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AJUNTAMENT 
VILAFRANC4A 
DEL PENEDES 

ACTA DE SESSIÓ DEL PIE DE L'AlUNTAMENT 

Identificació de la sessió: 

Núm. : 06/2018 
Carácter: ordinari 
Data: 19 de juny de 2018 
llorad: de 20:00 a 23:50 hores 
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull i Riba (PDECat) 

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabétic): 

Josep Álvarez i Picos (ERC) 
Ramon Arnabat i Mata (VeC) 
Montse Arroyo i Ferrando (PSC) 
Anna Doblas i Ruiz (PDECat) 
Raimon Gusi i Amigó (PDECat) 
Mónica Hill i Giménez (ERC) 
Josep Maria Martí i Ráfols (PDECat) 
Marcel Martínez i Mañé (CUP) 
Miguel Medialdea i Guijo (PSC) 
Joan Manel Montfort i Guasch (PDECat) 
Meritxell Montserrat i Mestres (PDECat) 
Toni Peñafiel i Hervás (VeC) 
Marta Raventós i Cuscó (CUP) 
Dolors Rius i Marrugat (PDECat) 
Francisco Romero i Gamarra (PSC) 
Aureli Ruiz i Milá (PDECat) 
Pere Sábat i Lluverol (ERC) 
Laia Santís i Martí (CUP) 
Ramon I. Zaballa i Serra (PSC) 

Excusa la seva abséncia: 

- Josep Ramon i Sogas (PP) 

És present el secretad de l'Ajuntament, Eduard Marcó i Alberti, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 

Desenvolupament de la sessió 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) dóna la benvinguda al síndic de Santa Coloma, 
l'exsíndic de Sabadell i l'actual síndic de Greuges municipal. 
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ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenária ordinária de 
15/05/2018. 

S'aprova per assentiment l'acta de la sessió plenária del día 15 de maig de 2018. 

SINDICATURA DE GREUGES. Informe al Pie de la Síndica de Greuges de 
Vilafranca, sobre l'exercici de 2017. 

Pren la paraula la síndica de greuges municipal fins el 31 de desembre de 2017 per 
tal de retre comptes de les activitats de la Sindicatura. Aquest any, en ser el darrer, 
vol exposar les seves vivéncies en el cárrec durant els anys que l'ha exercit. 

Recorda els dies previs abans de ser síndica. La va trucar l'alcalde Aguado dient que 
volia parlar amb ella i quan es van reunir, li va oferir el cárrec. Recorda que 
l'alcalde li va dir que calia saber escoltar i efectivament, la seva principal feina ha 
estat escoltar. El ciutadá el primer que vol és que se l'escolti. Sempre ha procurat 
estar al servei deis ciutadans a l'hora que els convenia. Ha escoltat neguits de tota 
mena. El primer objectiu ha estat que la persona no es trobi desemparada. El 
contacte humá ha estat una de les coses més enriquidores aquests anys. 

Han estat pocs els casos que ha pensat que el ciutadá tenia raó i l'ajuntament no li 
ha fet cas. Ha pogut conéixer la complexitat de l'ajuntament i que totes les 
persones són necessáries per al bon funcionament de l'ajuntament. Ha treballat 
amb 4 alcaldes, 4 caps de policia i innumerables caps de Servei i agraeix el tracte i 
atenció que li han dispensat. 

Agraeix la tasca de l'inestimable amic, coldaborador i técnic que és el losep Maria i 
valora molt satisfactóriament l'associació de síndics i síndiques i defensors de 
Catalunya, que van crear el fórum de síndics. Més d'un a vegada ha trobat el suport 
del fórum per saber com havien resolt una determinada qüestió en altres municipis. 

L'any 2017 hi ha hagut un lleuger descens en el número de consultes i 
d'expedients. N'hi ha hagut de tota mena, fácils d'aclarir o extremadament 
complicats. El 44% deis casos s'han solucionat mitjangant mediació. Un 11% s'han 
resolt a favor de l'interessat, cosa que vol dir que en un 55% deis casos s'han 
resolt a favor de l'interessat o de l'interés general. Un 38% deis expedients s'han 
resolt a favor de l'ajuntament, aclarint mals entesos, un 5% van ser desistits per 
l'interessat i un 1% no van ser admesos. 

Demana que s'intenti millorar la comunicació amb els interessats. 

Destaca que els expedients en que intervé la policia també han minvat. I demana 
més recursos per tenir cura de les persones vulnerables. 

2 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Han estat molts els sentiments i sensacions viscuts durant aquests anys. Ara, haver 
deixat la Sindicatura li ha permés dedicar-se a la família i a altres obligacions, peró 
també li ha quedat una sensació de buidor i enyoranga de poder fer un servei als 
vilatans. Demana que l'ajuntament escolti la ciutadania, a les persones i entre tots 
aconseguirem una societat més justa i solidária. 

Afirma que el seu successor sabrá respondre a les expectatives. 

La intervenció acaba amb una aplaudiment de tota la Sala de Piens. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) pren la paraula i agraeix a la Glória el treball d'aquests 
17 anys. La clau és saber escoltar. Els veins es queixen perqué es senten agreujats. 
El fet de que moltes demandes es resolguin mitjangant mediació és molt positiu. 
Potser caldria informar molt més a la població. Recorda que els temes relacionats 
amb la crisi i la desigualtat social s'han tractat moltes vegades al Pie i considera 
satisfactori que els problemes en que intervé la policia local s'hagin anat reduint. 
Considera que la tasca desenvolupada ha estat molt positiva i els ajuda en la seva 
tasca de regidors. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) dóna les grácies pels gairebé 17 anys de dedicació, pel 
sentit comú i pel sentiment, humanitat i sentit de la justícia de la seva actuació. 
Destaca el descens deis casos atesos, cosa que demostra que s'está fent bona 
feina. La disminució deis casos en que intervé la policia també és una dada 
important. Aixó els permet concloure que com més policia de proximitat, menys 
problemes tindrem. No els agrada que hi hagi casos plantejats a la Sindicatura que 
no són atesos, aixó no pot ser. 

La Sra. Laia Santís (CUP) dóna moltes grácies a la Glória per la tasca 
desenvolupada, que és molt important i feta de manera altruista. La síndica ha Iloat 
la tasca de l'oposició i agraeix la seva posada en valor. Cal un seguiment deis casos 
complexos. S'ha d'anar a l'arrel del problema en matéria d'habitatge o laboral, etc. 
Cal posar recursos económics i humans per resoldre els problemes. Celebren la 
disminució deis casos que afecten a la Policia Local, sobre tot en matéria 
sancionadora. Cal fer política, és básic. L'administració s'ha de posar al servei de la 
ciutadania de manera próxima i transparent. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que la presentació de l'informe ha estat 
feta amb molta emoció. Agraeix el suport que la família ha donat a la síndica en 
aquesta tasca. L'ajuntament, amb tants de serveis, genera molts expedients i el dia 
a dia no deixa veure on el servei no és satisfactori i la tasca de la sindica ha permés 
aflorar. Finalment Ii dóna les grácies en nom del grup municipal i de l'ajuntament. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) agraeix tota la tasca feta en tots aquests anys. La 
relació amb la síndica es percep diferent quan ets a l'oposició o quan ets al Govern. 
La percepció que tenien quan eren a l'oposició era que la síndica era una persona 
independent. 
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Estant al Govern han vist que la gran majoria de casos, l'ajuntament tenia la 
raó,peró mitjangant la mediació de la síndica, ens ha permés provocar petits canvis 
que han suposat al final una millora en la relació amb el ciutadá. Aquest darrer any 
han fet un esforg per mirar de solucionar aquells temes que estaven enquistats. Ha 
estat una feina profitosa i han aprés molt de la tasca de mediació de la Sindicatura. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) considera que la seva relació amb la síndica ha estat 
excel•lent. En la seva feina comparteix coses amb la síndica, com la d'haver 
d'escoltar molt a la gent i també constata que existeix un problema de 
comunicació, actualment no tenim personal per respondre l'allau de consultes que 
rebem, és un tema que encara no han resolt. 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA 

3. 1/2018/HIS_C COMPTE GENERAL 2017. Aprovació si s'escau del Compte 
General de la Corporació corresponent a l'exercici económic de 2017 deis 
Pressupostos de l'Entitat, Serveis Municipals de Comunicació, S.L. 
(SERCOMSL), Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A. i EPEL Institut 
Municipal de Formació, amb els seus justificants. 

Aprovar, de conformitat amb el que disposa Partida 212 del RDL 2/2004, de 5 de 
marg, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el 
Compte General deis Pressupostos de la Corporació corresponent a l'exercici 2017, 
integrat pel de la própia Entitat, Entitat Pública Empresarial Local Institut Municipal 
de Formació, Serveis Municipals de Comunicació SL, i Empresa Municipal d'Aigües 
de Vilafranca SA, el qual ha estat informat favorablement per la Comissió Especial 
de Comptes tota vegada que exposat al públic, prévia inserció d'edicte en el Butlletí 
Oficial de la Província amb núm. de registre 2018019154 de data 10 de maig de 
2018, no s'ha formulat reclamació ni objecció de cap mena. 

El contingut del Compte General queda estructurat per: 

Comptes de l'Entitat: 

. El Balang 

. El Compte del resultat económic patrimonial 
L'estat de canvis en el patrimoni net. 

. L'estat de fluxes d'efectiu. 
L'Estat de liquidació del Pressupost 

. La Memória 

Comptes de l'Entitat Pública Empresarial Local Institut Municipal de Formació 
(amb l'informe d'auditoria adjunt): 

El Balang de Situació 
El Compte de Pérdues i Guanys 

. La Memória 
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Comptes de la Societat Mercantil íntegrament municipal EMAVSA (amb informe 
de gestió ¡informe d'auditoria adjunts): 

El Balang de Situació 
. El Compte de Pérdues i Guanys 
. La Memória 

Comptes de la Societat Mercantil íntegrament municipal SERCOMSL (amb 
informe d'auditoria adjunt): 

. El Balang de Situació 

. El Compte de Pérdues i Guanys 

. La Memória 

Consten com a documentació complementária al Compte General, els comptes 
anuals de les unitats dependents de l'entitat local incloses en l'ámbit d'aplicació de 
la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat 
financera: 

Comptes de la Fundació Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya 
(amb informe d'auditoria adjunt): 

. El Balang de Situació 
El Compte de Pérdues i Guanys 
L'Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN) 
La Memória 

Comptes de la Fundació Festa Major de Vilafranca del Penedés (amb informe 
d'auditoria adjunt): 

El Balang de Situació 
El Compte de Pérdues i Guanys 
L'Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN) 
Estat de fluxes d'efectiu 

. La Memória 

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 11 vots favorables (8 PDECat, 3 PSC 
(és absent de la Sala de plens en el moment de la votació el Sr. Francisco Romero)) 
i 8 abstencions (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que es tracta de l'aprovació definitiva del 
compte general, que ha estat exposat al públic i un cop aprovada, es donará el 
trámit corresponent. 
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El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que no són els comptes del que faria VeC, peró 
valen reconéixer la feina del personal d'intervenció i exposa que veuen que hi ha 
una bona feina del personal d'intervenció. Anuncia l'abstenció del seu grup. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que s'abstindran. En el comptes hi ha els de 
l'EPEL i en el funcionament de l'escola de música, la tarifació social és inexistent. 
També forma part de la gestió de SERCOM la millora de les condicions laborals del 
seu personal. Estan contents del servei d'Aigües de Vilafranca. No és el, seu 
pressupost, el gestionarien diferent. La gestió comptable ha estat correcta i agraeix 
la feina de l'equip económic. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) anuncia que s'abstindran i agraeix la feina de l'equip 
técnic que ha fet els aclariments necessaris quan ha convingut. 

