
SERVEIS CENTRALS I HISENDA

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al ple municipal que
adopti l'acord següent:

Vist que en data 31 de desembre de 2015 va finalitzar el període de vigència del
Conveni col.lectiu i l'Acord de Condicions reguladors de les condicions de treball
dels empleats i empleades públiques de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Vist que les Meses de negociació per a la determinació de les condicions comunes
dels empleats públics de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i els òrgans de
govern de l'Ajuntament han realitzat la preceptiva negociació d'acord amb allò
previst al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels Treballadors.

Atès que l'article 18. Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, pel qual s'aprova la Llei
de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017, estableix que les retribucions dels
empleats públics no podran experimentar un augment superior a 1'1% en el seu
conjunt.

Atès que l'article 18.5 de l'esmentada llei estableix els imports dels conceptes
salarials sou base, complement de destinació , triennis per antiguitat i pagues
extraordinàries, sent d'aplicació automàtica el seu contingut, en tenir caràcter
imperatiu per al personal funcionari.

Atès que el Conveni col.lectiu del personal laboral d'aquest Ajuntament assimila
l'estructura retributiva d'aquest personal a la del personal funcionari preveient-se la
seva aplicació.

Atès que aquest acord requereix de l'aprovació per part del Ple municipal, d'acord
amb allò previst als articles 22.2 d) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les bases de règim local.

S'ACORDA,

Primer.- Aprovar l'Acord de Condicions i Conveni col.lectiu reguladors de les
condicions de treball dels empleats i empleades públiques de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès pel període 2017-2019, d'acord amb els documents annexes
que acompanyen aquest dictamen.

Segon.- Disposar la seva publicació en els diaris oficials corresponents del text de
l'acord.

Tercer.- Aplicar les previsions de l'article 18 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
pressupostos generals de l'Estat i aplicar un augment de 1'1% a les retribucions del
personal de l'Ajuntament pels conceptes salarials sou base, complement de
destinació, complement específic, triennis i pagues extraordinàries, amb efectes a
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partir de l'i de gener' de 2017. L'increment '2S fa extensiu a les retribucions
assistències que perceben els càrrecs electes i personal eventual de la corporaciÓ::-'
Vilafranca del Penedès, 18 de juliol de 2017
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SERVEIS URBANÍSTICS

La Comissió Informativa d/Acció Territorial i Serveis Urbans, proposa que se
sotmeti al Ple Municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen
següent:

Atès que s'ha redactat el projecte bàsic i executiu de la fase 1B Ampliació i
reforma del Palau Reial. Vinseum, museu de les cultures del vi de Catalunya
amb un pressupost d/execució per contracte de 4.499.897,50 euros (IVA
inclòs), redactat per l/arquitecte Santiago Vives Sanfeliu.

Atès que els documents abans esmentats consten de memòria annexos,
plànols i pressupost,

Atès que la competència per a l/aprovació del projecte correspon al Ple
municipal, d/acord amb la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic ( RDL 3/2011 ) donat que el import del
pressupost d/execució supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
municipal,

sIA COR D A:
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2, Sometre el projecte al tràmit d'informació pública, d/acord amb l/article 37
del ROAS, pel termini de trenta dies hàbils. En cas de no formular-se
al.legacions, el projecte s/entendrà aprovat definitivamfl.t:--~e necessitat
d'un nou acord exprés. '---7.L )I ---;-

Vilafranca del Penedès, 18 de juliol de 201 y /,' F/
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1. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de la fase 1B Ampliació i
reforma del Palau Reial. Vinseum, museu de les cultures del vi de Catalunya
comprensiu dels documents esmentats a la part expositiva, i amb un
pressupost d/execució per contracta de 4.499.897,50 euros (Iva inclòs). ~,
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MOCiÓ PER MILLORAR L'ATENCiÓ A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I A LES
SEVES FAMfuES QUE PRESENTA VILAFRANCA EN COMÚ A L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

Les famílies amb persones amb diversitat funcional pateixen la progressiva reducció dels
recursos públics destinats a atendre les necessitats d'aquestes persones i dels seus familiars.

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha d'ajudar a les persones amb diversitat funcional i a
les seves famílies d'acord amb els principis de solidaritat i de compromís social. D'aquesta
manera contribuirà a la reducció de la seva discriminació i millorarà la seva atenció per part de
l'administració local, complementària a la tasca que correspon desenvolupar a la Generalitat
de Catalunya.

