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Consten com a documentació complementaria al Compte General, els comptes anuals 
de les unitats dependents de l'entitat local incloses en Vámbit 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): 

1 
	. El Balanc 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 Periedés (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 

Vist-i-plau l'Alcalde, 

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
PERE REGULL 
RIBA el 12/06/2018 
14:07:35 

Pere Regull i Riba 
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del Peneclé, 12 de juny de 2018 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Intervenció General 

La 	Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda pro posa al Ple 
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 l'área 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. 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedés - 938 920 358 - www.vilafranca.cat 	VEGUERIAPENEDES 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Intervenció General 

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 C destinat a financar 

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 sollicitat en 120.000,00C 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: 
	 Ajuntament de Vilafranca del Penedés 

Actuació: 
	 Ampliació cementiri municipal 

Import crédit: 
	

120.000,00€ 

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, 

PRIMER: Acceptar el crédit d'import 120.000,00€ pel financament de l'actuació de l'ampliació 

del cementiri municipal, sollicitat 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 ntuacions que siguin necessáries per á l'efectivitat del present acord. r7 

Vilafra ca del P\enedés, 12 deuny de 2018 
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ort, 14- 08720 Vilafranca del Penedés - 938 92 vilafranca cat 	VEGUERIAPENEDES 



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 efectuY 

els trámits i actu ions que siguin necessáries per a l'efectivitat del present acord. 

1. 
Vilafranca Á el Penedés, 12 de juny de 018 
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AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Intervenció General 

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 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 € destinat a finanlar 

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 sollicitat 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: 	 Ajuntament de Vilafranca del Penedés 

Actuació: 	 Rehabilitació espais OAC 

Import crédit: 	55.000,00€ 

Interés: 	 0,00% 

Tipus d'interés implícit: 0,28% 

Int. implícits estimats: 774,23 EUR 

Anualitats: 	 10 

Referéncia : 	 12/2018 

Per tot lo exposat S'ACORDA, 

PRIMER: Acceptar el crédit d'import 55.000,00 € pel finanoment de l'actuació Rehabilitació 

espais OAC, sol•licitat a la Caixa de Crédit de la Diputació de Barcelona amb les condicions 

descrites anteriorment. 
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AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

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 impon 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 impon de 861.504,02 € que es pot destinar a 
l'amortització anticipada del deute. 

Vist l'informe favorable de l'Interventor General d'aquest Ajuntament. 

Per tot lo exposat, 

S'ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar una amortització anticipada d'impon 276.220,71€ 
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'impon 280.485,60 € corresponent a l'operació de 
crédit n. 15116871/65 concertada l'any 2012 amb Bankia i l'amortització 
anticipada d'impon 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 Ver els trámits 
present acord. 

necessaris pe\a l'e ectivitat del 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

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

5.442,17 

Partida 

Lloguer solars aparcament Centre 4.13302.20200 
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 

Róssec 	  118.282,26 



Suma anterior 	  118.282,26 

2.01101.91303 Amortització anticipada operacions 
de crédit 	  910 350 15 

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÉDIT 	 1.028.632,41 

TRANSFERÉNCIES DE CRÉDIT: 

Partida 

2.92001.13001 Treballs extraordinaris 	  25.000,00 

2.92001.16205 Pólissa asseguranga del personal 	 2.500,00 

5.24109.22699 Beques diversos programes mpals 	 5.400,00 32.900,00 

TOTAL CRÉDITS EXT. SUPLEMENTS I TFtANSFERÉNCIES 	1.066.974,58 

FINANCAMENT 

BAIXES PER TRANSFERÉNCIA:  

Partida  

2.92003.13000 Personal laboral.- Servei Sistemes 
I Informática 	5.400,00 

4.15321.13000 Personal laboral.- Serveis Urbans 	2.500,00 

2.92028.15200 Productivitat, excés jornada, etc. 	25.000,00  

TOTAL BAIXES PER TRANSFERÉNCIA 	  

BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTARIES: 

32.900,00 

Partida 

1.92502.20201Lloguer local AAVV Molí d'en Rovira 	 2.000,00 

2.93101.22001 	Llibres i revistes técniques Serveis 
Interns 	  5.000,00 

1.92401.22699 	Oficina defensor del ciutadá 	 1.400,00 

1.92401.22799 	Comunicació.- contractes serveis 	 10.000,00 

2.92014.22799 Auditories ens dependents 	 10.000,00 

5.24127.22799 	Contracte cátering social 	  25.205,17 53.605,17 
TOTAL BAIXES D'APLICACIONS 	  53.605,17 
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MAJORS INGRESSOS: 

Concepte 

399.18 	Altres ingressos.- Assegurances 
Edificis 	  11.619,26 

450.14 	Generalitat.- Subvenció adquisició 
Llibres i revistes Biblioteca 	 10.500,00 

461.22 	Diputació.- Subvencions turisme 	 11.500,00 

761.07 	Diputació.- Subvenció senyalització 
turística intel•ligent 	  36.500,00 

761.08 	Diputació.- Subvenció dest. amor- 
tització anticipada préstec 	 53.643,84 

TOTAL MAJORS INGRESSOS 	  123.763,10 

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 

Concepte 

870.00 	Aplicació romanent de tresoreria 
per a despeses generals 	  856.706,31 856.706,31 

TOTAL APLICACIÓ ROMANENT 	  856.706,31 

RESUM FINANCAMENT 

Baixes per transferéncia 32.900,00 
Majors ingressos 123.763,10 
Baixes aplicacions pressupostaries 53.605,17 
Aplicació romanent 856.706,31 

TOTAL FINANCAMENT 	 1.066.974,58 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Assumpte: venda directa de bé patrimonial de l'Ajuntament de Vilafranca 
del Penedés (entitat carrer Migdia núm. 22, destinada a allotjaments 
protegits) 

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

1. Aquest Ajuntament de Vilafranca del Penedés es proposa alienar per 
compravenda, a favor de la Fundació Amália Soler, un bé patrimonial. Es tracta 
d'una entitat registral (la núm. 2) situada al carrer Migdia núm. 22 (cantonada 
passatge Alcover núm. 6) de Vilafranca. L'entitat consisteix en 12 allotjaments 
protegits, que la Fundació compradora gestionará i Ilogará a preu moderat a 
coldectius especialment vulnerables (gent gran). L'entitat núm. 2 que es pretén 
vendre es troba insdrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca (volum 2276, 
'libre 883, foli 193, finca núm. 35293). 

