diners. Es juga així amb el patrimoni municipal i s'ha d'aturar el procés. Altres
municipis van tenir problemes semblants i van aconseguir acords o victòries
judicials, i així per exemple a les antigues casernes Manlleu, Moià o Vic hi tenen e
pisos socials o equipaments. Hem d'emprendre accions, i rebutja Peñafiel
l'afirmació pública d'algun membre del govern que fa uns dies deia que havíem
d'esperar a la subhasta i si de cas negociar després.

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció. Hem de criticar un Estat que tant deixa
diners a préstec a la Generalitat amb interessos molt per sobre dels que a ell li
cobra el Banc Central Europeu com pretén vendre's i cobrar una finca que
l'Ajuntament va cedir fa molts anys gratuïtament per a un servei. Cal aturar-ho.

Josep Ramon (PP) recorda que la Generalitat no té accés als mercats financers
atesa la seva greu situació financera. En el cas de la caserna, l'Estat va fer una
inversió i vol recuperar-ne una part, constant-li a ell que prèviament va oferir la
finca a la Generalitat i a l'Ajuntament via una negociació econòmica que va ser
rebutjada. Si la subhasta queda deserta se'n pot parlar, i Ramon diu que si l'alcalde
vol la diputada del PP Dolors Montserrat podria fer alguna gestió per a solucionar
l'assumpte amistosament. Tot i això, el PPdóna suport a la moció.

Aureli Ruiz (CiU i govern municipal) afirma que al publicar-se al BOE la subhasta el
govern municipal va valorar les diferents alternatives. L'Ajuntament va acordar
l'any 1968 cedir de franc els terrenys per a construir la caserna, i a més va
subvencionar més d'una quarta part del valor de les obres. L'edifici està malmès i
no té valor, ja que el valor és del solar. No té sentit que l'Estat pretengui vendre i
quedar-se ell els 600.000 euros. L'Ajuntament en els propers dies plantejarà
accions reclamant la reversió de la finca a l'Ajuntament sense abonar cap import, i
demanarà la suspensió de la subhasta. Encara que l'ús de caserna hagi existit
durant més de 30 anys, sembla que hi ha base legal per a demanar la reversió a
favor de l'Ajuntament, i la petició es formularà.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) celebra el canvi de parer del govern i demana que s'iniciïn
accions immediatament. ICV un cop ha conegut el problema ha cercat possibles
solucions i ha pres la iniciativa, que és positiu que el ple accepti per unanimitat.

L'alcalde Pere Reguli celebra la moció. L'existència del dret de reversió o no sempre
es pot discutir legalment, però iniciarem accions per a intentar fer valer els nostres
drets. Agraeix també l'oferiment del PPd'ajut de la diputada Dolors Montserrat, que
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s'ha de reconèixer que altres vegades que Vilafranca ho ha necessitat ha donat un
cop de mà.

VII. MOCIÓ PORTALADA RIPOLL, PATRIMONI MUNDIAL DE LA HUMANITAT

Es presenta al ple la següent moció de l'alcaldia, a proposta de l'Ajuntament de
Ripoll:

El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants
de la Catalunya de l'època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a
d'altres monestirs i catedrals de l'àmbit cultural de l'Europa del moment. Ja al segle
XI, sota l'abadiat d'Oliba, va destacar per la importància de la seva església abacial,
construïda de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que
sota aquest personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els
espolis, les destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que
Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua
assegurant-li un lloc en la història de l'art europeu i mundial: la seva esplèndida
portalada esculpida.

Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu
ressò en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran
en moltes esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en
aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses
produccions escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l'àrea
rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o menys propera en tota
una sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona
meitat del segle.

Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la
complexitat iconogràfica i l'impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que
es convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe
Morgades el 1893, i que els estudiosos de l'art la reconeguessin com una obra
cabdal de l'escultura romànica europea. AI llarg del segle XX, la presa de
consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l'alerta per alguns aspectes del seu
estat material van fer que s'emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.

L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els
actes que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a
element singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013,
organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la
Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre
d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la importància de la portalada
de Ripoll com a objecte posat en el seu context històrico-artístic, com a símbol del
patrimoni que cal estudiar i protegir i com a element clau d'una capitalitat cultural
que vol projectar-se al món.

Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un
valor universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions
que han de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol
sobre l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures
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de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya,
l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar
l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la
Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada
per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.

Per tot això, es proposa:

PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa
Maria de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per
part de la UNESCO.

SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció
General del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

L'anterior moció s'ha aprovat per unanimitat.

Raimon Gusi (equip de govern i CiU) recorda que Ripoll va ser capital de la cultura
catalana el 2013, i el seu alcalde va ser present en la presentació de la capitalitat
de Vilafranca de 2015, i va demanar suport a aquesta iniciativa. És bo donar suport
pels valors de l'obra, perquè nosaltres podem necessitar suports si volem demanar
alguna distinció similar en el futur i perquè, segons explica detalladament, les obres
de restauració de la portalada de Santa Maria de Ripoll tenen relació amb diversos
vilafranquins i1.lustres els retrats dels quals es troben penjats en aquest saló de
sessions.

Pep Quelart (ERC), Toni Peñafiel (ICV), Montserrat Blasco (PP) i Llorenç Casanova
donen suport a la moció, si bé alguns d'ells han afirmat la seva sorpresa inicial pel
fet que el govern municipal la presentés, si tenim en compte que el govern sempre
defensa que no s'haurien de presentar mocions alienes a Vilafranca.

VIII. MOCIÓ INCREMENT DE TARIFES DEL TRANSPORT PÚBLIC

Es presenta la següent moció dels grups d'ICV-EUiA, CUPi ERC:

Atès que el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità,
el passat mes de desembre de 2013, va aprovar un increment de les tarifes
del transport pel 2014 que suposa un increment d'entre un 4,5 i un 8%
(segons tarifa).

Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies han
vist reduir els seus ingressos globals, no és comprensible socialment apujar
les tarifes, sinó plantejar-se un nou model tarifari en base a les necessitats
de les classes populars.

Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a
garantir el dret a la mobilitat dels treballadors i les treballadores,
especialment d'aquelles que estan a l'atur o són pensionistes, i en general
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de veïns i veïnes. l atès que unes tarifes a preus més reduïts han estat
llargament reivindicades pels sindicats i les associacions d'usuàries.

Atès que els transports públics són un dels principals elements vertebradors del
territori, i que això comporta la necessitat de comptar amb un sistema de
transports d'una gran qualitat i que respongui a les necessitats del usuaris i del
territori pel que s'estén.

Per totes aquestes circumstàncies, que s'afegeixen a la greu i complicada situació
econòmica que estant patint moltes famílies catalanes, l'any 2014 moltes
d'aquestes hauran de destinar una major part del pressupost familiar per finançar
la necessitat d'utilitzar els transports públics en els seus desplaçaments habituals.

Aquest fet suposa un desafiament als barris i poblacions més castigats per la crisi,
l'atur i les retallades. La pujada dels preus del transport públic representa un cop
molt dur per veïns i usuaris que observen que mentre les administracions públiques
retallen serveis, retiren ajudes i desnonen famílies, a més castiguen els qui aposten
pel transport públic: per a molts, l'únic transport per anar a treballar, a cuidar els
seus familiars, estudiar o seguir cercant feina.

El bitllet més venut, la T-10, ja té un cost de 35, 65€. Això significa un 4,8% més
que l'any anterior i un 20% més que fa tres anys. La T-50/30 passa a costar
122,00€, amb una pujada del 6,15% anual i un 23% acumulat. Aquest augment de
les tarifes converteix el transport públic, pagat per tothom a través dels impostos,
en un luxe pels usuaris i en un autèntic transvasament de fons públics cap a les
empreses que el gestionen.

Segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 48 "els poders públics
han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades en criteris de
sostenibilitat que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la
mobilitat". L'increment continu i desmesurat del preu del transport a Catalunya no
fomenta la utilització del transport públic, així com tampoc la millora de la
mobilitat, ja que amb els preus actuals i els continuats increments, els poders
públics estan fomentant de forma indirecta l'utilització dels mitjans de transport
privats.