4. 2/2018/HIS_OCI APROVACIÓ PRÉSTEC I SUBVENCIÓ. Aprovació si 
s'escau, del préstec per import de 2.500.000 amb Banco de Sabadell SA i 
l'acceptació de la subvenció per import de 53.643,84€ concedida per la 
Diputació de Barcelona per subsidiar el tipus d'interés. 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda pro posa al Pie Municipal el 
dictamen següent, per al seu debat i aprovació, si escau: 

PRIMER: Acceptar la subvenció, per import de 53.643,84 €, concedida per la 
Diputació de Barcelona amb la finalitat de subsidiar el tipus d'interés del préstec 
sol•licitat. 

SEGON: Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés, regulador del subsidi del préstec sollicitat 
al Banco Sabadell, S.A., amb cárrec al Programa de Crédit local. 

TERCER: Aprovar el préstec per import de 2.500.000 € amb el Banco de Sabadell, 
S.A. amb un tipus d'interés de l'EURIBOR 3m + 0,385%, per un termini de 10 anys 
(9 anys + 1 de caréncia) i sense comissions. 

QUART: Acceptar la minuta del préstec en qué es formalitza. 

CINQUÉ: La primera disposició del préstec será igual a l'import de 53.643,84 € 

SISÉ: Autoritzar al Regidor de Várea de Serveis Centrals i Hisenda, Sr. Aureli Ruiz, 
per a la signatura del préstec en el cas que per raons d'agenda municipal no pogués 
formalitzar-lo el present Alcalde. 

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 12 vots favorables (8 PDECat, 4 PSC) 
i 8 abstencions (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) 
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INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que aquest dictamen i els dos següents 
responen a previsions pressupostáries per executar inversions, que sense 
finangament no podrien portar a terme. El tipus d'interés del préstec és 
prácticament zero i els altres dos dictámens també són crédits a interés zero. 

El Sr. Toni Peflafiel (VeC) manifesta que és u préstec que finanga inversions de 
l'ajuntament i les condicions són les que estableix la Diputació. Seria bo que l'equip 
de Govern traslladi a la Diputació els acords que ha adoptat l'ajuntament per 
treballar amb banca ética. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que aquest préstec és una quantitat 
important i agraeix les explicacions donades pel Sr. Aureli Ruiz, peró forma part 
d'una certa gestió económica que no comparteixen. Es tracta d'un banc que ha 
marxat de Catalunya per motius politics i no ha tornat. Anuncia que s'abstindran. 

5. 3/2018/HIS_OCI APROVACIÓ 2 OPERACIONS CREDIT. Aprovació si 
s'escau, de dues operacions de crédit amb la Caixa de Crédit de la Diputació 
de Barcelona per un import de 120.000 i 55.000C. 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Ple Municipal el 
dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau: 

Atés que l'ajuntament va sollicitar, en data 17 d'abril de 2018, un crédit amb 
cárrec a la caixa de Crédit de la Diputació de Barcelona per import de 175.000,00 C 
destinat a finangar l'ampliació del cementiri municipal i la rehabilitació deis espais 
de l'OAC inclosos en el pressupost del 2018. 

Vist que la Diputació de Barcelona va dividir l'import del crédit soldicitat en 
120.000,00€ per a l'actuació Ampliació cementiri municipal i 55.000,00 	per a 
Rehabilitació espais OAC. 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 10 de maig de 
2018 va aprovar la concessió del crédit següents: 

Ens local: 
Actuació: 

Ajuntament de Vilafranca del Penedés 
Ampliació cementiri municipal 

Import crédit: 120.000,00 C 
Interés: 0,00 % 
Tipus d'interés implícit: 0,28 % 
Int. implícits estimats: 1.689,24 EUR 
Anualitats: 10 
Referéncia 13/2018 

Per tot lo exposat S'ACORDA, 
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PRIMER: Acceptar el crédit d'import 120.000,00 € pel finangament de l'actuació de 
l'ampliació del cementiri municipal, soblicitat a la Caixa de Crédit de la Diputació de 
Barcelona amb les condicions descrites anteriorment. 

SEGON: Aprovar el conveni que el regula. 

TERCER: Trametre l'acord d'acceptació del crédit i de l'aprovació del conveni 
regulador al servei de Programació de la Diputació de Barcelona als efectes 
oportuns. 

QUART: Autoritzar l'alcalde perqué en nom i representació de la Corporació 
municipal efectuT els trámits i actuacions que siguin necessáries per a l'efectivitat 
del present acord. 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Pie Municipal el 
dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau: 

Atés que l'ajuntament va sol•licitar, en data 17 d'abril de 2018, un crédit amb 
cárrec a la caixa de Crédit de la Diputació de Barcelona per import de 175.000,00 € 
destinat a finangar l'ampliació del cementiri municipal i la rehabilitació deis espais 
de l'OAC inclosos en el pressupost del 2018. 

Vist que la Diputació de Barcelona va dividir l'import del crédit sol•licitat en 
120.000,00€ per a l'actuació Ampliació cementiri municipal i 55.000,00 € per a 
Rehabilitació espais OAC. 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 10 de maig de 
2018 va aprovar la concessió del crédit següents: 

Ens local: 
Actuació: 
Import crédit: 
Interés: 
Tipus d'interés implícit: 
Int. implícits estimats: 
Anualitats: 
Referéncia : 

Ajuntament de Vilafranca del Penedés 
Rehabilitació espais OAC 
55.000,00 € 
0,00 0/0 
0,28 'Yo 
774,23 EUR 
10 
12/2018 

Per tot lo exposat S'ACORDA, 

PRIMER: Acceptar el crédit d'import 55.000,00 € pel finangament de l'actuació 
Rehabilitació espais OAC, sollicitat a la Caixa de Crédit de la Diputació de 
Barcelona amb les condicions descrites anteriorment. 

SEGON: Aprovar el conveni que el regula. 
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TERCER: Trametre l'acord d'acceptació del crédit i de l'aprovació del conveni 
regulador al servei de Programació de la Diputació de Barcelona als efectes 
oportuns. 

QUART: Autoritzar l'alcalde perqué en nom i representació de la Corporació 
municipal efectui els trámits i actuacions que siguin necessáries per a l'efectivitat 
del present acord. 

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 14 vots favorables (8 PDECat, 4 PSC, 
2 VeC) i 6 abstencions (3 CUP, 3 ERC) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que és una operació ja comentada en 
l'anterior punt de l'ordre del dia. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que es tracta d'un avangament de caixa de la 
Diputació i és una forma de collaboració a la que hi donaran suport. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) anuncia que s'abstindran. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) anuncia que s'abstindran per coheréncia. 

6. 4/2018/HIS_OCI AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE TRES PRÉSTECS. 
Aprovació, si s'escau, de l'amortització anticipada de tres préstecs per import 
total de 856.706,31€. 

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

Atés que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés l'any 2012 va formalitzar una 
operació de crédit amb la Caixa de Catalunya, actualment Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, per un import de 1.674.550,00 € i que es constata que actualment está 
amb un tipus d'interés del 4,171%. 

Atés que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés l'any 2012 va formalitzar una 
operació de crédit amb Bankia, per un import de 549.950,00 € i que es constata 
que actualment está amb un tipus d'interés del 3.920%. 

Atés que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés l'any 2013 va formalitzar una 
operació de crédit amb Banc de Sabadell, per un import de 1.800.000,00 € i que es 
constata que actualment está amb un tipus d'interés del 3,421% . 

Atés que aquests préstecs estan actualment amb unes condicions financeres 
superiors a les que es subscriuen actualment i que del romanent de tresoreria 
resultant de la liquidació del pressupost de l'any 2017 encara resta disponible un 
import de 861.504,02 € que es pot destinar a l'amortització anticipada del deute. 
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Vist l'informe favorable de l'Interventor General d'aquest Ajuntament. 

Per tot lo exposat, 

S'ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar una amortització anticipada d'import 276.220,71C corresponent a 
l'operació de crédit n. 9619198704 concertada l'any 2012 amb la Caixa de 
Catalunya, actualment Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, l'amortització anticipada 
d'import 280.485,60 € corresponent a l'operació de crédit n. 15116871/65 
concertada l'any 2012 amb Bankia i l'amortització anticipada d'import 300.000,00€ 
corresponent a l'operació de crédit n. 119851 concertada l'any 2013 amb el Banc 
de Sabadell. 

SEGON.- Que es procedeixi a fer els trámits necessaris per a l'efectivitat del present 
acord. 