L'entitat objecte de compravenda és fruit de la declaració d'obra nava i divisió en 
propietat horitzontal contractada i impulsada per l'Ajuntament de Vilafranca sobre 
un sól d'equipaments de 377,5 m2 adquirit de l'associació "Centre Artístic del 
Penedés, l'Agrícol", mitjanant escriptura pública de 23 de desembre de 2015 
(núm. 2132 del protocol del notad César Martín) 

2. La finca té la qualificació urbanística d'equipament privat preexistent (clau 5/PP 
del POUM), només s'hi admeten usos d'equipament, es troba situada en un indret 
céntric especialment apte per a la gent gran i, l'entitat compradora, és una 
Fundació fortament relacionada amb l'Ajuntament, de manera que l'alcalde 
presideix el seu Patronat i diferents regidors en formen part. 

Efectivament, els estatuts de la Fundació acrediten: 

Que la fundació no té ánim de lucre (art. 1), i es troba dedicada a tasques 
d'assisténcia social en sentit ampli (article 2). Per tant, gestionar un 
equipament privat d'allotjaments, que es Ilogarien a preu moderat a 
collectius especialment vulnerables com la gent gran, forma part de les 
seves finalitats. 

L'alcalde de Vilafranca és president nat del Patronat de la Fundació, i formen 
part d'aquest dos regidors més de l'Ajuntament (article 17). 

La Fundació es troba vinculada a l'Ajuntament de Vilafranca, i collabora en 
diversos programes socials del municipi. 

3. L'edificació en la qual hi ha els allotjaments protegits objecte de compravenda 
ha estat recentment impulsada, licitada i contractada per l'Ajuntament de 
Vilafranca, i se situa en un solar qualificat com d'equipament privat adquirit de 
l'entitat "Centre Artístic del Penedés, l'Agrícol", ubicat en el carrer Migdia núm. 22 
(cantonada passatge Alcover núm. 6) de Vilafranca. El 23-12-2015 es va signar un 
conveni entre l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés i la Fundació Amália Soler, 
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AJUNTAMENT 
ylLAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

incorporat a l'expedient, conveni que preveu la construcció de l'edifici i la posterior 
compra per la Fundació de l'entitat núm. 2 (allotjaments protegits) pel sistema de 
compra directa i per preu determinat pactat. 

Cal indicar que el conveni preveia també la transmissió a la Fundació del dret 
d'usdefruit temporal sobre la planta baixa de la finca (entitat núm. 1 de la divisió 
en propietat horitzontal), per bé que posteriorment la transmissió d'aquest 
usdefruit s'ha desestimat de comú acord, de manera que l'usdefruit de la planta 
baixa el mantindrá l'Ajuntament de Vilafranca. 

Es fa constar que d'acord amb el conveni de 23 de desembre de 2015 entre 
Ajuntament de Vilafranca i la Fundació Amália Soler, aquesta ha fet pagaments a 
compte per a l'Ajuntament, necessaris per a finanar la construcció de la nova 
edificació. En concret, l'Ajuntament ha percebut fins ara de la Fundació 697.477,46 
euros, més 69.747,74 en concepte d'IVA al tipus del 10%. 

La valoració pericial de l'entitat núm. 2, emesa pels serveis urbanístics 
municipals, coincideix amb el preu de venda pactat amb la Fundació Amália Soler. 
Es van pactar 960.766,33 euros més IVA per al conjunt inicialment previst 
(transmissió de domini de l'entitat núm. 2 i transmissió d'usdefruit sobre l'entitat 
núm. 1), per bé que el preu de compravenda s'ha vist reduk segons l'informe, per 
l'exclusió de la transmissió de l'usdefruit sobre la planta baixa de la finca, valorat 
en escriptura pública en 23.333 euros. El preu de venda total és per tant de 
937.433,33 euros, més IVA del 10%. 

D'acord amb l'article 209 del Text refós de la Llei municipal i de régim local de 
Catalunya (Decret legislatiu 2/2003), l'alienació de béns i drets patrimonials a títol 
onerós requereix el compliment de les normes sobre contractació de béns i drets de 
patrimoni local. S'admeten les modalitats de concurs, subhasta pública o 
adjudicació directa, malgrat que el procediment ordinari per alienar immobles és el 
concurs públic. 

L'article 209.2 c) accepta l'adjudicació directa de la venda si ho requereixen les 
particularitats dels béns, les necessitats que es volen satisfer o les limitacions del 
mercat immobiliari, per bé que excedint el preu de 100.000 euros cal temissió 
d'informe previ per part de la Direcció General d'Administrado Local de la 
Generalitat. 

La Generalitat de Catalunya ha emés informe desfavorable a la venda directa del bé 
a la fundació. L'esmentat informe de la Generalitat no és legalment vinculant, i 
d'acord amb la Llei en aquest supósit d'informe desfavorable l'acord de venda 
directa l'ha d'adoptar el Ple municipal, amb el vot favorable de la majoria absoluta 
legal de membres de la corporació. 