Un dels principals problemes de les persones amb diversitat funcional i dels seus familiars és
que no disposen d'un espai públic per a desenvolupar les seves activitats lúdico-esportives
(ping-pong, dansa, jocs de taula, dibuix, informàtica, etc.), ni d'una tutorització per part de
professionals. Actualment, tant a l'hivern com a estiu, la principal activitat que poden fer és
anar a passejar pels carrers de la Vila. Si, a més a més, la persona va amb cadira de rodes o te
problemes de mobilitat, encara ho té pitjor per participar en qualsevol activitat ja que no estan
adaptades. Tampoc hi ha activitats esportives adaptades per aquest col.lectiu a Vilafranca del
Penedès. I els problemes s'agreugen a determinades edats.

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha posat en marxa el projecte "Activa't, tu pots!" els
dilluns de 10 a 12 hores, que ha tingut molt bona acollida entre aquest col.lectiu i els seus
familiars.

Diversos Ajuntaments penedesencs i catalans realitzen activitats municipals per aquests
col.lectius, de forma col.laborativa amb els seus familiars: colònies d'estiu, activitats regulars,
disposició d'espais, ...

Per tot plegat es proposa que:

1. S'elabori una guia-llistat dels serveis que s'ofereixen a Vilafranca del Penedès per a les
persones amb diversitat funcional i els seus familiars i se'n faci difusió pública i es faci
arribar a les famílies afectades.

2. Que es faciliti un espai públic on les persones amb discapacitat funcional puguin
realitzar activitats lliures i tutoritzades.

3. Que s'ampliï l'horari de l'activitat "Activa't, tu pots!" a un altre dia per la tarda i a un
altre matí.

4. Que es formi un grup de treball format per familiars, tècnics de les regidories de
Serveis Socials i d'Ensenyament i dels grups municipals, amb l'objectiu d'elaborar un
pla d'actuació per als propers anys que plantegi propostes de millora a l'atenció de les
persones amb diversitat funcional i als seus familiars.

Vilafranca del Penedès, 17 de juliol de 2017
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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL OE LA
CUP EN RELACIÓ AL PROJECTE HARO ROCK
ENTERTAINTMENT

VILAFRAt,JCA
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El projecte de Barcelona World va entrar en escena el 7 de setembre de 2012, just
el dia abans que s'anunciés que el magnat estatunidenc Sheldon Adelson
descartava el Delta del Llobregat com a ubicació del Las Vegas europeu que
projectava. L'escollida era Madrid, tot i que Eurovegas mai va arribar a fer-se.

Aquell dia, l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas, va reunir-se amb els
màxims responsables de Veremonte, l'especulador valencià Enrique Bañuelos i el
tarragoní Xavier Adserà; el factòtum de La Caixa, Isidre Fainé; i els consellers
d'Economia, Andreu Mas-Colell; Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder; i Empresa i
Ocupació, Francesc Xavier Mena. En una roda de premsa posterior es van anunciar
els detalls d'un projecte faraònic, que passava per aixecar sis parcs temàtics en uns
terrenys propietat de la Caixa al costat de Port Aventura.

Es va parlar d'una inversió de 4.700 milions d'euros, d'una ocupació d'l,S milions
de metres quadrats, de 12.000 habitacions repartides en sis hotels i de la creació
de 20.000 llocs de treball directes. A cada parc temàtic hi hauria un hotel, un
centre de convencions, un centre comercial, un teatre i un casino. L'impulsor del
projecte, Veremonte, deia que pretenia obrir les portes el 2013 i que el complex
rebés 10 milions de visitants cada any.

Inicialment es parlava d'una inversió de 4.700 milions d'euros i la creació de 20.000
llocs de treball. Progressivament les xifres s'han anat reduïnt i manipulant segons
interessava, i ara les xifres ja s'han reduït a la meitat.

Com passa gairebé sempre amb aquest tipus de projectes, la realitat va
encarregar-se de desmentir un anunci que va acaparar l'atenció mediàtica catalana
durant uns dies. Malgrat el suport entusiasta dels principals càrrecs polítics
tarragonins, començant pels alcaldes de Salou i Vila-seca -els municipis afectats-,
però també de l'alcalde de la capital provincial, Josep Fèlix Ballesteros, i del sector
hoteler, el projecte s'ha redimensionat progressivament a la baixa i pel camí han
desaparegut tots els seus impulsors, com Veremonte.