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 12 vots favorables (8 PDECat, 4 PSC) 
i 8 abstencions (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que es tracta d'una operació de reducció de 
crédits que té l'ajuntament, que tenen un tipus d'interés elevat i es pretén 
amortitzar. Amb aquesta acció es reduiran sensiblement els interessos que s'han de 
pagar en un futur i també en les amortitzacions. El marc normatiu actual no els 
permet fer altres inversions i s'ha de destinar el romanent a amortitzar crédit. Amb 
aquest operació es deixará de pagar 100.000€ en interessos els propers anys.. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que no veuen dar l'opció de l'equip de Govern. 
Sembla que la proposta del Govern és ser més flexible per destinar el superávit a 
determinades inversions. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifesta que s'abstindran, perqué és la gestió del 
pressupost de l'equip de govern. Es va dir que l'estalvi s'invertirla per serveis 
municipals i reclama que s'inverteixi en serveis municipals que reverteixin en la 
ciutadania. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que és la gestió del pressupost de l'equip de 
Govern i s'abstindran. Valoren positivament que es redueixi el crédit per tal de 
poder fer altres polítiques. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que amb aix6 aconseguiran disposar de 
300.000C l'any que ve i recorda que la majoria de les decisions que s'han anat 
adoptant en matéria d'endeutament venen condicionades per decisions adoptades 
pel Govern de l'Estat. 
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7. 8/2018/HIS_MP MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2018. Aprovació si s'escau, 
de l'expedient número 7 d'habilitació de crédits extraordinaris, de suplements 
de crédit i de transferéncies de crédit del pressupost corrent. 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Ple Municipal el 
dictamen següent, per al seu debato aprovació si escau: 

Aprovar, donada la necessitat i urgéncia d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 7 d'Habilitació de crédits extraordinaris, de Suplements de crédit i 
de Transferéncies de crédit del Pressupost de l'Entitat d'enguany mitjangant majors 
ingressos, baixes per transferéncia de partides que ofereixen sobrant, baixes 
d'aplicacions pressupostaries i aplicació de part del romanent de tresoreria de l'any 
2017, de conformitat amb el que disposa l'Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de 
marg, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el 
detall següent: 

CREDITS EXTRAORDINÁRIS: 

Partida 

1.92401.23300 Assisténcies defensor del ciutadá 	5.400,00 

4.45201.85090 Accions Empresa Mpal. d'Aigües de 
Vilafranca, S.A 	42,17 

TOTAL CRÉDITS EXTRAORDINARIS 	  

SUPLEMENTS DE CRÉDIT: 

Partida 

4.13302.20200 	Lloguer solars aparcament Centre 

5.442,17 

Vila 	  508,00 

4.92022.21200 Manteniment edificis municipals 	 11.619,26 

3.23107.22699 Igualtat.- funcionament 	  6.655,00 

5.33210.22699 Biblioteca.- funcionament 	 10.500,00 

5.43001.22602 Publicitat promoció turística 	 4.000,00 

5.43001.22699 Organització Fires i esdeveniments 
turístics 	  7.500,00 

5.92501.48901 Conveni Casal de Vilafranca 	 36.000,00 

3.23105.48904 Conveni Casal Avis Tívoli 	  5.000,00 

5.43201.62900 Senyalització turística 	  36.500,00 
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Róssec 	  
Suma anterior 	  

2.01101.91303 Amortització anticipada operacions 
de crédit 	  

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÉDIT 	  

TRANSFERÉNCIES DE CRÉDIT: 

Partida 

2.92001.13001 Treballs extraordinaris 	  

2.92001.16205 Pólissa asseguranga del personal 	 

5.24109.22699 Beques diversos programes mpals 	 

TOTAL CRÉDITS EXT, SUPLEMENTS I TRANSFERÉNCIES 

118.282,26 
118.282,26 

910.350,15 

1.028.632,41 

25.000,00 

2.500,00 

5.400,00 32.900,00 

1.066.974,58 

FINANqAMENT 

BAIXES PER TRANSFERÉNCIA: 

Partida 

2.92003.13000 Personal laboral.- Servei Sistemes 
I Informática 	  

4.15321.13000 Personal laboral.- Serveis Urbans 	 

2.92028.15200 Productivitat, excés jornada, etc. 	 

TOTAL BAIXES PER TRANSFERÉNCIA 	  

BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTARIES: 

Partida 

1.92502.20201Lloguer local AAW Molí d'en Rovira 	 

2.93101.22001 Llibres i revistes técniques Serveis 
Interns 	  

1.92401.22699 Oficina defensor del ciutadá 	 

1.92401.22799 Comunicació.- contractes serveis 	 

5.400,00 

2.500,00 

25.000,00 

32.900,00 

2.000,00 

5.000,00 

1.400,00 

10.000,00 
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2.92014.22799 Auditories ens dependents 	 

5.24127.22799 Contracte cátering social 	  

TOTAL BAIXES D'APLICACIONS 	  

MAJORS INGRESSOS: 

Concepte 

399.18 	Altres ingressos.- Assegurances 
Edificis 	  

450.14 	Generalitat.- Subvenció adquisició 
Llibres i revistes Biblioteca 	 

461.22 	Diputació.- Subvencions turisme 	 

761.07 	Diputació.- Subvenció senyalització 
turística intel•ligent 	  

761.08 	Diputació.- Subvenció dest. amor- 
tització anticipada préstec 	 

TOTAL MAJORS INGRESSOS 	  

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 

Concepte 

870.00 	Aplicació romanent de tresoreria 
per a despeses generals 	  

10.000,00 

25.205,17 53.605,17 

53.605,17 

11.619,26 

10.500,00 

11.500,00 

36.500,00 

53.643,84 

123.763,10 

856.706,31 856.706,31 

TOTAL APLICACIÓ ROMANENT 	  856.706,31 

RESUM FINANV‘MENT 

  

Baixes per transferéncia 
	

32.900,00 
Majors ingressos 
	

123.763,10 
Baixes aplicacions pressupostaries 

	
53.605,17 

Aplicació romanent 
	

856.706,31 

TOTAL FINANgAMENT 	 1.066.974,58 

I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
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VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 12 vots favorables (8 PDECat, 4 PSC) 
i 6 abstencions (2 CUP (és absent de la Sala de piens en el moment de la votació la 
Sra. Laja Santís), 3 ERC (és absent de la Sala de Piens en el moment de la votació 
el Sr. Pere Sábat), 2 VeC) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que gran part de la modificació són partides 
pressupostáries afectades pels punts anteriors, l'amortització de crédits, els 
préstecs de la Diputació i altres petits canvis. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) anuncia que s'abstindran, degut a que es tracta de la 
gestió del pressupost. Portem 8 modificacions en 6 mesos, potser caldria afinar més 
al formular els pressupostos. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifesta que s'abstindran, per permetre gestionar el 
dia a dia de l'ajuntament i perqué aquests no són els seus pressupostos. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que s'abstindran perqué es tracta de la 
gestió pressupostária de l'equip de Govern. Veuen moltes modificacions 
pressupostáries i cada vegada veuen més moviments de partides. 

El Sr. Raimon Gusi (PDECat) exposa que quant toquen els músics pels presos, 
sempre hi van representants de cada grup a baix i eh l avui no hi ha pogut anar 
perqué la proposta d'acord inclora tres punts de cultura i per responsabilitat amb les 
entitats, ha hagut de quedar-se a la sessió plenária. Deixa ciar que el PDECat está 
solidad a baix peró avui no ha pogut baixar. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que hi ha modificacions que es passen pel Ple 
i potser no caldria perqué les bases d'execució del pressupost permeten efectuar 
cedes modificacions pressupostáries sense haver de passar pel Pie i es fa per donar 
transparéncia. També hi ha supósits inesperats que cal recollir en el pressupost. 

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS 

2/ 2018/EG_ABD VENDA DIRECTA ALLOTJAMENTS CARRER MIGDIA. 

Aquest punt ha estat retirat de l'ordre del dia per l'alcalde Pere Regull (PDECat) i 
per tant no es sotmet a consideració del Pie. 

ALCALDIA 

32/2018/SEC_Mp. MOCIÓ MODEL SANITARI CATALÁ. 
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Aquest punt ha estat retirat de l'ordre del dia per l'alcalde Pere Regull (PDECat) i 
per tant no es sotmet a consideració del Pie. 

10. 33/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER LA PROTECCIÓ DELS DEFENSORS DELS 
DRETS HUMANS A COLOMBIA. Moció presentada pels grups municipals de 
PDECat, PSC, CUP, ERC i VeC en nom d'amnistia Internacional i la Taula 
catalana per la Pau i els drets humans a Colómbia, de suport i per la protecció 
deis defensors deis drets humans a Colómbia. 

A Colómbia, malgrat el procés de pau, en el darrer any s'ha produit un alarmant 
augment deis homicidis i deis atacs contra els defensors i defensores deis drets 
humans per part de determinats grups armats. 

A finals del 2016, el Govern i les Forces Armades Revolucionáries de Colómbia 
(FARC), el grup guerriller més gran del país, van signar un acord de pau que va ser 
posteriorment ratificat pel Congrés. Fa uns mesos, el govern va anunciar el 
comengament de negociacions amb la segona guerrilla més important del país, 
l'Exércit d'Alliberament Nacional (ELN), peró el gener les negociacions van quedar 
suspeses. No obstant aixó, la signatura deis acords de pau suposa el primer de 
molts més passos necessaris per arribar a una situació en la qual la població 
colombiana pugui viure sense por de ser víctima d'homicidi, desaparició o 
desplagament forgat per pánic a perdre la vida. Ens trobem davant un moment 
históric en el qual la comunitat internacional és fonamental. 

La percepció que l'acord de pau aconseguit amb les FARC suposa el final de les 
violacions de drets humans está molt lluny de la realitat. Malgrat l'acord de pau, 
Colómbia viu des d'agost de 2016 un alarmant augment deis atacs contra defensors 
i defensores deis drets humans, especialment contra líders comunitaris, activistas 
en favor del dret a la terra i el medi ambient, i contra els qui fan campanya pel 
procés de pau i contra la impunitat, sobretot en zones rurals. 

Segons l'ONU, l'any 2017 van ser assassinats 100 defensors i defensores de drets 
humans a Colómbia. Davant aquesta situació les autoritats colombianas han 
d'adoptar mecanismes de protecció més efectius i exhaustius que garanteixin la 
seguretat de les comunitats en risc. A menys que les autoritats no assegurin la 
protecció urgent d'aquestes comunitats, es podrien perdre moltes vides. 

Darrere d'aquests atacs hi ha grups armats, inclosos paramilitars, que han 
augmentat la seva activitat per apoderar-se deis territoris abans controlats per les 
FARC, rics en recursos i que es poden explotar amb fins económics. Les autoritats 
colombianas alleguen que tots els grups paramilitars van ser desmobilitzats l'any 
2015. No obstant aixó, la realitat és una altra, l'Oficina a Colómbia de l'Alt 
Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha alertat en reiterades 
ocasions de l'augment de l'activitat paramilitar i deis riscos que comporta. Per tant, 
les autoritats han d'actuar per protegir les comunitats amenagades per aquests 
grups armats, en lloc de negar que continuen actius. 
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Colómbia es troba en un moment históric de construcció de la pau, peró aquesta 
pau no pot implicar més impunitat. Sense justícia no hi haurá pau real, i és per aixó 
que s'ha de garantir a les víctimes el seu dret a la veritat, justícia i reparació. 
D'acord amb el dret internacional, les autoritats colombianes han de portar davant 
la justícia als presumptes culpables de crim de guerra i de lesa humanitat. 