Cal dir que l'informe de la Generalitat, malgrat la seva extensió, no qüestiona la 
venda de l'immoble ni la seva valorado técnica, sino que substancialment es limita 
a dir que el procediment habitual de venda és el concurs, i que no s'haurien 
acreditat prou ámpliament les circumstáncies excepcionals que justifiquen la venda 
directa. 

j/tr) 
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AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
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7. Cal entendre que en l'expedient consten elements més que suficients que 
justifiquen la venda directa de l'entitat núm. 2 de la finca (allotjaments protegits) a 
la Fundació Amália Soler pel preu previst en la valoració pericial, tal com es recull 
en l'informe emes pel Cap dels Serveis iurídics, al qual es va adherir expressament 
el secretan i general de la corporació. Entre altres elements justificatius: 

La finca té la qualificació d'equipament privat preexistent. S'ha de destinar 
necessáriament a equipaments, i no hi ha al centre de Vilafranca altres sóls 
aptes per aquesta finalitat. La limitació de "mercat" és evident. 
La Fundació Amália Soler no té afany de lucre, té la seva seu a Vilafranca i es 
dedica a la finalitat esmentada (assisténcia social, que inclou allotjaments 
tutelats per a gent gran). 
La Fundació compradora es troba fortament relacionada amb l'Ajuntament de 
Vilafranca i col:labora en diferents, programes socials del municipi. 
La compra de l'equipament per part de la Fundació ja va ser objecte de 
conveni l'any 2015, i de fet la Fundació ha fet ja els pagaments necessaris 
per a finangar la major part de l'execució de les obres. 

Per aixó, a la vista deis informes técnics i jurídics i deis documents que consten a 
l'expedient, i vist que el Patronat de la Fundació Amália Soler ha aprovat el negoci 
jurídic de compravenda, s'ACORDA: 

Vendre de manera directa a la Fundació Amália Soler, de Vilafranca del Penedés, 
una entitat registral (la núm. 2) situada al carrer Migdia núm. 22 (cantonada 
passatge Alcover núm. 6) de Vilafranca. L'entitat consisteix en 12 allotjaments 
protegits, que la Fundació compradora llogará a preu moderat a col•lectius 
especialment vulnerables (gent gran). L'entitat núm. 2 que es pretén vendre es 
troba inscrita en el Registre de la Propietat de Vilafranca (volum 2276, llibre 883, 
foli 193, finca núm. 35293). 

El preu de la compravenda és de 937.433,33 euros, més VIVA al tipus del 10 per 
100. Es fa constar que d'acord amb el conveni entre les parts de 23 de desembre 
de 2015, la Fundació ha fet pagaments a compte per a l'Ajuntament, necessaris 
per a finangar la construcció de la nova edificació. En concret, l'Ajuntament ha 
percebut fins ara de la Fundació 697.477,46 euros, més 69.747,74 en concepte 
d'IVA al tipus del 10%. En el moment de l'escriptura pública la Fundació Amália 
Soler pagará a l'Ajuntament de Vilafranca la quantitat diferencial (239.955,87 euros 
de preu, més 25.995,59 euros d'IVA repercutit), i l'entitat compradora es fará 
cárrec de les altres despeses notarials, registrals i fiscals inherents a la 
compravenda. 

Es fa constar que, en els termes previstos en l'escriptura pública de 23 de 
desembre de 2015 (notad César Martín, núm. 2132 de protocol), s'atorgará 
escriptura de Iliurament a l'associació "Centre Artístic del Penedés, l'Agrícol" de la 
nua propietat de l'entitat núm. 1 de l'immoble (local en planta baixa, amb un 
coeficient del 33,33% sobre el total de la propietat), local sobre el qual 
l'Ajuntament de Vilafranca té l'usdefruit durant 53 anys a partir de l'escriptura de 
23 de desembre de 2015. 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedes - 938 920 358 - www.vilafrancocat 	VEGUERIPENEDÉS 
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AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

També s'atorgaran les actes i documents que acreditin, a l'efecte de la seva 
inscripció, l'acabament d'acord amb els projectes aprovats de les obres declarades 
en construcció mitjangant escriptura pública de 23 de desembre de 2015. 

Es faculta ¡'alcalde per atorgar els documents públics i privats necessaris per a 
l'efectivitat i execució dels anteriors acords. 

Cort, 14- 08720 Vilatranca del Pendes - 938 920 358 - svww.vilafranca.cnt 	VEGUERIAPENEDES 
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MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÁ I LA 
UNIVERSALITZACIÓ DE L'ATENCIÓ SANITÁRIA 

El Govern de l'Estat espanyol ha presentat recurs d'inconstitucionalitat contra la 
Llei 9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de 
l'atenció sanitária amb cárrec a fons públics per mitjá del Servei Catalá de 
Salut. 

Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern 
de l'Estat que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar 
la voluntat de les catalanes i els catalans representats en el Parlament de 
Catalunya. De fet, el Parlament de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la 
Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és complir fil per randa el que disposa 
l'article 23 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya: "Totes les persones tenen 
dret a accedir en condicions d'igualtat i gratu'itat als serveis sanitaris de 
responsabilitat pública, en els termes que estableixin les Ileis". 

Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari catalá. Els valors que la 
nostra societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, 
incorporen la universalització de l'atenció sanitária, sense matisos. El dret a la 
protecció de la salut de totes les persones está recollit i emparat a la Declaració 
Universal deis Drets Humans i a d'altres resolucions i normes de dret 
internacional que han estat subscrit per l'Estat espanyol i que clarament el 
posen en evidéncia pel fet de recórrer al Tribunal Constitucional. 

L'aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret Ilei 16/2012 que 
va suposar un atac competencial i la introducció d'unes limitacions en l'accés a 
la sanitat que no compartim. 

Des deis Ajuntaments del nostre país treballem perqué el model del Sistema 
Nacional de Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla 
per garantir l'accés, la gratuitat i la universalitat de l'atenció sanitária als 
collectius més vulnerables. 

Per tots aquests motius, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés acorda: 

Primer.- Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentadió per part del 
Govern de l'Estat espanyol d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 
9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l'atenció 
sanitária amb cárrec a fons públips per mitjá del Servei Catalá de Salut. 