El hòlding de Bañuelos va desaparèixer de BCNWorld a principis de 201S, després
que comprovés que amb els canvis no podria fer negoci amb les llicències de
casinos que volia adquirir ni obtenir unes sucoses plusvàlues amb la venda dels
terrenys de La Caixa que pretenia adquirir. La Generalitat ja havia iniciat la
tramitació del POU, la requalificació urbanística imprescindible per aixecar un
projecte com aquest. I el Parlament havia aprovat, amb els vots de CiU i PSC, la
normativa que permetria fer realitat el complex.

La marxa de Veremonte no va aturar el projecte, sinó que simplement va suposar
que la Generalitat va passar a liderar-lo. El govern autonòmic va signar, a través de
l'lncasòl, un contracte amb opció de compra sobre els terrenys de La Caixa,
valorats en 110 milions d'euros, que Veremonte no havia adquirit. Malgrat la



pròrroga dels pressupostos de la Generealitat per al 2016 es van trobar aquests
diners per a comprar aquests terrenys a La Caixa.

En els quatre anys que han transcorregut des de la seva sonada presentació, les
xifres i dimensions del complex s'han modificat completament, amb l'anunci que
només una companyia - HardRock - va voler optar a la construcció, es passa a un
ressort amb 500 habitacions i un mica menys de 3000 llocs de treball directes, Tots
ells basats en el turisme, per tant de sous baixos i precarietat laboral.

Atès que a principis dels 90 es va expropiar uns terrenys a la pagesia local i veïnes i
veïns de Vila-seca que la Caixa va poder comprar a preu de saldo i que amb la llum
verda al projecte s'han comprat per 110 M€ - amb pressupostos prorrogats-o Cosa
que apunta a una operació especulativa per afavorir els interessos d'aquesta entitat
financera.

Atès que el macrocomplexe ara anomenat Hard Rock Entertaintment no apareix a
cap pla de planificació estratègic territorial ni turístic, de la costa Daurada, Camp de
Tarragona o Catalunya. Ni tan sols compta amb estudis favorables del sector
directament implicat. A la vegada que entitats ecologistes i experts en turisme i
geografia de la mateixa URV han alertat de l'impacte negatiu mediambiental que
suposarà i del risc evident que comporta apostar per una economia d'aquest tipus
de turisme i el joc.

Atès que el macíOcemplexe estarà ubicat a 500 metres del polígon químic sud de
Tarragona, el més gran del sud d'Europa, amb el conseqüent perill que això
representa. Sense deixar de banda la massificació d'estructures que generen
contaminació en una sola zona.

Atès que s'han rebaixat els impostos dels beneficis del joc del 55% al 10%, tot fent
una aposta clara. per un model de país concret, tot això afavorint la màfia del joc
malgrat els advertiments de les associacions d'afectades pel joc a Catalunya.

Atès que s'està jugant amb la misèria i les conseqüències de la crisi que pateixen
les classes populars fent xantatge tot prometent llocs de treball que sabem que
finalment es reduiran, i els que veritablement es creïn seran precaris i en cap cas
no resoldran les condicions de vida de les persones.

Atès que la creació de llocs de treball es pot impulsar mitjançant la iniciativa
pública, incrementant les dotacions de professionals de tots els sectors en serveis
tan essencials com són l'educació o la sanitat.

Atès Que una economia basada en el turisme és una economia condemnada a no
. aixeca'r mai el cap i a on uns pocs privilegiats podran obtenir grans beneficis, a
costa de l'empobriment progressiu de les classes. populars, que en ab?olut es
redistribuiran en el tèrritori,

Atès .qu'e ha quedat àmpliament demostrat que e¡ creixement de beneficis
econòmics en el sector turístic no té una cor~espondència amb el creixement de

. llocs de treball, ni tampoc de la riquesa d'un territori, .

Atès que el Pla Director Urbanístic que havia de servir perquè diferents empreses
s'interessessin pel projecte i competissin entre elles, ha estat un fracàs,

" "



Atès que la planificació urbanística vigent abans de l'entrada en vigor del Pla
Director Urbanístic ja permet el desenvolupament moderat i gradual de determinats
usos turístics, amb encaix amb l'actual model.

Atès que amb els 1l0M€ que pagarà l'Incasòl a La Caixa es podria promoure un
veritable parc públic d'habitatge de lloguer social, via rehabilitació de pisos que avui
romanen buits als centres de molts municipis.

Per tot això la CUP de Vilafranca del Penedès demana en aquest ple que
s'aprovin els següents acords:

PRIMER.L'Ajuntament de Vilafranca es posiciona en contra del macroprojecte ara
anomenat Hard Rock Entertaintment i demana la no execució de l'opció de compra
per part de la Generalitat als terrenys de la Caixa.