Per aquesta raó, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés s'adhereix a la Declaració 
del Parlament de Catalunya de suport i per la protecció deis defensors deis Drets 
Humans a Colómbia aprovada per unanimitat el 26 de juny del 2017 i insta el 
Govern de la Generalitat a: 

Fer les gestions necessáries perqué les Missions d'Observació i de Verificació 
de Nacions Unides a Colómbia estiguin dotades d'un component de drets 
humans per tal de reforgar les funcions de vigiláncia de l'Oficina de l'Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans en aquest país. 

Instar el Govern colombiá perqué adopti mesures més efectives per garantir 
la seguretat deis grups i les comunitats en risc, com els pobles indígenes, 
afrodescendents i camperols, iH els defensors i les defensores de drets 
humans. 

Traslladar aquesta declaració i instar el Govern espanyol a prendre mesures 
pel compliment deis punts anteriors. 

Traslladar aquests acords a Amnistia Internacional Catalunya, a la Taula per 
Colómbia i el Fons Catalá de Cooperació al Desenvolupament. 

El paper deis defensors i de les defensores és fonamental per a la construcció de la 
pau a Colómbia. Peró la pau no es pot construir amb la impunitat deis abusos i les 
violacions deis drets humans. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Vilafranca 
del Penedés manifestem el nostre suport a la tasca deis activistes i líders 
comunitaris i demanem la seva protecció efectiva perqué puguin continuar 
treballant per a la defensa deis drets humans. 

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat deis regidors presents (18 
de 21 (són absents de la Sala de Piens en el moment de la votació la Sra. Laja 
Santís (CUP) i el Sr. Pere Sábat (ERC)) 

INTERVENCIONS: 

A sol•licitud del grup proponent de la moció i a l'empara de l'article 24.b) del 
Reglament orgánic municipal, l'alcalde autoritza la intervenció per part d'Amnistia 
Internacional del Sr. Joan Parra, qui textualment diu: 

Sr Alcalde, benvolguts regidors i regidores de l'Ajuntament de Vilafranca, senyores i 
Senyors. 
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Les persones que composem Amnistia, com molts de vosaltres, som gent activa 
pels drets humans i aprofitem l'avinentesa per convidar tothom a treballar-hi. Ens 
sentim una pega més de teixit associatiu del Penedés i és un repte poder 
col•laborar, a la creació d'una consciéncia col•lectiva en favor deis DDHH per 
tothom. 

En concret, ajudar a la seva resolució a través d'accions i campanyes pel 
reconeixement deis drets humans de les persones afectades. D'aquí neix la forga i 
el motiu de les nostres activitats. 

Des de les Nacions Unides i des de la nostra entitat ens arriba la denúncia deis 
greus perills pels que passa l'acord de pau aconseguit a Colómbia entre les FARC 
(Forces Armades Revolucionáries de Colómbia) i el govern a finals de 2016. S'ha 
necessitat una Ilarga negociació i han estat 52 els anys de conflicte. 

Aquests acords preveuen deixar les armes per part de la guerrilla; de les forces 
paramilitars, i entaular el procés de pau. 

Amb ells hi va el compromís per unes polítiques en favor deis camperols, 
maltractats históricament i la corresponent restitució de terres. Aquesta ha estat la 
causa básica de l'enfrontament civil. Aixó els permetria, disposar d'un mitjá de vida 
i d'altres beneficis de tipus social i económic, assentant a molta població. 

En el procés com saben s'intenta posar en el joc democrátic a totes les parts en 
conflicte: guerrilla, paramilitars i societat civil. 

Malauradament, aixó no és així. La lectura de la moció que presentem explica amb 
detall els riscos i els atacs constants de qué són objecte els i les defensores/s deis 
acords. A Colómbia, a més, és un greu perill afegit pertányer simplement a 
Amnistia Internacional. 

Aquests perills vénen agreujats darrerament pel temor a la represa de 
l'enfrontament ja que el guanyador de les darreres eleccions ha estat l'impulsor de 
la campanya en contra deis acords del referéndum de pau celebrat a Colómbia l'any 
2017. Es, també, un prec per mantenir l'esperit deis acords de la Havana que tant 
ha costat d'aconseguir-los. 

Des d'Amnistia Internacional creiem que per l'aprovació en forma de moció i per 
unanimitat pel Parlament de Catalunya i d'un seguit d'ajuntaments. Ara nosaltres 
l'adrecem als grups polítics d'aquest consistori invitant-vos a aprovar-la com una 
moció compartida per tots. 

No voldríem que fos una crida més. Fidels als trets que volem donar a la nostra 
tasca, formulem el desig i el propósit que aquesta moció, a més de ser tramesa 
autoritats, sigui coneguda, i sobretot compartida per la nostra ciutadania. I, 
evidentment, per la mateixa ciutadania i aquelles autoritats de Colómbia que estan 
compromeses amb tanta serenitat com amb determinació i temor, per la pau que 
tan necessiten. 
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Com en el seu día Ramon Vinyes, un escriptor i editor berguedá emigrat a 
Barranquilla als anys vint del segle XX, va ajudar a un jove escriptor a fer les seves 
primeres passes, avui esperem que aquest pie doni suport a aquesta iniciativa, 
ajudi a donar les primeres passes del Procés de Pau. 

El jove escriptor va reconéixer l'ajut de l'editor catalá amb un personatge a "Cien 
Atñ'os de Soledad", "el sabio catalán", la solidaritat entre els pobles ¡les persones és 
fundamental per nosaltres. 

La Sra. Marta Raventós (CUP) manifesta que volen solidaritzar-se amb els 
defensors deis drets humans. 

11. 34/2018/SEC MP. MOCIÓ EN SUPORT ENCAUSATS PER UNA 
MANIFESTACIÓ CONTRA LA PRESENCIA DE PXC. Moció presentada pel 
grup municipal de la CUP en suport als penedesencs encausats per una 
manifestació contra la preséncia de PXC a la vila. 

L'abril de l'any 2010 Plataforma x Catalunya va celebrar una trobada a Vilafranca i 
en protesta es va convocar una manifestació antiracista convocada per diverses 
entitats de la vila i que va reunir més de 300 persones a la plaga de la Vila i que va 
continuar fins a les proximitats d'on es feia la trobada. De resultes de les 
provocacions i Ilangaments d'objectes que reberen per part del grup feixista durant 
la manifestació hi va haver alguns moments de tensió, amb un intent de cárrega 
policial inclosa peró que finalment no va anar a més i la manifestació va acabar 
sense cap incident remarcable. 

Cap persona fou identificada, peró a la tarda dues persones foren detingudes pel 
carrer i 7 més posteriorment van ser notificades per haver estat identificades 
fotográficament. Totes elles van prestar declaració als jutjats fent front també a 
diverses fiances. 

Fa poques setmanes es notifica als nou antifeixistes que el jutjat Penal de Vilanova, 
a petició de la Generalitat que havia interposat un recurs a la interlocutória d'arxiu 
per prescripció davant l'Audiéncia provincial que li dona la raó i posteriorment la 
Fiscalia els demana penes de 2 anys i 9 mesos de presó, així com el pagament de 
diversos imports en concepte de de responsabilitat civil. 

Atés que: La Ilibertat d'expressió i manifestació son drets fonamentals recollits en 
la carta europea de drets humans, l'estatut d'autonomia i moltíssimes Ileis i tractats 
internacionals 

Atés que: Vilafranca fou declarada vila antifeixista i antiracista pel pie de 
l'ajuntament 

Atés que: Aquests fets van succeir fa 8 anys, els i les encausades han seguit amb la 
seva vida normal, una d'elles viu a Llatinoamérica 

Atés que: La Fiscalia ha reobert el cas a petició de la Generalitat de Catalunya 
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Atés que: Les idees racistes, feixistes i xenófogues son incompatibles amb l'exercici 
de la Ilibertat individual i collectiva 

Per tot aixó la CUP de Vilafranca demana al pie l'adopció deis següents acords: 

Demanar a la Generalitat de Catalunya que es retiri de l'acusació del cas deis 9 
antifeixistes 

Reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés i amb els 
valors democrátics i d'exercici de la Ilibertat sense distinció de races, !lengua, 
origen, idees o religió. I per tant incompatible aquest exercici amb la permissivitat 
davant la intoleráncia feixista i racista. 

Prohibir d'ara en endavant qualsevol acte que atempti contra la Ilibertat i 
dignitat humana 

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat deis regidors presents (20 
de 21) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) posa de relleu que hi ha regidors que han anat a 
escoltar els músics per la Ilibertat. L'any 2010 Plataforma per Catalunya va celebrar 
una trobada a Vilafranca i en resposta es va convocar una manifestació antifeixista 
convocada per diverses entitats de la vila. No poden restar aliens a la preséncia de 
forces feixistes, perqué la história ha demostrat que la indiferéncia davant les 
forces feixistes no ha estat la solució i hi ha desenes d'exemples en que la no 
passivitat davant de les actituds feixistes han estat la solució. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donaran suport a favor de les persones 
encausades perqué estaven exercint la Ilibertat d'expressió i recorda que el Partit 
Popular ha fet l'acusació d'aquests fets mitjangant el control de la Generalitat per 
aplicació del 155. Cal Ver front als tics feixistes i tenir una actitud activa en favor de 
la Ilibertat. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifesta que Plataforma per Catalunya amaga actituds 
racistes evidents volen que una part deis nostres conciutadans no tinguin 
reconeguts els seus drets, que tinguin els mateixos drets que nosaltres...., Cal 
aprovar aquesta moció i cal refermar el compromís de d'aquest ajuntament amb la 
democrácia i amb la llibertat d'expressió. Compromís de Vilafranca amb la Ilibertat 
per sobre de llocs d'origen, religions o idees. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que sempre han estat a favor del diáleg, de 
l'acord, del pacte. No són moments de mantenir conflictes. Si els fets van succeir 
com diu el Sr. Marcel Martínez que van succeir, votaran a favor. 
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El Sr. Joan Manel Montfort (PDECat) manifesta que aquells fets van passar l'any 
2010, Hi hayia una concentració de Plataforma per Catalunya i una altra 
manifestació de 17 entitats de la vila. La versió policial és que van haver de fer una 
cárrega contra els manifestants perqué aquests van Hangar objectes contundents 
contra el cardó policial quan volien trencar-lo. El que és intolerable és que la 
justícia tardi 8 anys a jutjar aquests fets. Anuncia que donaran suport a la moció. 