Associació 
Catalana 
de Municipis 

Segon.- Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l'Estat 
amb la utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la 
ciutadania de Catalunya expressada a través deis nostres legítims 
representants al Parlament de Catalunya. 

Tercer.- Defensar el model sanitari catalá i especialment la universalització i la 
gratulat que garanteix l'accés als collectius més vulnerables tal com es recull 
a la Ilei recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i 
normes de dret internacional subscrits per l'Estat espanyol. 

Quart.- Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa 
d'aquest model davant els partas que de manera continuada qüestionen els 
valors duna societat oberta, diversa i inclusiva. 

Cinqué.- Donar suport i subscriure el manifest titulat "Salut, un dret de tothom" 
impulsat per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal 
a la salut. 

Sisé.- Donar trasllat d'aquesta moció al Govern de l'Estat espanyol, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del 
nostre país (ACM i FMC) i a la Generalitat de Catalunya, concretament al 
Departament de Salut i CatSalut. 

Vilafranca del Penedés, 29 de maig de dos-mil divuit. 
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Taula Catalana per la Pau 
i els Drets Humans a Calórnbia 
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MOCIÓ QUE PRESENTEN: EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, 
VILAFRANCA EN COMÚ, LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR, 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I EL PARTIT 
DEMÓCRATA DE CATALUNYA, EN NOM D'AMNISTIA 
INTERNACIONAL I LA TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS 
DRETS HUMANS A COLÓMBIA, DE SUPORT I PER LA PROTECCIÓ 
DELS DEFENSORS DELS DRETS HUMANS A COLÓMBIA. 

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

A finals del 2016, el Govern i les Forces Armades Revolucionarles de Colómbia 
(FARC), el grup guerriller més gran del país, van signar un acord de pau que va ser 
posteriorment ratificat pel Congrés. Fa una mesos, el govern va anunciar el 
comencament de negociacions amb la segona guerrilla más important del país, 
l'Exércit d'Alliberament Nacional (ELN), peró el gener les negociacions van quedar 
suspeses. No obstant alzó, la signatura deis acords de pau suposa el primer de molts 
más passos necessaris per arribar a una situació en la qual la població colombiana 
pugui viure sense por de ser víctima d'homicidi, desaparició o desplacament forcat 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 aconsegult amb les FARC suposa el final de les 
violacions de drets humans está molt Iluny de la realitat. Malgrat facord de pau, 
Colómbia viu des d'agost de 2016 un aiarrnant augment deis atacs contra defensors i 
defensores deis drets humans, especialment contra liders comunitaris, activistes 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 ván ser assassinats 100 defensors i defensores de 
drets humans a Colómbia. Davant aquesta situació les autoritats colombianes han 
d'adoptar mecanismes de protecció más 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 moites vides. 
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Darrere d'aquests ataca 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 fine económica. Les autoritats 
colombianes 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 dels riscos que comporta. Per tant, les autoritats 
han d'actuar per protegir les comunitats amenacades per aquests grups arrnats, en lloc 

de negar que continuen aCtius. 

Colombia es troba en un moment históric de construcció de la pau, pero aquesta 
pau no pot Implicar més impunitat. Sense justicia no hi haurá pau real, 1 és per 
alzó que s'ha de garantir a les víctimes el seu dret a la veritat, justicia i reparació. 
D'acord amb el dret internacional, les autoritats colombianes han de portar davant la 
justicia 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 Govem de la 

Generantat 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 retorcer les funcions de vigilancia de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions 

Unides per ale Drets Humane 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, i 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 Cable 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 Ilders comunitaris i 
demanem la seva protecció efectiva perqué puguin continuar treballant per • a la 

defensa deis drets humans. 

Vilafranca del Penedés, 30 de maig de 2018 
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MOCEÓ QUE PRESENTA LA CLIP DE VILAFRANCA DEL PENEDÉS EN 
SUPORT ALS PENEDESENCS ENCAUSATS PER UNA MANIFESTACIÓ 
CONTRA LA PRESÉNCIA DE P)ICA LA VILA 

L'abril de l'any 2010 Plataforma x Catalunya va celebrar una trobada a Vliafranca 
I en protesta es va convocar una 'manifestado antiracista convocada per diversas 
entitats de la vlia I que va reunir més de 300 persones a la plaga de la Vila I que 
va continuar fins a les proxlmitats d'on es feia la trobada. De resultes de les 
provocacions 1 ilangaments d'objectes que reberen per part del grup felxista 
durant la manifestado hi va haver alguns moments de tensió, amb un intent de 
cárrega policial inclosa peló que flnalment no va anar a més 1 la manifestado 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 notificadas per haver estat identificades 
fotográficament. Totes elles van prestar deciaració als jutjats fent front també a 

diversas flances. 

Fa poques setmanes es notifica als nou antIfelxIstes que el jutjat Penal de 
VIlanova, a petició de la Generalitat que havla Interposat un recurs a la 
Interlocutórla d'arxiu per prescrIpcló davant l'AudIéncia provincial que II dona la 
raó 1 posteriorment la Ruana els demana penes de 2 anys I 9 mesos de presó, 
aixi com el pagament de diversos imports en contente de de responsabllitat civil. 

Atés que: La IlIbertat d'expressló I manifestació son drets fonamentais recollits 
en la carta europea de drets humans, l'estatut d'autonomla I moitissImes liels I 
tractats internaclonals 
Atés que: Vilafranca fou declarada vila antifeixlsta I antiracista pel pie de 

l'ajuntament 

Atés que: Aquests fets van succeir fa 8 anys, els i les encausadas han segult 
amb la seva vida normal, una d'elles vlu a Liatinoamérica 

Atés que: La Fiscalía ha reobert el cas a petició de la Generalltat de Catalunya 

Atés que: Les idees racistas, felxistes I xenofogues son incompatibles amb 
l'exercici de la ilibertat individual I collectiva 

Per tot alx6 la CUP de Vilafranca demana al ple l'adopció dels següents acords: 

Demanar a la Generalitat de Catalunya que es retiri de l'acusacló del cas deis 

9 antifelxIstes 

Reafirmar el compromis de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés I amb els 
valors democrátics I d'exercicl de la ilibertat sense distInció de races, liengua, 
origen, idees o religió. 1 per tant incompatible aquest exercicl amb la 
permIssivitat davant la Intoleráncla feIxIsta racista. 