SEGON. L'Ajuntament de Vilafranca demana al govern de la Generalitat el
restabliment de l'impost del joc del 10% al 55% altre vegada com a mostra de la
voluntat d'apostar per un model econòmic i de país sostenible

TERCER.Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya la suspensió del Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic de
Vila-seca i Salou.

QUART. L'Ajuntament de Vilafranca es posIciona altre cop a favor d'un turisme
comunitari respectuós amb l'entorn i amb les condicions de la vida de la gent i dels
treballadors i les treballadores.

Vilafrancadel Penedès,17dejuliol de 2017.

Candidaturad'Unitat Popular.
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MOCiÓ DEL GRUP MUNCIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA

PER A L'ADHESiÓ DE L'AJUNTAMENT AL PROJECTE "NO PUC ESPERAR!"

"No puc esperar!" és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que
per un problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar urgentment un lavabo. Els
destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries intestinals
(malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o colectomitzats, els
pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells pacients que els
metges col.laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de
vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por
de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això suposa una minva
de la seva qualitat de vida.

L'Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya)
emet les targetes "No puc esperar!", però són els metges de les Unitats Mil i Serveis
de l'Aparell Digestiu dels hospitals col.laboradors qui les lliuren als pacients que ells
consideren que les necessiten. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan
numerades per tal de seguir un control de lliurament.

Des d'ACCU Catalunya s'arriba a acords de col.laboració amb establiments i
equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i al més
ràpidament possible als portadors de les targetes "No puc esperar!". Per això, és
fonamental la col.laboració de diferents sectors:

1. Equips mèdics d'Unitats Mil i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins
pacients necessiten la targeta i quins no.

2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i informin la ciutadania
sobre aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments i
dependències municipals al projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i
establiments a "No puc esperar!".

3. Associacions de comerciants i hostaleria disposades a facilitar l'entrada ràpida
i gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la
difusió del projecte entre els seus associats.

4. Voluntaris que difonguin el projecte
administratives i de suport.

que col. laborin en les tasques

A més, "No puc esperar!" és un projecte que té dues finalitats: facilitar l'accés ràpid i
de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i sempre que ho
necessitin, i conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les
necessitats que tenen qui les pateixen. D'aquesta manera, "No puc esperar!"
contribueix significativament a millorar la qualitat de vida d'aquests pacients.
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Aquesta iniciativa fou creada l'any 2.013 per l'Associació de malalts de Crohn i Colitis
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de Malalties Inflamatòries
Intestinals (Mil) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, El projecte
"No puc esperar!JI està en desenvolupament continu i s'actualitza constantment tant
per la incorporació de nous pacients com per l'adhesió de nous establiments i
equipaments col.laboradors. El projecte "No puc esperar!JI compta amb el suport del
Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
de la Societat Catalana de Digestologia, de l'Institut Català de la Salut i de GETECCU
(Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa).

Per tot això, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, insta a
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès els següents, ACORDS:

PRIMER. Demanar l'adhesió de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ai
projecte "No puc esperar!" amb la finalitat de col.laborar i ajudar en la
campanya, identificant i deixant utilitzar els lavabos dels edificis municipals a les
persones portadores de la targeta "No puc esperar!JI.

SEGON. Estudiar la possibilitat de que l'Ajuntament obri lavabos púbics en
aquells barris on no hi ha edificis municipals.

TERCER.Promoure la difusió del projecte "No puc esperar!JI a tota la ciutadania
de Vilafranca del Penedès amb especial atenció als establiments comercials del
municipi.

QUART. Treballar de manera coordinada amb els facultatius especialistes i el
personal sanitari de Vilafranca ja que ells són qui faciliten la targeta "No puc
esperarJl als pacients,

CINQUÈ. Promoure l'adhesió de les aSSOCiaCionso gremis de comerciants
hostaleria, i dels establiments del municipi al projecte "No puc esperar!JI.

SISÈ. Promoure campanyes divulgatives sobre aquestes malalties digestives amb
la col.laboració de les entitats especialitzades,

SETÈ. Fer tramesa d'aquest acord a l'Associació de malalts de Crphn i Colitis
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntant un llistat amb .el nom i
l'adreça dels equipaments i dep'endències municipals que s'adhereixen al
projecte "No puc esper.ar!JI.. ,

VUITÈ. Notificar aquest acord al Consell Municipal de Salut i fer ext~nsiu aquest
projecte a totes les entitats que treballen temes de salut a la vila i als gremis dè
comerciants i d'hosteleria.