12. 35/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER RECUPERAR L'OFICINA MUNCIPAL 
D'HABITATGE. Moció presentada pel grup municipal de la CUP i finalment 
també encapgalada pels grups municipals d'ERC i VeC, per recuperar ¡'Oficina 
Municipal d'Habitatge. 

L'habitatge és un bé elemental i recurs necessari per tal que qualsevol persona o unitat de convivéncia 
pugui desenvolupar el seu projecte vital en les societats occidentals actuals. La qual cosa, no poder 
disposar d'un habitatge en condicions, amb uns serveis i subministraments mínims, i més o menys 
estable dificulta el procés de socialització i integració d'una persona o qualsevol unitat de convivéncia 
en la societat on visqui. 

L'administrado pública té el deure de garantir l'accés a l'habitatge de tota la seva ciutadania, el fet de 
ser un recurs tant vital i condicionant ha d'invertir totes les emes que té a la seva disposició per fer-hi 
front. L'accés a l'habitatge no pot ser una problemática social i coblectiva constant i que es vagi 
perpetuant, deixant que el Iliure mercat hi faci front i hi vagi especulant com fins ara. Estem posant en 
joc masses vides. 

La recessió económica está deixant un nombre important de persones i famílies en risc de pobresa i 
exclusió social i residencial. Els canvis en el mercat laboral, com l'atur de Ilarga durada, la 
discontinuitat en l'accés a l'ocupadá o les dificultats per mantenir-la i la disminució dels salaris í del 
poder adquisitiu, provoquen una tendéncia a la persisténcia d'aquest risc i l'augment de la població 
amb privacions económiques, és a dir, en la pérdua de capacitat per accedir a elements básics de 
subsisténcia i confort, com són l'alimentado, l'habitatge i el consum d'energía. Hi ha un nombre 
important de la població catalana i vilafranquina que no pot fer front a l'hipoteca o als preus abusius 
deis lloguers: a Catalunya cada dia hi ha 36 famílies desnonades 

L'habitatge és recollit per la normativa europea, estatal i autonómica, com un dret básic a protegir. 
Així a l'anide 34 de la Carta deis drets fonaments de la UE s'estableix que "la unió reconeix i respecta 
el dret a un ajut social i a un ajut a l'habitatge per garantir una existéncia digna a tots aquells que no 
disposin de recursos suficients". 

A nivell autonómic, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a l'article 26, estableix els drets en Pámbit de 
l'habitatge, la Ilei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge desenvolupa les polítiques 
d'habitatge que s'han de posar en marxa a Catalunya i el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per 
a l'habitatge recull en els seus articles 73 i següents la regulació de les meses de valoració de 
situacions d'emergéncies económiques i socials. 

Atés que cal garantir els drets d'accés i manteniment de l'habitatge de la població. 

Atés que cal abordar de manera directa la situació d'emergéncia residencial en qué es troba gran part 
de la població, garantint assessorament, informació, intermediació i acompanyament a les famílies en 
qualsevol dels estadis que es trobi per poder garantir el dret a un habitatge digne. 

Ates que, segons la Diputació de Barcelona, una «oficina local d'habitatge» és fruit d'un particular 
escenari socioeconómic que condiciona el sector de l'habitatge. I que el concepte apareix en un 
escenari de «crisi d'accessibilitat» definit per un augment sostingut dels preus en aquest sector, una 
manca d'opcions assequibles (especialment, dins el mercat de lloguer) i,paradoxalment, per una 
sobreproducció d'habitatges que transforma l'estructura de molts pobles i ciutats i veient que la 
situació actual és un escenari de crisi creixent d'accessibilitat en el sector de l'habitatge. 
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Ates que si bé l'Oficina Local d'Habitatge de Vila franca existeix, peró només formalment, ja que 
oficialment está ubicada i diluida als Serveis urbanístics, amb una altra part d'habitatge social i 
intermediació a Serveis socials i una altra part de tramitació sobre habitatge a l'OAC. 

Atés que l'Oficina Local d'Habitatge hauria de tornar a ser una referéncia per a la ciutadania que 
necessita gestionar qualsevol aspecte relacionat amb habitatge: ajuts de Iloguer de les diferents 
administracions; rehabilitado d'habitatges, accessibilitat al edificis (ascensors, montacárregues, 
rampes) o dins deis habitatges (accessibilitat per a persones amb discapacitat o gent gran); suport a 
l'elaboració d'ITE per a persones amb precari o pensionistes propietáries d'un habitatge antic que 
estan obligades per l'AHC a fer-la; mesures de promoció al Iloguer i de suport als Ilogaters; esde venir 
intermedian entre particulars o empreses que lloguin els seus pisos; marcar un preu de lloguer just o 
assequible segons els nivells de vida de la població de Vilafranca; disposar d'un parc d'habitatges 
públics de lloguer; suport a les auditor/es energétiques; gestió d'ajuts d'altres administracions per a 
temes d'habitatge, borsa d'habitatges, habitatges de protecció 	 Així també, l'Oficina Local 
d'Habitatge hauria de disposar d'un servei d'assessorament jurídic permanent per desenvolupar 
projectes com la mesoveria urbana, el programa de rehabilitació d'habitatges amb finalitats socials o 
mobilitzar el parc d'habitatges en desús, a més de fer mediació hipotecária i en lloguers i de fer front 
a la lacra deis pisos buits propietat de grans tenidors, immobiliáries o entitats financeres, executant 
processos sancionadors o la recuperació d'aquests habitatges buits per a finalitats socials. 

Atés que les funcions d'una Oficina Local d'Habitatge de ciutats mitjanes de Catalunya estan 
actualment distribuides en diferents espais i que cal definir dites funcions clarament, identificar-les i 
augmentar-les amb nombre i serveis i amb capacitat d'adaptar-se a les necessitats de la majoria de la 
població. 

Ates que diverses entitats veinals i associacions de caire social han reafirmat la necessitat de la 
reobertura de la OLH entenent que és una eina necessária per a la vila 

Atés que la població no identifica clarament la ubicació de l'OLH per gestionar aspectes d'habitatge i 
que les treballadores de l'OAC no compten amb una especialització en la matéria, cosa que les situa 
en una situació de no poder desenvolupar aquesta tasca i sels tras/lada aquest problema 

Per tots aquests motius, la CUP de Vila franca demana al ple municipal de l'ajuntament els segúents 
acords: 

PRIMER.- Recuperar l'Oficina Local d'Habitatge de Vila franca com a equipament únic amb ubicació 
clara per a la ciutadania i amb els recursos materials i humans suficients, amb una ámplia carta de 
serveis - referits a l'exposició d'aquesta moció -, per garantir un servei especialitzat per mil/orar i 
garantir l'accés a l'habitatge de totes les persones. 

VOTACIÓ: L'anterior moció no s'aprova per 8 vots favorables ( 3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) 
i 12 en contra (8 PDECat, 4 PSC) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que aquest punt no va poder prosperar en 
una altra ocasió. Proposen una série d'iniciatives en política d'habitatge. L'oficina 
d'habitatge és una finestreta única amb voluntat de prestació integral de serveis i 
entre altres, amb funcions de dinamització del mercat de Iloguer. Cal que es tingui 
en compte que quan pugen els Iloguers, menys diners disponibles hi ha per a altres 
consums. El problema és més greu del que a simple vista és veu perqué s'estan 
donant els desnonaments invisibles, en que simplement un llogater ha de marxar 
perqué quan veng el seu contracte, el propietari vol fer uns increments del preu del 
Iloguer inassumibles. 
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Posa de relleu que s'han sentit recolzats per diferents ámbits, com port ser la 
federació d'associacions de veIns o de veIns que s'acumulen a l'Oficina d'atenció 
ciutadana. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que la qüestió de l'habitatge la venen 
debatent contínuament, peró l'actuació de l'ajuntament és insuficient. Podria fer 
molt més i tenir una actuació proactiva en el foment del lloguer d'habitatge públic. 
Demana poder encapgalar la moció. I un canvi d'actitud podria ser l'aprovació de la 
moció per l'equip de govern. Si tots estan preocupats pel tema de l'habitatge, 
potser es podria plantejar alguna reunió amb els interlocutors socials. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que durant diversos piens hem debatut 
d'habitatge. Necessiten una política més desacomplexada en matéria d'habitatge. 
Repensar com s'organitza la gestió de l'habitatge és pertinent. Cal replantejar la 
política d'habitatge en general i cal parlar entre tots. Finalment també demanen 
encapgalar la moció. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que es una moció debatuda en el Ple de 
marg. Es un tema d'optimització de recursos. Els objectius els tenen clars, el fet de 
l'habitatge és primordial. L'equip de Govern s'organitza com vol i com pot i anuncia 
que no tenen intenció de canviar la política. La moció reconeix l'existéncia de 
l'Oficina municipal d'habiatege i les gestions que es porten a terme a l'oficina. Van 
parlar amb la coordinadora d'Associacions de verns sobre el tema i creu que els van 
entendre. Recorda que en la Comissió d'habitatge de fa 15 dies es va tractar el 
tema de la masoveria urbana. I els assessors de la Diputació van dir que la política 
que duia l'Ajuntament era correcta. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que veu que els posicionaments continuen 
sent els mateixos. Accepten compartir l'encapgalament de la moció I recorda que el 
Sr. Francisco Romero, l'any 2016 en una entrevista va manifestar que volien 
potenciar la borsa d'habitatge, peró per internet, no han trobat res. Es va dir que es 
faria una promoció d'habitatge a Cal Berger i no es va fer res. L'equip de Govern 
sap que hi ha queixes, no és una qüestió de partidisme, és donar servei als veIns. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que les queixes que arriben a l'ajuntament 
per internet, les veu quasi totes i en temes d'habitatge, no n'ha vist. En quant a 
l'organització interna de l'ajuntament, es busca optimitzar recursos i s'organitza 
com es pot. Finalment exposa que si cal seure per parlar com s'incideix en aquests 
temes, está disposat a parlar-ne. I si hi ha queixes en matéria d'habitatge, 
prendran mesures. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) recorda que a principis de legislatura es van 
comprometre a trobar-se per parlar sobre aquest tema, peró encara no hi ha hagut 
la reunió. 