L'àrea de Barcelona disposa d'una important xarxa de mitjans de transports
públics, encara que amb mancances i deficiències també destacables a àmplies
zones del territori, com és el cas de Vilafranca i la comarca de l'Alt Penedès.Aquest
fet condiciona la necessitat que milers de treballadors i estudiants tenen d'utilitzar-
Ia dia rere dia per als seus desplaçaments habituals. El cost del servei sempre ha
d'estar determinat per l'objectiu d'eficiència financera del prestador del servei i,
sobretot, per la capacitat econòmica dels potencials usuaris, així com pel caràcter
bàsic del servei públic del que es tracta.

Per tant, es proposa al Ple prendre els següents

ACORDS:
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1.- Manifestar el profund desacord i rebuig per l'increment de les tarifes del
transport metropolità per l'any 2014 que ha aprovat el Consell d'Administració de
l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

2. Reclamar a l'ATM la congelació de les tarifes de transport a les de 2013.

3. Proposar a l'ATM definir, dins de l'exercici 2014, un nou model de tarifació del
transport públic que impulsi la demanda i permeti una utilització més flexible del
sistema, de forma que s'aconsegueixi un abaratiment dels preus i un tracte
preferent per a les persones que es desplacen diàriament per raons de treball
(remunerat o de cures), d'estudi o de salut.

4. Proposar a l'ATM la creació d'un òrgan participatiu i decisori amb agents socials
com la CONFAVC, la PTP i Stop Pujades Transport, així com amb els sindicats
presents a les empreses de transport públic per establir un acord referent a les a
necessitats reals de les treballadores i les usuàries per tal d'assolir un transport ••
públic a preus populars.

5. Proposar a l'ATM millorar i, en el seu cas, ampliar els títols de transport de
caràcter social, de forma que les persones aturades que busquen treball; els joves i
estudiants; els pensionistes i les persones amb discapacitat, disposin de títols
específics a preus més reduïts, per evitar els riscos d'exclusió social en els sistemes
de transport públic de Catalunya. Així com incidir en la promoció i difusió dels títols
ja existents.

6. Demanar al Govern de la Generalitat que de manera urgent, enceti els treballs
per aprovar una Llei de finançament del transport públic.

7. Traslladar aquests acords a l'ATM, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, als grups
parlamentaris, a l'Associació per la promoció del Transport Públic, a la CONFAVC,a
la plataforma Stop Pujades Transport, al conjunt de sindicats presents a les
empreses de transport públic i al conjunt d'Ajuntaments de la província de e
Barcelona.

L'anterior moció s'ha aprovat per unanimitat.

Llorenç Casanova (CUP) recorda que es fan 7.000 viatges de Vilafranca cap a fora,
la majoria cap a Barcelona i en transport públic. Patim rebaixes salarials i una
inflació molt baixa del 0,2%, però en canvi el transport públic s'apuja enguany
entre un 4,5 i un 8%. En 10 anys la popular targeta T 10 s'ha incrementat un 71%,
percentatge que no té res a veure amb els salaris de la gent. El govern de la
Generalitat no aposta pel transport públic, i nosaltres hem de fer costat a les
campanyes contra els increments desmesurats de tarifes, i apostar per congelar
preus i crear una taula de negociació. L'ATM té mentrestant més de 600 directius,
amb sous alts, cotxes oficials i que són membres en molts casos de dos partits
polítics.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) manifesta que la Generalitat va contra la racionalitat i el
sentit comú, promociona el transport privat (podem veure-ho amb la política
d'autopistes) i no té voluntat d'enfortir el transport públic. El transport públic ajuda
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a la gent que es mou per feina, estudis o altres, crea llocs de treball, és més
eficient i preserva el medi ambient. Es pot fer política de transport públic sense
grans increments tarifaris, i demana que tots els membres del ple se sumin a la
declaració de càrrecs electes en contra de l'augment del preu del transport públic.

Pep Quelart (ERC) afirma que si es vol un transport públic útil cal implicació i
inversió. És necessari un preu adient i bons horaris, regularitat i puntualitat. RENFE
no fa tampoc inversions, i ni tan sols s'han invertit els 4.000 milions que es van
prometre.

Francisco Romero (grup Socialista) dóna suport a la moció i afirma que s'està
penalitzant el transport públic. Els socialistes advoquen per promocionar el
transport públic i revertir la situació actual.

Montserrat Blasco (PP) dóna suport a la moció, però destaca que segons les seves
notícies en l'àmbit de l'Àrea Metropolitana fins i tot els representants d'ICV van
donar suport a l'increment tarifari. Cal admetre que el sistema de l'ATM té un
deute de 500 milions d'euros, en gran part heretat del govern tripartit d'esquerres.