Prohibir d'ara en endavant qualsevol acte que atempti contra la ilibeitat I 

dIgnItat humana 

-cup; 
VILAFRANCA 

cunea : 

 

VIlafranca del Penedés, 12 de juny de 2018 

Marta Raventós, Marcel Martínez 1 Laia Santís - CUP. 
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MOCIÓ DE LA CUP PER RECUPERAR L'OFICINA MUNICIPAL 

D'HABITATGE 

L'habltatge és un bé elemental I recurs necessari per tal que qualsevol 

persona o unitat de convivéncia pugul desenvolupar el seu projecte vital en 

les socletats occidentals actuals. La qua' cosa, no poder dIsposar d'un 

habitatge en condiclons, amb uns servels I subministraments mínims, I més o 

menys estable dificulta el procés de socialltzació i Integracló d'una persona o 

qualsevol unitat de convivéncla en la socletat on vlsquI. 

L'administrado pública té el deure de garantir l'accés a l'habitatge de tota la 

seva clutadania, el fet de ser un recurs tant vital i condicionant ha d'Invertir 

totes les emes que té a la seva disposIcló per fer-hl front. L'accés a l'habitatge 

no pot ser una problemática social I col•lectiva constant 1 que es vagl 

perpetuant, delxant que el Iliure mercat hl faci front I hl vagl especulant com 

t'iris ara. Estem posant en joc masses vides. 

La recessló económica está deixant un nombre important de persones I 

familias en risc de pobresa I exclusió social I residencial. Els canvis en el 

mercat laboral, com l'atur de Ilarga durada, la discontinuTtat en l'accés a 

l'ocupado o les dificultats per mantenlr-la I la disminució deis salarls I del 

poder adquisitiu, provoquen una tendéncla a la persIsténcla d'aquest risc 1 

l'augment de la poblado amb privacions económIques, és a dlr, en la pérdua 

de capacitat per accedIr a elements básics de subsisténcia I confort, com són 

l'ailmentacló, l'habitatge I el consum d'energla. Hl ha un nombre Important 

de la poblado catalana I vliafranquIna que no pot fer front a l'hipoteca o als 

preus abuslus deis lloguers: a Catalunya cada dla hi ha 36 familias 

desnonades 

L'habitatge és recollIt per la normativa europea, estatal autonómica, com un 

dret basic a protegir. Així a l'article 34 de la Carta deis drets fonaments de la 

UE s'estableix que "la unió reconelx I respecta el dret a un ajut social a un 

ajut a l'habitatge per garantir una exIsténcia digna a tots aquells que no 

disposin de recursos suflcients". 

A nlvell autonomic, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a l'article 26, 

estableix els drets en l'ambit de l'habitatge, la Ilel 18/2007, de 28 de 
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desembre, del dret a l'habitatge desenvolupa les polítiques d'habitatge que 

s'han de posar en manca 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 situaclons d'emergéncies econdmiques I socials. 

Atés que cal garantir els drets d'accés I manteniment de l'habltatge 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, intermediacló 1 acompanyament a les famílies en qualsevol deis 

estadis que es trobl per poder garantir el dret a un habitatge digne. 

Atés que, segons la Diputació de Barcelona, una «oficina local d'habitatge» és 

fruit d'un particular escenarl socioeconómic que condiciona el sector de 

l'habitatge. I que el concepte apareix en un escenari de «cds1 d'accessibIlitat» 

definit per un augment sostingut deis preus en aquest sector, una manca 

d'opcions assequIbles (especialment, dins el mercat de lloguer) 

1,paradoxalment, per una sobreproducció d'habitatges que transforma 

l'estructura de moits 'Dobles I ciutats I veient que la situado actual és un 

escenari de crisi creixent d'accessibilltat en el sector de l'habitatge. 
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Atés que si bé l'Oficina Local d'Habitatge de Vilafranca existeix, peró només 

formalment, ja que ofIcIalment está ubicada i diluTda als Serveis urbanístics, 

amb una altra part d'habltatge social I intermediado a Servels socials 1 una 

altra part de tramitado sobre habitatge a l'OAC. 

Atés que l'Oficina Local d'Habltatge hauria de tornar a ser una referéncia per a 

la clutadania que necessita gestionar qualsevol aspecte relacionat amb 

habitatge: ajuts de lloguer de les dIferents administracions; rehabilitado 

d'habitatges, accesslbilltat al edIficis (ascensors, montacárregues, rampes) o 

dins deis habltatges (accessibilitat per a persones amb dIscapacitat o gent 

gran); suport a l'elaboracló d'ITE per a persones amb precarl o penslonistes 

propietáries d'un habitatge antic que estan obilgades per l'AHC a ter-la; 

mesures de promoció al lloguer 1 de suport als ilogaters; esdevenlr 

intermediad entre particulars o empreses que iloguin els seus pisos; marcar 

un preu de lloguer just o assequible segons els nivells de vida de la poblacló 

o 
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de Vilafranca; disposar d'un parc d'habitatges públIcs de Iloguer; suport a les 

auditories energétiques; gestió d'ajuts d'altres administracions per a temes 

d'habitatge, borsa d'habitatges, habitatges de protecció oficial... Alxí també, 

l'Oficina Local d'Habitatge hauria de disuasor d'un servel d'assessorament 

jurídic permanent per desenvolupar projectes com la mesoveria urbana, el 

programa de rehabilitacló d'habitatges amb finalitats socials o mobilitzar el 

parc d'habitatges en desús, a más de ter mediado hipotecaria i en iloguers I 

de Ver front a la lacra deis pisos buits propietat de grans tenidors, 

immobiliáries o entitats financeres, executant processos sancionadors o la 

recuperacló d'aquests habitatges buits per a finalitats socials. 