Vilafranca del Penedès, a 15 de juliol ae 20;17.
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MOCiÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA PERA LA
CREACiÓ D'UN CARNET JOVE D'ÀMBIT MUNICIPAL

Un dels consensos bàsics tan a nivell polític com social de Vilafranca es fonamenta
en l'objectiu d'assegurar que la vila compti amb els elements necessaris per evitar
convertir-se en una ciutat dormitori, asseguri un teixit social i econòmic suficient per
tal de poder realitzar tot el cicle vital del dia a dia a la ciutat, i esdevenint alhora un
punt de capitalitat en tots els àmbits en el territori del Penedès.

Són moltes les accions, les polítiques i els reptes que prenen part en aquest objectiu,
i és una lluita constant davant la pressió que ofereixen les dues àrees metropolitanes
del país, respecte les dinàmiques laborals, econòmiques, de formació i de lleure dels
veïns i veïnes de Vilafranca.

Un dels àmbits on cal parar atenció és en assegurar que el jovent de la vila es
desenvolupi i dugui a terme el seu dia a dia a Vilafranca. També en aquest sentit són
moltes i diverses les polítiques i les opcions a implementar, però és evident que
calen nous incentius per assegurar una vida activa en àmbits com l'oci, el consum i la
generació d' oportun itats.

Durant els darrers anys de ensl econòmica s'ha produït un efecte en el qual la
població jove ha vist com el seu nivell de vida ha caigut en picat, molt més que altres
segments de la població on s'han concentrat la majoria d'iniciatives governamentals,
sobretot d'àmbit estatal, i que ha comportat un augment alarmant de l'atur i de la
situació de pobresa del jovent.

Cal doncs des de de totes les institucions treballar per enfortir aquest segment de la
població i potenciar la relació amb la ciutat per tal de no veure's expulsats de
Vilafranca en la cerca d'oportunitats.

És per aquest motiu que un dels elements que pot ajudar, sense ser en cap cas una
solució global ni total a aquest repte, és la creació d'un Carnet Jove Municipal per tal
que el jovent gaudeixi d'avantatges, en forma de descomptes i altres iniciatives per
afavorir i fomentar la vida cívica, cultural, esportiva, associativa i comercial de la
nostra ciutat. L'objectiu d'aquesta mesura és ampliar l'oferta actual per tal d'afavorir
la integració i participació del jovent en el teixit social de la ciutat.

Aquest Carnet Jove Municipal està destinat a empreses, comerços i serveis
municipals. Amb ell, els establiments i empreses tenen un nou mitjà de promoció
gratuït, que els connecta al sector juvenil, amb promocions continuades a través dels
mitjans propis del Carnet Jove Municipal, on cada empresa o establiment aplica el
descompte que considera més adient i atractiu.

El Carnet Jove Municipal pot oferir descomptes en sectors molt diversificats com;
alimentació, bars i restaurants, bricolatge i mecànica, formació, tecnologia, moda i



complements, oci, lleure, esports, papereria, salut, estètica, serveis professionals,
cultura, turisme, etc. D'altra banda, els serveis municipals també poden oferir
descomptes en l'àrea d'esports, de Joventut, de turisme, de cultura, etc.

Amb el Carnet Jove Municipal promovem el comerç local entre el jovent. Hi guanyen
venedors i consumidors, fem xarxa a través d'un projecte que pot créixer molt, ja
que quantes més adhesions tenim, més gran és el projecte i la participació dels joves
en aquest.

A més, la creació d'aquest Carnet Jove Municipal també pot trobar sinergies amb el
nou local de joves, per exemple oferint una difusió directe de les activitats que s'hi
organitzin des de l'Ajuntament o des de les entitats de la vila, amb l'objectiu de
dinamitzar la vida associativa i lúdica del jovent.

Per tot això, el grup municipal d'ERC, proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels
següents acords:

PRIMER. La creació d'un Carnet Jove Municipal pel jovent de 14 a 29 anys
empadronats a Vilafranca del Penedès, amb l'objectiu de potenciar l'activitat
cultural, esportiva i econòmica a la vila. Aquest carnet contindrà descomptes
especials als serveis municipals, així com als establiments, empreses i entitats que
s'adhereixin a la iniciativa. La posada en pràctica d'aquesta iniciativa ha de ser abans
dels sis mesos després de l'aprovació de la moció en el ple.