J. Manel Montfort (CiU) es mostra a favor de la moció, amb matisos, i afirma que
Vilafranca forma part de l'ATM però amb poc pes. Formar part del sistema integrat
és beneficiós, però també pot comportar algun perjudici. Algunes tarifes pugen
notablement, però altres es congelen i l'increment mitjà és del 3,5% (alt però no
tant com s'ha dit). Cal invertir en el transport públic i corregir dèficits, millorar les
xarxes i impulsar el projecte T Mobilitat. Es vol beneficiar a qui més usa el transport
públic i disposem de nous busos exprés; tot plegat té costos.

L'alcalde Pere Reguli afirma que CiU dóna suport a la moció perquè hem de
defensar els interessos de vilafranquins i penedesencs. Tot i així, i deixant de banda
ara l'assumpte dels trens, hi ha coses i dades que s'han de saber: de 2005 a 2013
les tarifes han augmentat de mitjana el 44%, però els costos de l'ATM ho han fet
un 60%; les aportacions d'Administracions com Generalitat i municipis s'han
incrementat, però les de l'Estat s'han reduït, existeix un deute acumulat de 546
milions d'euros i els usuaris amb les tarifes només cobreixen el 43% dels costos
dels serveis. Els administradors tenen aquest escenari i han plantejat un increment
tarifari, però han aprovat també congelar tarifes socials de les quals es fa molt d'ús
(joves, menors de 13 anys, famílies nombroses o monoparentals i aturats). Cal
entendre que l'ATM havia d'estudiar un pla de sanejament del deute, un pla de
sostenibilitat i un increment de les aportacions de les Administracions.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) manifesta que la major part del deute s'ha generat en els
dos darrers anys (govern de CiU), període en què la prioritat no ha estat el
transport públic. Els preus els decideix l'ATM i no l'Àrea Metropolitana. El
representant d'ICV a l'Area Lluís Tejedor va votar en contra, segons diu Peñafiel
discrepant de Montserrat Blasco.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia es produeixen les intervencions següents,
posant-se en relleu que les no contestades en aquesta sessió seran objecte de
resposta per escrit.

29



J

A) Pep Quelart (ERC) planteja les qüestions següents:

1)Proposem que el més aviat possible es torni a reunir la Comissió de Nomenclàtor,
comissió que no es reuneix des de l'abril de 2010, per tal de que es valori la possibilitat
de posar el nom de Joana Raspall en un carrer de Vilafranca. Aquesta proposta,
sumada a la que vam fer en el passat ple del mes de setembre de posar a un carrer el
nom de "Via catalana", ens agradarien que es tinguessin en compte per possibles
canvis de noms d'alguns carrers.

En relació als noms dels carrers, proposem també que es posi un enllaç al web de
l'Ajuntament en el que els ciutadans puguin consultar el perquè dels noms dels carrers
de la Vila.

El regidor de Cultura Raimon Gusi contesta que el govern treballa l'assumpte i que hae
traslladat possibilitats no tancades a la comissió, la qual és independent del poder.
S'estudia seriosament imposar a un vial o parc el nom de Joana Raspall, i també la
conveniència d'atorgar a algun espai el nom de Joan Vinyoli. També fora bo que Bühl,
ciutat agermanada amb Vilafranca, tingui un vial o potser parc més digne que l'actual
carrer. S'estudiarà tot plegat.

2) Tenen prevista alguna actuació de millora en el pas provisional pels vianants del
tram de sobre la via (el pont) entre els barris del Poble Nou i la Girada al carrer
General Cortijo? Creiem que és molt necessari.

3) Com ja s'ha comentat en alguna altra ocasió, proposem que es valori la possibilitat
de posar un pas de vianants elevat (remuntable) a l'avinguda Tarragona a l'alçada del
carrer Montblanc o del carrer Tossa de Mar, per tal d'evitar l'excés de velocitat dels
vehicles en aquest tram. Fa unes setmanes un setmanari de la Vila ja va comentar que
és un dels punts negres per accidents.