Ates que les funclons duna 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 servels 

I amb capacitat d'adaptar-se a les necessitats de la majada de la poblad& 

Ates que diversas entitats veinals i assoclacions de cafre social han reafirmat 

la necessitat de la reobertura de la OLH entenent que és una elna necessária 

per a la vila 

Atés que la poblado no identifica ciarament la ubicado de l'OLH per gestionar 

aspectes d'habitatge I que les treballadores de l'OAC no compten amb una 

especialització en la materia, cosa que les sltua en una situacló de no poder 

desenvolupar aquesta tasca I satis trasfiada aquest problema 

Per tots aquests motlus, la CUP de Vilafranca demana al pie municipal 

de l'ajuntament els següents acords: 

PRIMER.- Recuperar . l'Oficina Local d'Habitatge de Vilafranca com a 

equipament únic amb ubicado clara per a la ciutadanla I amb els recursos 

materials i humans suficients, amb una amplia carta de serveis - referlts a 

l'exposició d'aquesta moció -, per garantir un servei especialitzat per millorar 

I garantir l'accés a l'habltatge de totes les persones. 

Vilafranca del Penedés, 12 de juny de 2018 

Marta Raventós, Marcel Martínez i Laia Santís•:CUP. 
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MOCIÓ EN SUPORT AL PROFESSOFtAT DEL IES PALAU DE SANT 
ANDREU DE LA BARCA QUE PRESENTA L'ASSEMBLEA DE 
PROFESSORAT D'EL PALAU I LA PLATAFORMA DE SUPORT 9 DEL 
PALAU DE SANT ANDREU DE LA BARCA 

El dIlluns de Sant Jordi, 23 d'Abril de 2018, es feia pública a través deis mitjans 
de comunicado la denúncia de la Fiscalla especialltzada en odi I discriminació 
envers nou docents de l'INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons 
aquesta, els d'es 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 denuncia ni en la divulgado oficial que 
se'n va ter es va prendre en consideracló 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 sorglts a les aules sobre els fets de 11 
d'octubre es van ter 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 
esperlt crític. Les expressions que s'atribueixen a la denuncia a alguns docents 
del centre no són certes I tergiversen les diverses intervencions a les classes. 
Tot I que fins a dla d'avul no s'ha registrat cap queixa formal, n1 al centre ni als 
servels d'inspeccló, el mateix 3 d'octubre ja es van activar els mecanIsmes 
docents habituals per generar espals de trobada entre alumnat, docents, 
InstItució educativa I AMPA, amb l'objectiu d'abordar la situado, contrarestar el 
relat esblaixat que s'esteva projectant I garantir la intimitat de l'alumnat. 

El dla 27 d'octubre, els Servels Territorlais del Balx Llobregat responien als 
representants sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a 
terme les pertlnents indagacions I que no sthavla trobat cap indici d'actuació 
indeguda. Alhora, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, convocava a les 
famílies ImplIcades I al Director de !Institut a una trobada, a la qual les famílles 
afectades no s'hl van presentar. El dla 6 de novernbre, el Consell Escolar - órgan 
máxlm responsable de la cura de la convivencia en el centre I en el que hl tenen 
representado el professorat, les ramales, els alumnes I l'Ajuntament aprovava 
per assentiment unánime un comunicat en el qual es rebutjaven les greus 
acusaclons contra el professorat I es defensava la professionalitat deis docents. 

Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tent a 
l'alumnat com els docents, que haviem optat per no Incentivar el debat públic 
per delxar espal 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'arxlvar el cas, la Fiscalia ha impulsat 	d'un procediment judicial tant 
desorbltat com inadequat utIlitzant els quallfIcatius del Síndic de Greuges en el 
seu informe de 2 de malg del 201.8. Aixi, el dla 24 d'abril, després de l'aparlció 

2
0
1
8
0

1
3
35

2
- 1

2
/0

6/2
0

1
8
  1

3
:2

5
:4

5
 



en premsa de la denuncia de la Fiscalla, Vassemblea de professors va decidir 
trencar el sllenci, tot mantenint sempre la Intimitat 1 el respecte d'uns 1 altres. 

La divulgado de la denuncia 1 la posterior publicado deis noms, cognoms I 

fotografles del professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressó en alguns 

mitjans de comunicado en clau d'escarni 1 d'instrumentalitzacló política, causant 
l'assenyalament del professorat Implicat, paró també deis alumnas que s'IM citen, 
danyant a tata la comunitat educativa. Aquella malintencionada divulgacló ha 
desates tota ética, en no respectar la presumpció d'innocéncia 1 limitar-se a una 
reproducció mecánica de la denuncia. 
D'altra banda, el Govern de l'Estat va enviar dos secretaris d'Estat per a reunir-
se amb les persones denunclants I expressar el seu suport a la seva versió deis 
fets, sense tan sois sentir la posició del propi Institut I el professorat. Al contrarl, 
per endurlr la seva ofensiva, el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments 
per investigar más suposats casos, la majorla ja andvats pel Departament 1 la 

propia fiscalla. 

Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusado sense 
fonament, les mostres de suport es multipliquen, com en la concentrad() de 1'1 

de Malg convocada per ex-alumnes a les portes de l'Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca I l'acta amb la lectura el dla 10 de Malg del comunicat de suport de 
pares i mares de 'Institut. 

Es vol utilitzar el procés d'El Palau —juntament amb el de La Seu- per 
desacreditar el model educatlu públic catalá, atribuint-11 una fundó adoctrinadora 
1 promotora d'una divIsió InexIstent. A banda d'atemorIr tota la comunItat 
educativa, cerca convertir-los en slmbol d'un suposat trencament de la 
convivencia a Catalunya. 