13. 36/2018/SEC_MP. MOCIÓ EN SUPORT AL PROFESSOFtAT DEL ¡ES 
PALAU DE SANT ANDREU DE LA BARCA. Moció presentada pels grups 
municipals de PDECat, CUP, ERC i VeC en suport del professorat de l'IES Palau 
de Sant Andreu de la Barca en nom de l'assemblea de professorat d'El Palau i 
la Plataforma de suport 9 del Palau de Sant Andreu de la Barca. 
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El dilluns de Sant Jordi, 23 d'Abril de 2018, es feia pública a través deis mitjans de 
comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació envers 
nou docents de l'INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els dies 
2 i 20 d'octubre de 2017 alguns professors del centre haurien vexat els fills de 
guárdies civils per raó de la seva nacionalitat i injuriat als cossos de seguretat de 
l'Estat. Ni en la denúncia ni en la divulgació oficial que se'n va fer es va prendre en 
consideració les declaracions del professorat realitzades en el mes de gener davant 
la Guárdia Civil, que negaven taxativament aquelles infonamentades acusacions. 

Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de I'l d'octubre 
es van fer partint deis valors que promou i reivindica l'escola pública catalana i que 
l'INS El Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les 
expressions que s'atribueixen a la denúncia a alguns docents del centre no són 
cedes i tergiversen les diverses intervencions a les classes. Tot i que fins a dia 
d'avui no s'ha registrat cap queixa formal, ni al centre ni als serveis d'inspecció, el 
mateix 3 d'octubre ja es van activar els mecanismes docents habituals per generar 
espais de trobada entre alumnat, docents, institució educativa i AMPA, amb 
l'objectiu d'abordar la situació, contrarestar el relat esbiaixat que s'estava 
projectant i garantir la intimitat de l'alumnat. 

El dia 27 d'octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als 
representants sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a terme 
les pertinents indagacions i que no s'havia trobat cap indici d'actuació indeguda. 
Alhora, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, convocava a les famílies 
implicades i al Director de l'Institut a una trobada, a la qual les famílies afectades 
no s'hi van presentar. El dia 6 de novembre, el Consell Escolar - órgan máxim 
responsable de la cura de la convivéncia en el centre i en el que hi tenen 
representació el professorat, les famílies, els alumnes i l'Ajuntament aprovava per 
assentiment unánime un comunicat en el qual es rebutjaven les greus acusacions 
contra el professorat i es defensava la professionalitat dels docents. 

Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a l'alumnat 
com als docents, que havíem optat per no incentivar el debat públic per deixar 
espai a la dinámica educativa, prioritzant-la per damunt de la defensa envers les 
critiques i la hostilitat que ha rebut i continuen rebent. Malgrat tot, enlloc d'arxivar 
el cas, la Fiscalia ha impulsat l'inici d'un procediment judicial tant desorbitat com 
inadequat - utilitzant els qualificatius del Síndic de Greuges en el seu informe de 2 
de maig del 2018. Així, el dia 24 d'abril, després de l'aparició en premsa de la 
denúncia de la Fiscalia, l'assemblea de professors va decidir trencar el silenci, tot 
mantenint sempre la intimitat i el respecte d'uns i altres. 

La divulgació de la denúncia i la posterior publicació deis noms, cognoms i 
fotografies del professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressó en alguns 
mitjans de comunicació en clau d'escarni i d'instrumentalització política, causant 
l'assenyalament del professorat implicat, peró també deis alumnes que s'hi citen, 
danyant a tota la comunitat educativa. Aquella malintencionada divulgació ha 
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desatés tota ética, en no respectar la presumpció d'innocéncia i limitar-se a una 
reproducció mecánica de la denúncia. 

D'altra banda, el Govern de l'Estat va enviar dos secretaris d'Estat per a reunir-se 
amb les persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels fets, 
sense tan sols sentir la posició del propi institut i el professorat. Al contrari, per 
endurir la seva ofensiva, el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments per 
investigar més suposats casos, la majoria ja arxivats pel Departament i la própia 
fiscalia. 

Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense fonament, 
les mostres de suport es multipliquen, com en la concentració de I'l de Maig 
convocada per ex-alumnes a les portes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 
i l'acta amb la lectura el dia 10 de Maig del comunicat de suport de pares i mares 
de l'institut. 

Es vol utilitzar el procés d'El Palau -juntament amb el de La Seu- per desacreditar 
el model educatiu públic catalá, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora 
d'una divisió inexistent. A banda d'atemorir tota la comunitat educativa, cerca 
convertir-los en símbol d'un suposat trencament de la convivéncia a Catalunya. 

Per tot plegat els grups municipals sotasignants presents al consistori de 
l'ajuntament de Vilafranca i en nom de l'assemblea de professorat d'El Palau i la 
Plataforma de suport 9 del Palau de Sant Andreu de la Barca, proposa el següent 
acord al pie Municipal: 

Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de 
l'INS El Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin trobar-
se en situació similar. 
Demanar l'immediat arxiu del procediment judicial obert contra professorat 
d'El Palau i d'altres procediments judicials oberts amb la mateixa motivació 
contra docents de l'escola pública catalana. 
Reclamar de les institucions educativas i polítiques la protecció del nostre 
professorat. Que es faci públic l'informe de la inspecció educativa que 
exonerava el professorat d'El Palau i es doni suport públic al professorat. 
Exigir que s'aturi la campanya de criminalització deis docents i l'ofensiva 
contra l'ensenyament públic catalá, que és l'escola de tots i totes. 
Manifestar el nostre més absolut compromís amb la ccinvivéncia i la pau 
entre totes les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la 
resta de pobles de l'Estat espanyol, Europa i el món. 

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat deis regidors presents (20 
de 21) 

INTERVENCIONS: 
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La Sra. Laja Santís (CUP) exposa que el text de la moció ve impulsada pel propi 
professorat de l'INS el Palau. El model educatiu catalá no és adoctrinador, és un 
model d'éxit. Es un altre atac de l'estat espanyol demofóbic. Donen pie suport als 9 
professors i professores encausats. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que no té cap sentit que hi hagi una 
denúncia per Ver una activitat educativa. Las tasca deis educadors és molt 
complicada i no cal posar pals a les rodes de carácter polític. Dóna tot el suport als 
professors. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) mosta el seu agraiment a la feina del personal docent 
d'aquest país. Intenten destruir un deis pilars fonamentals d'aquest país, l'escola 
pública catalana. Es un intent més de l'estat de crispar aquesta societat. Confondre 
adoctrinament amb debatre fets que passen en l'actualitat és molt greu. El model 
és bo, perqué ha permés mantenir la convivencia i un aprenentatge óptims. 

La Sra. Meritxell Montserrat (PDECat) manifesta que el grup municipal comparteix 
plenament alió que s'ha exposat. Les acusacions semblen tenir voluntat 
intimidatória i d'autocensura. Denuncien els fets i el seu relat. Fins ara aquest tipus 
de fets sempre es resolien internament en els centres, no per la via judicial. El 
Departament d'Ensenyament ha iniciat processos d'intermediació, cercant la solució 
del problema. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta la defensa del seu grup de l'escola pública 
catalana. Defensa la independencia i professionalitat deis docents. Anuncia que 
votaran a favor de la moció. 

Exposa que en aquest país han passat coses, hi ha nous actors polítics i hi ha la 
possibilitat de fer canvis i hem d'evitar de mantenir-nos en aquells fets passats que 
no solucionen. Cal mirar el futur per trobar noves oportunitats i en aquest sentit no 
considera oportuna la moció. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que a Ilatinoamérica diuen: "perdono pero 
nunca olvido" , el que va passar aquell dia. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que ja ha observat en l'anterior moció que 
alguns no obliden, peró ells no volen installar-se en la rancúnia. 

14. 37/2018/SEC_MP. MOCIÓ PER A LA MILLORA I LA INCLUSIÓ DELS 
PARCS INFANTILS. Moció presentada pel grup municipal d'ERC i finalment 
també encapgalada pel grup municipal de VeC, per a la millora i la inclusió deis 
parcs infantils a Vilafranca. 

A la Declaració de la Convenció sobre els Drets de l'Infant de 1989, que fou 
adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, hi diu literalment que 
"l'infant ha de gaudir plenament de How i recreacions, els quals han d'estar 
orientats vers els objectius perseguits per l'educació; la societat i les autoritats 
públiques s'esforgaran en promoure el gaudi d'aquest dret". 
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Els infants necessiten d'espais de joc on poder compartir el seu temps d'oci, espais 
que no excloguin a ningú i que siguin inclusius. Aquest procés d'inclusió deis espais 
públics ha de minimitzar les barreres per a que tots els nens siguin partícips, sense 
importar quines siguin les característiques físiques, mentals, socials, contextos 
culturals, etc. Cal crear espais solidaris on es fomentin els valors com l'amistat i la 
companyia. 

A Vilafranca els diversos parcs que tenim tenen problemes d'accessibilitat a la 
diversitat funcional. Malauradament, no disposem de cap parc realment inclusiu, del 
qual pugui gaudir plenament la mamada amb algun tipus de discapacitat. 

Els parcs infantils inclusius no només són importants en la qualitat de vida deis 
infants amb discapacitat sinó que també ho són pels seus pares i famílies, ja que 
existeix una gran necessitat de poder disposar d'aquests espais inclusius on poder 
realitzar activitats de Ileure i d'esbarjo. 

Des del grup municipal de ERC, pensem que a Vilafranca, com a capital de 
Comarca, és necessari que els parcs infantils siguin inclusius, que siguin espais on 
tots els nens i nenes puguin gaudir, on es diverteixin junts, coneguin i aprectin les 
diferéncies com a espais de joc respectuosos amb la diversitat, on el fet de tenir 
una discapacitat (psíquica, física i sensorial) no impedeixi la utilització del parc. 

Volem que la nostra ciutat compti amb parcs inclusius. L'objectiu no és crear nous 
espais de Ileure arllats sinó que el que cal fer és que els espais de Ileure que ja 
existeixen al nostre municipi de forma natural incloguin jocs que puguin ser 
utilitzats per tots els infants independentment de les seves capacitats. Fer 
accessibles els parcs infantils és un element important si volem que el nostre 
municipi faci compliment deis criteris d'accessibilitat universal. 

En aquest sentit els parcs infantils han d'incloure aspectes com l'horitzontalitat de 
les installacions, l'eliminació de les barreres arquitectóniques tant de l'accés als 
parcs com de les própies zones de joc, gronxadors pintats amb colors més 
Ilampants per adaptar-los a nens i nenes amb discapacitats visuals, textures per 
distingir les zones, cartells en Braille que expliquin el joc, gronxadors adaptats a 
infants amb cadira de rodes, jocs infantils a ras del terra per a nens i nenes amb 
problemes de mobilitat, entre d'altres. 