4) Ara que finalment s'estan arreglant els porxos de la Plaça St. Joan, ens poden dir si e
els porxos del carrer de la Cort i de la plaça Constitució estan inclosos en aquestes
mesures anunciades de millorar el casc antic de la Vila? I la neteja i millores
d'il'luminació als carrerons propers a Santa Maria? Ens poden informar de les
actuacions que hi volen fer properament?

B) Toni Peñafiel (ICV-EUiA) planteja:

5) Constata que el govern no ha contestat cap de les preguntes per ell formulades en el
ple de gener de 2014. Per tant, i a títol d'exemples, diu que ha de suposar que no s'ha
fet res relatiu a la campanya Vilafranca vila neta, i que no s'ha fixat la celebració de
sessió d'audiència sobre la situació de la salut (demanada amb 1.500 signatures de
suport) ni l'Ajuntament ho ha demanat per escrit.

L'alcalde Pere Reguli contesta que té el compromís que el 4 de març vinent se
celebrarà una compareixença pública de totes les administracions sanitàries
competents.
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6) Peñafiel esmenta que ha sentit rumors o comentaris sobre que la direcció de
l'Hospital Comarcal es planteja reduir una paga extra dels treballadors, a causa d'un
error de càlcul econòmic en el seu moment, cosa que seria greu. Pregunta als
representants municipals què en saben.

Contesta Aureli Ruiz que no hi ha hagut cap error de càlcul. El pressupost aprovat ja es
veia que era difícil de complir, i existeix la versemblant possibilitat de tancar l'exercici
amb dèficit, situació greu perquè comportaria una intervenció de la Generalitat i la
pèrdua d'autonomia de l'entitat. S'han d'estudiar possibilitats. La reducció d'una part de
paga és una que sembla que els treballadors rebutgen, però n'hi ha d'altres que
comporten també reduir despeses i que s'han d'estudiar acuradament.

7) Reitera la pregunta ja formulada en el ple passat sobre d'on procedeixen les places
d'aparcament de zona blava implementades fa unes setmanes a l'Espirall, i exigeix
còpia dels informes tècnics emesos. També demana dades d'ocupació de la zona
blava, la qual ocupació aparentment és baixa. La zona blava pot tenir afectacions en la
mobilitat i el comerç del barri.

L'alcalde Pere Reguli contesta que es va implantar la zona blava a petició de
l'associació de veïns i de la de comerciants. Quan hagin passats uns dos mesos des de
l'entrada en funcionament, caldrà estudiar els resultats, i prendre si cal decisions. Tot
allò que es fa es pot rectificar o modificar si és necessari.

Toni Peñafiel replica que cal disposar d'un pla de mobilitat, que ICV vol fer arribar els
seus parers sobre la matèria i que les mesures que s'adopten han de comptar amb
estudis seriosos previs. No és lògic anar provant mesures sense informes i rectificar
després sobre la marxa.

8) Demana que per escrit se li informi sobre el trasllat de situacions de dependència de
persones de Vilafranca a l'Hospitalet, i sobre què ha fet i què fa el govern municipal al
respecte.

9) Pregunta Peñafiel sobre possibles novetats en el cas del tancat hotel Pere III i una
eventual solució.

L'alcalde Pere Reguli contesta que no consta que l'edifici se subhasti, i que l'assumpte
és privat i l'Ajuntament poca cosa hi pot fer. Ha sentit algun rumor que apunta a una
possible reobertura de l'hotel el mes vinent, però ell no pot dir si aquest rumor és o no
creïble.

10) Sobre els Casals de gent gran del Tívoli i l'Espirall, Peñafiel demana còpia (quan se
signi) del conveni aprovat amb l'Obra Social de l'antiga Caixa de Pensions i del conveni
signat amb PINNAE que comporta que l'Ajuntament paga uns lloguers pels locals.
També s'interessa sobre el procés d'elecció de les juntes directives dels casals, perquè
hi ha queixes sobre manca de transparència i democràcia.

Raimon Gusi contesta que es faran arribar als grups els convenis (el de l'antiga Caixa
de Pensions quan se signi) i sobre l'elecció de les juntes dels casals té entès que els
processos van ser democràtics, i ni ell ni el govern han rebut cap queixa al respecte.
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L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aq

El s~cretari,

~

'~' AJUNTAMENT
. VILAFRANCA

DEL PENEDÈS
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