Per tot plegat la CO? de Vilafranca del Penedés en nom de l'assemblea de 
professorat d'El Palau 1 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, aixi com altres que puguln 
trobar-se en situació similar. 
Demanar l'immediat arxlu del procediment judicial obert contra 
professorat tEl Palau 1 d'altres procediments judicials oberts amb la 
mateixa motivacló contra dodents de l'escota pública catalana. 
Reclamar de les InstRuclons educativas I polftlques la protecció del nostre 
professorat. Que es facl 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 criminalitzacló deis docents i l'ofensiva 
contra l'ensenyament públic catalá, que és l'escola de tots 1 totes. 
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Manifestar el nostre més absolut compromls amb la convivencia I la pau 
entre totes les persones que vluen en el nostre país, abd com també amb 
la resta de pobles de l'Estat espanyol, Europa I el món. 

Vilafranca del Penedés, 12 de juny de 2018 

Marta Raventós, Marcel Martínez I Laia Sentís — CUP Vilafranca 



POLÍTICA MUNICIPAL 

al! ESOUERRA 
* REPUBUCANA 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA 

PER A LA MILLORA I LA INCLUSR5 DELS PARCS INFANTILS A VILAFRANCA 

A la Declaració de la Convenció sobre els Drets de l'Infant de 1989, que tau adoptada 

per l'Assemblea General de les Nacions Unides, hi diu literalment que "l'infant ha de 

gaudir plenament de llocs i recreacions, els quals han d'estar orientats vers els 

objectlus perseguits per l'educado; la societat 1 les autoritats publiques s'esforearan en 

promoure el gaudi d'aquest dret". 

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 partidos, sense importar 

quines siguin les característiques «sigues, mentals, socials, contextos culturals, etc. Cal 

crear espais solidaris on es fomentin els valors com l'amistat ¡la companyia. 

A Vilafranca els diversos pares que tenim tenen problemes d'accessibilitat a la 

diversitat funcional. Malauradament, no disposem de cap parc realment incluslu, 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 ha son pels seus pares I famílies, ja que existeix una 

gran necessitat de poder disposar d'aquests espais inclusius on poder realitzar 

activitats de Ileure 1 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 1 aprecfin les diferéncies com a 

espals de joc respectuosos amb la diversitat, on el fet de tenir una discapacitat 

(psíquica, física 1 sensorial) no impedeixi la utilització del parc. 

Volem que la nostra ciutat compti amb pares inclusius. L'objectiu no és crear nous 

espais de Ileure afilats sino que el que cal ter és que els espais de Ileure que ja 

existeixen al nostre municipi de forma natural incloguln jocs que puguin ser utilitzats 

per tots els infants independentment de les seves capacitats. Fer accessibles els parcs 

Infantas és un element important si volem que el nostre municipi facl compliment deis 

criteris d'accessibilitat universal. 

En aquest sentit els parcs infantils han d'incloure aspectes com l'horitzontalitat de les 

instal•lacions, l'eliminado de les barreres arquitectoniques tant de l'accés als parcs 

com de les própies zones de joc, gronxadors pintats amb colors més Ilampants per 
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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 problemas de mobilitat, 

entre d'altres. 

És per aixb que el Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple 

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 municipl als criteris 

d'accessibllitat universal. 

Tercer. Realitzar un pla on es garanteixi que com a minim un 50% deis parcs infantils 

del munIcIpi siguin inclusius 1 adaptats als nens i nenes amb discapacitat psíquica, física 

¡sensorial, 1 que aquesta adaptació tingui en compte una distrIbució territorial 

equitativa. 

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

previstes. 

Cinqué. Redactar i implantar un Pla d'Accessibilitat que ens faci progressar com a 

ciutat, en la mobilitat i l'accés universal a tots els recursos, espais i equipaments de la 

ciutat, Inclosos els parcs urbans i l'espal públic. 

Sisé. Traslladar aquest acord a les associacions de veins i veines, als centres educatlus, 

als esplais de la vila, a la Comissió Municipal per al benestor de les persones amb 

discapacitat i a les entitats de la vila que treballen amb infants amb discapacitats o 

amb dIversitat funcional. 

Vilafranca del Penedés, a 12 de juny de 2018. 

Pere Sábat, losep Álvarezi Mbnica Hill 

Grup municipal d'ERC a Vilafranca del Penedés 
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MOCIÓ DE VILAFRANCA EN COUR) PER A LA FORMACIÓ D'UN CONSELL MUNICIPAL DE 
CONVIVENCIA, 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 unanlmitat la moció "Civisme i cura d'animals" presentada per Vilafranca 

en Comú. 

El Pie Municipal del mes de febrer de 2017 va aprovar, també per unanimItat, el Pío 

Municipal d'Atencló als animals de companyla 2017-2020, amb l'objectiu de millorar les 

condlcions de vida deis animals de companyla que viuen a la clutat, disminuir el nombre 
d'animals abandonats, augmentar els coneixements • deis propietaris sobre tinenca 

responsable d'animals de companyia, I harmonitzar la convivéncia entre les persones 

propletáries d'anl malsi la resta de clutadania. Aquest Pba 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 deis animal ¡de la seva tinenco. Aquesta nova Ordenanca ha a da ptat el 

text a la realitat actual i reconelx el dret a gaudir deis animals 1 el deure de protegir-los, 
regula els espals de 'Hure circulació de gossos, regula una solució per atenuar les 
molésties provocades per les miccions deis gossos, obre la possibilitat d'entrada deis 

animals de companyia a bars i restaurats que ho vulguln, regula les colonies de gats, 
obligar a l'esterilització deis animals de companyla objecte de comercia lització, adopció 
o transaccló, aixf com l'actuado de l'administrado en casos de lesions a persones o a 

altres animal causades per un animal de companyia. 