És per aixó que el Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al 
Pie de l'Ajuntament de Vilafranca els següents acords: 

Primer. Elaborar un Reglament de parcs infantils accessibles, prévia consulta amb 
entitats i associacions de persones amb discapacitat, on hi figurin els criteris i les 
característiques que han de tenir els parcs infantils. 

Segon. Adaptar progressivament els parcs infantils del municipi als criteris 
d'accessibilitat universal. 

Tercer. Realitzar un pla on es garanteixi que com a mínim un 50% dels parcs 
infantils del municipi siguin inclusius i adaptats als nens i nenes amb discapacitat 
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psíquica, física i sensorial, i que aquesta adaptació tingui en compte una distribució 
territorial equitativa. 

Quart. Que es faci la reserva pressupostária adient per a desenvolupar les 
actuacions previstes. 

Cinqué. Redactar i implantar un Pla d'Accessibilitat que ens faci progressar com a 
ciutat, en la mobilitat 1 l'accés universal a tots els recursos, espais i equipaments de 
la ciutat, inclosos els parcs urbans i l'espai públic. 

Sisé. Traslladar aquest acord a les associacions de veIns i velines, als centres 
educatius, als esplais de la vila, a la Comissió Municipal per al benestar de les 
persones amb discapacitat i a les entitats de la vila que treballen amb infants amb 
discapacitats o amb diversitat funcional. 

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat deis regidors presents (19 
de 21 (és absent de la Sala de piens en el moment de la votació el Sr. Raimon 
Gusi)) 

INTERVENCIONS: 

LA Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que és una proposta feta en positiu per 
complementar els parcs existents, l'urbanisme ha de ser social. El seu grup ha 
presentat un conjunt de mocions de caire social i accessible. 

social., 
absolutament 

necessari que els parcs infantils minimitzin les exclusions. Volen que Vilafranca 
tingui uns parcs infantils on tots els nens i nenes puguin jugar plegats. Parlen de 
donar una altra mirada a l'espai públic, que elimini les barreres arquitectóniques, 
pintar els gronxadors amb colors més Ilampants. Finalment demanen la redacció 
d'un reglament de parcs infantils i després progressivament, adaptar els parcs 
infantils. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que comparteixen el fet d'entendre els espais 
de joc com un deis primers espais de sociabilització deis infants i demanen 
encapgalar la moció. Els agradaria portar el debat al Consell d'Urbanisme o al 
Consell d'Infáncia. Cal fer una análisi deis usos. Potser caldrá una certa 
especialització. Caldrá debatre-ho. Finalment reclama que l'accessibilitat ha de ser 
a tots els serveis que ofereix Vilafranca, no sois als parcs infantils. 

La Sra. Marta Raventós (CUP) manifesta que és básic que el máxim d'espais de joc 
siguin inclusius. Cal que el criteri a l'hora d'escollir material de joc és que hi pugui 
accedir qui més dificultats té. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que hi ha 67 árees de joc repartides 
per tots els barris, amb 109 unitats de joc. En els darrers anys s'han anat renovant 
els parcs infantils. La inversió que cal fer per adaptar un parc sol ser d'uns 30.000€. 
L'Ajuntament adapta els parcs a la normativa europea que no és d'obligat 
compliment a Catalunya. Aquesta normativa té en compte la inclusió i 
l'accessibilitat així com el manteniment deis propis jocs. Cal considerar que un 70% 
de les árees són inclusives. Prácticament tots els espais de joc són accessibles, el 
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que no són accessibles són molts accessos als jocs. Fa anys es va fer un intent de 
posar un joc accessible. Es va instal•lar un gronxador per a cadires de rodes i per 
incivisme, no va aguantar ni 24 hores. Es va haver de reinstallar al pati de 
l'Espiga. 

15. 38/2018/SEC_MP MOCIÓ CONSELL DE CONVIVENCIA, DEFENSA I 
BENESTAR ANIMAL. Moció presentada pel grup municipal de VeC per a la 
formació d'un Consell municipal de convivéncia defensa i benestar animal a 
Vilafranca del Penedés. 

El Pie Municipal de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés del mes de setembre de 2015 va aprovar 
per unanimitat la moció "Civisme i cura d'animals" presentada per Vila franca en Comú. 

El Pie Municipal del mes de febrer de 2017 va aprovar, també per unanimitat, el Pla Municipal 
d'Atenció als animals de companyia 2017-2020, amb l'objectiu de millorar les condicions de vida deis 
animals de companyia que viuen a la ciutat, disminuir el nombre d'animals abandonats, augmentar els 
coneixements deis propietaris sobre tinenpa responsable d'animals de companyia, i harmonitzar la 
convivencia entre les persones propietáries d'animals i la resta de ciutadania. Aquest Pla incorpora un 
cronograma amb un seguit d'accions a desplegar entre el 2017 i 2020, algunes de les quals resten per 
desplegar. 

El Pie Municipal del mes d'abril de 2018 ha aprovat l'Ordenanca municipal reguladora de la protecció 
dels animals i de la seva tinenca. Aquesta nova Ordenanpa ha adaptat el text a la realitat actual i 
reconeix el dret a gaudir deis animals i el deure de protegir-los, regula els espais de lliure circulació de 
gossos, regula una solució per atenuar les molésties pro vocades per les miccions deis gossos, obre la 
possibilitat d'entrada deis animals de companyia a bars i restaurats que ho vulguin, regula les colonies 
de gats, obligar a l'esterilització deis animals de companyia objecte de comercialització, adopció o 
transacció, així com l'actuació de l'administrado en casos de lesions a persones o a altres animals 
causades per un animal de companyia. 

En el procés de debat sobre el Pla Municipal es va constituir una Comissió participativa que ha vía de 
fer el seguiment del procés del Pla i de la redacció de l'Ordenanpa i que s'ha reunit dues vegades el 
2017 i una el 2018. 

Aquests significatius avanpos en les mesures referents a la cura deis animals de companyia i la seva 
interrelació amb la ciutadania han con vertit Vila franca del Penedés en un referent pel que fa als drets 
deis animals. Per tal de mantenir aquesta línia d'actuació i la seva realització práctica es pro posa a 
aquest Pie l'adopció deis següents acords: 

I. Que, d'acord amb l'article 99 del ROM, es constitueixi el Consell municipal de convivencia, defensa i 
benestar animal amb la participació de les entitats animalistes, de professionals relacionats amb 
aquesta temática, de la regidoria i deis técnics del servei, i deis grups municipals. 

Entre les tasques del Consell municipal de convivencia, defensa i benestar animal Aquest Consell hi 
figurará les de fer el seguiment del desenvolupament del Pla Municipal d'Atenció als animals de 
companyia 2017-2020 de l'Ordenanpa municipal reguladora de la protecció deis animals i de la seva 
tinenpa, i vetllar per una bona convivencia entre la realitat cívica de la ciutat i els animals que hi 
con viuen. 

Que els pressupostos del 2019 contemplin les partides pressupostáries necessáries per poder 
realitzar: 

Campanyes informatives 
Control de microxips 
Ajudes a l'esterilització 
Ajudes a la coblocació de microxips 
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VOTACIÓ: L'anterior moció no s'aprova per 8 vots favorables ( 3 CUP, 3 ERC, 2 
VeC) i 12 en contra (8 PDECat, 4 PSC) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que al Ilarg de la legislatura han fet diverses 
aportacions vers la política a favor dels animals. Al febrer de 2017 es va aprovar el 
Pla Municipal d'Atenció als Animals de Companyia i de Tinenga Responsable 2017-
2020. El Pla conté un cronograma que no s'ha seguit. Les entitats que han treballat 
en l'ordenanga d'animals de companyia cal que participin en el Consell que en faci 
el seguiment. 

El Sr. Josep Álvarez (CUP) manifesta que han aprovat en diferents ocasions 
diverses iniciatives en matéria de benestar animal. Seria donar continuYtat a un 
projecte que genera consens amplis. 

La Sra. Laja Santís (CUP) manifesta que donen suport a una estructura que 
fomenta la participació i caldria que les decisions del consell fossin vinculants. 

La Sra. Anna Doblas (PDECat) manifesta que el Consell de Convivéncia, el de Salut, 
el de Medi Ambient o la Comissió del Pla de tinenga responsable són How on poden 
tractar-se aquestes temátiques. Afirma que s'está seguint el cronograma, que deja 
que un cop entrés en vigor la nova ordenanga es durien a terme campanyes i altres 
actuacions. L'any 2018 s'han invertit 120.000€ en campanyes. En el darrer any des 
del Servei de Salut s'han fet tres jornades participatives i dues reunions. Aquest 
any s'han reunit de manera anticipada a que entrés en vigor l'ordenanga. Es va dir 
que serien reunions de treball i es va demanar que els fessin arribar propostes. 
Creu que ja hi ha prous órgans de participació on tractar la defensa dels animals. 
Es vota en contra de la creació d'un nou Consell. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que mai han posat en qüestió que s'estigui 
treballant des de la Regidoria. Hi ha un grup de treball que es podria convertir en 
Consell, així les entitats animalistes podrien fer seguiment de les actes. Afegeix que 
hi ha plantejaments en el Pla d'actuació que no s'estan duent a terme i que són 
perfectament assumibles. 

La Sra. Anna Doblas (PDECat) manifesta que les campanyes de sensibilització a les 
escoles s'estan fent i en breu sortiran subvencions per a que les entitats animalistes 
presentin projectes de ciutat. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que d'accions se n'estan fent moltes i si 
volen aixecar acta de les reunions, no deu haver inconvenient a aixecar-ne. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) recorda que l'equip de Govern va dir que es farien 
ajuts al xipatge per import de 5.000€. 
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16. 39/2018/SEC_MP MOCIÓ CONSELL DE LECTURA PÚBLICA. Moció 
presentada pel grup municipal de VeC per a la formació d'una Comissió de 
lectura pública a Vilafranca el Penedés. 

En el Pie del 17 de novembre del 2015 l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés va 
aprovar per unanimitat una moció sobre la lectura pública i el sistema bibliotecari 
de Vilafranca presentada per Vilafranca en Comú, deixant palesa les mancances 
que té la vila actualment en aquesta matéria, segons els estándards marcats per la 
Generalitat de Catalunya en el seu Mapa de la Lectura Pública (2014). Per fer 
afrontar aquesta situació s'acordá que, en un termini de nou mesos, s'elaboraria un 
Pla de Biblioteques i Lectura Pública, que havia de contemplar un procés de 
participació ciutadana i la constitució d'una comissió de seguiment pel seu 
compliment. A tal fi es va constituir un grup de treball amb representants deis 
grups municipals i de técniques i técnics municipals i bibliotecáries. Aquesta 
comissió va comptar amb el suport de la Geréncia de Serveis de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona i amb la coordinació d'un consultor extern. El procés va 
tenir una fase consultiva i participativa deis agents implicats en el 'libre, la lectura, 
la cultura i l'educació de Vilafranca. 