SEGON. Que el govern municipal s'ocupi de la recerca d'entitats, comerços i
empreses a participar en la iniciativa i creï un conveni amb totes elles cercant els
màxims actors econòmics, culturals i socials de la ciutat amb l'objectiu de dotar al
Carnet Jove Municipal d'un gruix d'opcions que arribi als diferents sectors
dinamitzadors de Vilafranca.

TERCER.Que el Carnet Jove Municipal garanteixi la igualtat d'oportunitats per a tot
el jovent, i per tant, que la seva obtenció sigui gratuïta o a un cost simbòlic.

QUART. Elaborar un pla de comunicació i difusió dels avantatges del Carnet Jove
Municipal indicant totes les opcions que ofereix, fent especial èmfasi en els instituts
de la vila i en tota aquella activitat participada per jovent.

CINQUÈ. Que el procés de creació i posada en marxa de la iniciativa sigui participatiu
i obert a tot el jovent de Vilafranca.

SISÈ. Traslladar aquest acord a les entitats juvenils de la vila, al Consell Municipal
d'Esports, al Consell Municipal de Comerç i Turisme i a les entitats comercials i
empresarials de la vila.

Vilafranca del Penedès, a 15 de juliol de 2017.
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MOCiÓ REFERENT A LES INVERSIONS DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A
VILAFRANCA DEL PENEDÈS EN ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2017

El Parlament de Catalunya va aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2017
en els quals es preveien algunes inversions al nostre municipi que no han estat incloses en el
detall de partides de les diferents conselleries del Govern de la Generalitat.

Des de Vilafranca en Comú, volem reclamar al govern de la Generalitat el compliment dels
seus compromisos amb el Parlament de Catalunya i amb Vilafranca del Penedès, i reclamem el
compliment i l'execució de les inversions aprovades.

Les cinc inversions referides a Vilafranca del Penedès que han estat aprovades pel Parlament
de Catalunya, i que no disposen de partida pressupostària concreta per decisió del Govern de
la Generalitat són:

1. Inversió de fins a 2.000.000€ per a la construcció d'una nova Biblioteca a Vilafranca del
Penedès: disposició addicional 57/3.

2. Ampliació de la dotació pressupostària destinada als equipaments de salut de
Vilafranca del Penedès per a millorar l'atenció a les persones per un valor de
16.200.000€: disposició addicional 62/27

3. Inversió de fins a 1.000.000€ per a la construcció d'un equipament per a la gent gran
(centre de dia/residència) al centre de la vila, que compensi la manca d'oferta existent:
disposició addicional 66/37

4. Inversió de 7.600.000€ pel finançament de les obres complementàries al soterrament
de la via del tren i el seu perllongament fins al Pont de Moja: disposició addicional
85/10

5. Inversió de 50.000€ per tal d'adquirir i posar en funcionament màquines expenedores
de bitllets de transport a l'estació de busos de Vilafranca del Penedès: disposició
addicional 85/11

Per tot plegat es proposa que:

1. Que l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès gestioni davant del
govern de la Generalitat de Catalunya, i en interès del bé comú de la vila i de les
persones que hi viuen, la concreció i materialització d'aquestes inversions aprovades i
incloses a la llei de Pressupostos per part del Parlament de Catalunya.

2. Consensuar amb el conjunt de grups municipals la concreció dels projectes vinculats a
les inversions que fa referència la part expositiva.

Vilafranca del Penedès, 17 de juliol de 2017
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Que presenta el Grup Municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

perquè sigui debatuda, i en seu cas aprovada, en el pròxim Ple Municipal de l'Ajuntament de

Vilafranca del Penedès que es celebri

Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciat la pregunta i la data per

la celebració d'un referèndum il.legal el proper 1 d'octubre.

Atès que el Partit Popular, el PSC, C'S i Catalunya Sí que es Pot, han anunciat que no estan

d'acord amb la celebració unilateral d'aquest referèndum i que no comparteixen la pregunta:

"Vol que Catalunya sigui un Estat independent en forma de República?".

El Grup Municipal del Partit Popular sol.licita que el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca aprovi

els següents acords:

1. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès de no donar
suport ni proporcionar medis, ni personal municipals el dia 1 d'Octubre, en relació a
la celebració del referèndum il.legal que es pretén celebrar.

2. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès abandoni de forma immediata
l'Associació de Municipis per la independència (AMI).

3. Traslladar aquests acords a les AAVV del municipi, a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Congrés dels Diputats i a la
Delegació del Govern d'Espanya a Cataluña.

Defensarà la moció el Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès Josep Ramon Sogas
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