A finals de l'any 2017 el grup de treball va presentar el document final del Pla de 
Biblioteques i Lectura Pública 2018-2020. I, a comengaments de l'any 2018, es va 
presentar aquest document als grups municipals en el marc de les Comissions 
Informatives. 

El Pla de Biblioteques i Lectura Pública 2018-2020 assenyala en el seu punt 5.2 que 
la Llei 4/1993, de 18 de marg, del Sistema bibliotecari de Catalunya, en el seu 
article 38 defineix les Comissions de lectura pública: 

- 1 En cada comarca i en cada municipi que compta amb una biblioteca central 
urbana hi ha una comissió de lectura pública. 

- 2 La determinació de la composició i el régim de funcionament de les comissions 
de lectura pública correspon al consell comarcal o a l'ajuntament respectius. En tot 
cas, les comissions d'ámbit comarcal són presidides per un representant del consell 
comarcal i les d'ámbit local per un representant de l'ajuntament, i n'ha de formar 
part el director de la biblioteca central comarcal o de la biblioteca central urbana, 
respectivament. 

- 3 Les comissions de lectura pública tenen per funcions: 
a) Collaborar amb la biblioteca central corresponent en el compliment de les seves 
comeses. b) Analitzar les necessitats d'equipaments o de serveis de la comarca o el 
municipi respectius. c) Programar activitats de promoció i estímul de l'ús de les 
biblioteques. d) Coordinar l'actuació de les biblioteques públiques i escolars. e) 
Qualsevol altra que els assignin el consell comarcal o l'ajuntament corresponents. 

I, afegia que: 

A Vilafranca la Comissió de lectura pública vol ser un espai de reflexió, diáleg i 
debat al voltant de la lectura i el coneixement, en el marc del Pla de biblioteques i 
de lectura pública. Una de les seves funcions será la de vetllar per l'aplicació, el 
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desenvolupament i la difusió pública d'aquest Pla, marcant-se uns indicadors i un 
calendari a tal fi. Hauran de presentar els seus resultats al conjunt de les 
institucions i la ciutadania vilafranquines. També hauran d'anar actualitzant i 
enriquint el Pla amb noves aportacions. 

Perqué sigui realment efectiva, aquesta Comissió de lectura pública ha d'integrar 
els agents locals del sector de la literatura, el coneixement, l'educació, el foment 
del Ilibre i la lectura, etc. 

El seu funcionament ha de ser ágil, dinámic i efectiu, anant més enllá de les 
necessáries formalitats institucionals. 

Per tot plegat el Pie de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés pren els següents 
acords: 

Formar la Comissió de lectura pública d'acord amb l'article 38 de la Llei 4/1993, 
de 18 de marg, del Sistema bibliotecari de Catalunya i amb el que estableix el punt 
5.2 del Pla de Biblioteques i Lectura Pública 2018-2020 . 

La Comissió de lectura pública de Vilafranca del Penedés integrará els agents 
locals del sector de la literatura, el coneixement, l'educado, el foment del Ilibre i la 
lectura, etc. 

La Comissió de lectura pública de Vilafranca del Penedés desenvolupará les 
funcions previstes a la Llei 4/1883 de 18 de marg. 

La Comissió de lectura pública de Vilafranca del Penedés es formará abans de 
finalitzar l'any 2018. 

S'informará d'aquest acord a la Biblioteca Torras i Bages, a les escoles i instituts 
de la vila, als arxius, biblioteques i centres de documentació de la vila, a l'Institut 
d'Estudis Penedesencs i al Vinseum, a les Ilibreries de la vila, i al Servei de 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona i al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 

El text definitiu que es recull en la present acta incorpora les esmenes incorporades 
fruit del debat plenari 

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat dels regidors presents (20 
de 21) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que la moció prové del Pla de biblioteques 
de lectura pública 2018-2020, que proposava implantar a Vilafranca una Comissió 
de lectura pública que s'estableix en la Ilei des de 1993. 
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„. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que sempre han estat partidaris del 
desenvolupament del Pla de lectura pública. Una de les coses que tenim pendent en 
aquest ajuntament és la nova biblioteca pública. Anuncia que donaran suport a la 
moció. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que aquesta comissió está contemplada en 
la própia Llei 4/1996 i altres instruments. Té lógica que es tiri endavant. Segons els 
estándards internacionals estem en el top 10 deis pitjors recursos bibliotecaris. 

El Sr. Raimon Gusi (PDECat) manifesta que de vegades si que crear comissions i 
consells no aporta res, peró aquest cas és totalment diferent. Ni ha una previsió 
normativa i es contemplava en el pla de lectura pública. Demana no fixar terminis 
perqué ara hi ha la Festa Major i després les vacances. Demana canviar el punt 4t 
de la part dispositiva de la moció per un límit temporal fixat en abans de la 
finalització del 2018, cosa que és acceptada pel grup proponent. 

17. Moció d'urgéncia 

PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER AMPLIAR L'HABITATGE 
SOCIAL A VILAFRANCA 

Havent estat presentada una moció per tal de ser tractada d'urgéncia, l'alcalde Pere 
Regull (PDECat) manifesta que cal acreditar la urgéncia de la inclusió d'un punt fora 
de l'ordre del dia. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que l'ajuntament de Barcelona va acordar 
incrementar el percentatge d'habitatge social deis promotors privats del 20 al 30 % 
i atesa la durada de la tramitació de l'instrument normatiu, no volen perdre 
l'oportunitat de que noves promocions que puguin sorgir a la ciutat incorporin 
aquesta obligació. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que sempre que un grup ha presentat una 
moció per la via d'urgéncia, sempre han votat a favor de la seva admissió, peró 
demana al grup municipal d'ERC que la retiri perqué altres grups els agradaria fer 
aportacions i esmenes. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que quan un grup ha presentat una moció 
per la via d'urgéncia, acostumen ha votar a favor de la seva admissió, peró demana 
al grup municipal d'ERC que la retiri perqué els agradaria fer aportacions i esmenes. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que d'aquest tema se n'hauria de parlar, 
perqué fins i tot caldria veure el punt tercer, perqué l'obligació de destinar el 30% 
del nou habitatge a habitatge social, ja es va incorporar en el planejament. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que no veuen la urgéncia. És una moció 
oportunista i fins i tot el punt segon caldria veure la repercussió en les finances de 
l'ajuntament i caldria acordar amb pie coneixement i amb els informes jurídics i 
económics. Demana a l'equip proposant que el retiri. 
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L'alcalde Pere Regull (PEDECat) manifesta que sembla que la millor opció passaria 
per consensuar algun acord de cara al proper Ple. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que la urgéncia está en que no volen deixar 
passar l'oportunitat de condicionar noves promocions. 

Finalment accepta retirar la moció considerant ferm el compromís de que s'estudir 
el tema. 

18. Precs preguntes. 

El Sr. Toni Periafiel (VeC) demana la reunió del Consell de Transport Públic, que fa 
temps que hauria d'haver-se reunit i també recorda que en el Consell de Medi 
Ambient es van demanar els criteris de plantació d'arbrat i arbustos i de la 
utilització de fitosanitaris. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que precisament per no fer servir 
herbicides, enguany que ha plogut tant i ha fet sol, tenim més dificultat d'eliminar 
les herbes, cosa que pot produir reaccions ablérgiques al polen de determinades 
persones. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que en el darrer Consell de Medi 
Ambient es va parlar de les conseqüéncies de no fer servir lifosats. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que a la carretera de Sant Martí la setmana 
passada es sentien unes olors que no es podien identificar. Demana si l'equip de 
Govern en sap res. 

Així mateix també demana pel projecte adolescents. S'han assabentat que es vol 
traslladar de l'escorxador a un espai de la plaga doctor Bonet, no hauria anar a un 
espai de joves. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) respon que pot ser una ubicació idónia perqué el Centre 
de la plaga Doctor Bonet está previst que presti atenció socioeducativa. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) demana que el dia 28 l'ajuntament torni a posar la 
bandera LGTBI al balcó. 

També demana aclariment sobre el fet que en el darrer Ple es va demanar com 
estaven els treballs de redacció del Pla especial urbanístic de protecció del 
patrimoni i catáleg de béns arquitectónics histórics i ambientals de Vilafranca del 
Penedés i els van contestar que no en sabien res. Preguntada pel mateix tema la 
Diputació els respon que el Pla va ser entregat el 23 de juny de 2017. Sembla ser 
que després, els serveis técnics municipals van trucar a la Diputació per parlar del 
tema. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que és un tema forga complex. Es veu 
que des del Servei de la Diputació es va enviar un avantprojecte i es va demanar 
que es verifiqués el document. El técnic que havia de revisar el document es veu 
que estava de baixa i no s'havia encarregat de revisar-ho. 
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La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que a la ronda de Mar, els cotxes circulen a 
gran velocitat i algú va demanar que s'instables algun tipus d'obstacle i els técnics 
van respondre que no. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que demanará als técnics l'informe. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) demana si l'ajuntament está preparat per acollir refugiats. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que estan estudiant quines són les condicions 
que cal oferir per acollir-los. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) demana que s'instablin banca al párquing del nou 
ambulatori, per tal que les persones grans que s'esperen que les vinguin a buscar 
puguin seure-hi. 

També demana si es pot fer un pas de vianants o similar per travessar l'avinguda 
de la Pelegrina a l'algada del carrer Pere Alegret, perqué els veins es queixen de 
que no hi sigui. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat), manifesta que demanaran l'informe técnic. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) demana quin és el protocol que es fa servir per repartir el 
fulletó informatiu per inscriure's a la festa major deis petits, perqué sembla ser que 
per l'escola Delta-Espiga no s'hi passa. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que ho demanaran. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) exposa que al Polígon Domenys II, al carrer Agricultura hi 
ha un fanal trencat. Així mateix hi ha queixes de la velocitat deis cotxes. També hi 
ha queixes de la neteja després deis caps de setmana al voltant deis establiments 
de menjar que hi ha. També demana saber amb quina periodicitat es talla l'herba i 
que han rebut queixes de que quan es fa fosc, la ibluminació és bastant recluida. 

Seguidament l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secre •ri, es enc aquesta 
acta 

Secretaria 
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