En el procés de debat sobre el Pla Municipal es va constituir una Comissló participatIva 
que havia de fer el seguiment del procés del Pla I de la redacció de l'Ordenan/a 1 que 

s'ha reunit dues vegades el 2017 ¡una el 2018. 

Aquests significatius avanyos en les mesures referents a la cura deis animals de 
companyla i la seva interrelació amb la ciutadania han convertit Vilafranca del Penedés 
en un referent pel que fa als drets deis animals. Per tal de mantenir @questa Unja 

d'actuació I la seva realització práctica es proposa a aquest Pie l'adopció deis següents 

acords: 

Que, d'acord amb l'anide 99 del ROM, es constitueixi el Consell municipal de 

convivencia, defensa 1 benestar animal amb la participació de les entitats 

animalistes, de professionals relacionats amb aquesta temática, de la regidoria i 

deis técnics del servel, I dels grups municipals. 

Entre les tasques del Consell municipal de convivencia, defensa i benestar animal 

Aquest Consell hl figurará les de fer el seguiment del desenvolupament del Pla 

Municipal d'Atenció abs animals de companyia 2017-2020 i de l'Ordenarla 



municipal reguladora de la proteccid deis anlmols ¡de la seva tinenpa, I vetllar per una 

bona convivencia entre la realitat cívica de la ciutat I els animals que hi conviuen. 

3. Que els pressupostos del 2019 contemplin les partides pressupostáries 

necessáries per poder realltzar: 
Campanyes informatives 

Control de mIcroxips 

Ajudes a l'esterllització 
/Mudes a la collocació de mIcroxips 

Vilafranca del Penedés, 12 de Juny de 2018. 
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MOCIÓ DE VILAFRANCA EN COMO PER A LA FORMACIó D'UNA COMISSIó DE LECTURA 

PÚBLICA A VILAFRANCA DEL PENEDÉS 

En el pie del 17 de novembre del 2015 l'AJuntament de Vilafranca del Penedés va aprovar per 
unanim kat una moció sobre la lectura pública I el sistema bibilotecari de Vilafranca presentada 

per Vilafranca en Comú, deixant palesa les mancances que té la vila actuaiment en aquesta 

materia, segons els estándards marcats per la Generalitat de Catalunya en el seu Mapa de la 

Lectura Pública (2014). Per ter afrontar aquesta situació s'acordá que, en un termini de nou 

mesos, s'elaborarla un Pie de Bibilote'ques I Lectura Pública, que havia de contemplar un procés 

de participado clutadana I la constitucló «una comissió de segulment pel seu compilment. A tal 
fi es va constituir un grup de treball amb representants deis grups municipais i de tecnIques i 
técnics municipals 1 biblioteca ries. Aquesta comissló va comptar amb el supon de la Gerencia de 

Servels de Bibiloteques de la Diputado de Barcelona I amb la coordinado «un consultor extern. 

El procés va tenir una fase consultiva 1 participativa deis agents implicats en el llibre, la lectura, 

la cultura I l'educado de Vilafranca. 

A flnals de l'any 2017 el grup de treball va presentar el document final del Pba de BIblioteques 

Lectura Pública 2018-2020.1, a comencaments de l'any 2018, es va presentar aquest document 

als grups municipals en el marc de les Comissions Informatives. 

El Pía de Biblioteques I Lectura Público 2018-2020 assenyala en el seu punt 5.2 que la L'el 4/1993, 
de 18 de marc, del Sistema biblioteca rl de Catalunya, en el seu a nicle 38 defineix les Comissions 

de lectura pública: 

- 1 En cada comarca ¡en cada municipl que camote amb una biblioteca central urbano 

hl ha uno comissld de lectura público. 

- 2 Lo determinada de la composició i el régim de funcionament de les comissions de 

lectura público correspon al consell comarcal o a Pajuntament respectius. En tot cas, les 
comissions d'ambit comarcal san presId(des per un representant del consell comarcal i 

les d'ambit local per un representant de Paluntament, I n'ha de formar part el director 
deja biblioteca central comarcal o de lo biblioteca central urbana, respectivament. 

- 3 Les comissions de lectura pública tenen per funcions: 

a)Coblaborar amb lo biblioteca central corresponent en el compliment de les seves 

comeses. 
b)Analltzar les necessitots d'equipaments o de serveis de la comarca o el municipl 

respectius. 

c)Programar activitats de promocia 1 estimul de l'ús de les biblioteques. 

d) Coordinar l'actuada de les biblioteques públiqueslescolors. 

elQualsevol cifro que els assignin el cansen comarcal o Pafuntoment corresponents. 

afegla que: 

A Vilafranca la Comissió de lectura pública vol ser un espai de refiexió, &Meg 1 debat al 
voltant de la lectura' i el coneixement, en el marc del Pie de biblioteques i de lectura 

pública. Una de les seves funclons será la de vetllar per l'aplicado, el desenvolupament 

la difusió pública d'aquest Pie, marcant-se uns Indicadors i un calendari a tal fi. Hauran 
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de presentar els seus resultats al conjunt de les institucions I la ciutadania vilafranquines. 

També hauran d'anar actualitzant 1 enrIquint el Pla amb noves a portacions. 

Perqué sigui realment efectiva, aquesta Comissió de lectura pública ha d'integrar els 

agents locals del sector de la literatura, el coneixement, l'educa ció, el foment del !libre I 

la lectura, etc. 

El seu funciona ment ha de ser ágil, dinámic i efectiu, anant més enllá de les necessáries 

formalltats institucionals. 

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

Formar la Comissió de lectura pública d'acord amb l'article 38 de la Llel 4/1993, de 18 

de marg, del Sistema blbliotecari de Catalunya lambel que estableix el punt 5.2 del Pla 

de Biblioteques Lectura Pública 2018-2020 . 

La Comissió de lectura público de Vilafranca del Penedés Integrará els agents locals del 

sector de la literatura, el conelxement, Feducació, el foment del Ilibre 1 la lectura, etc. 

La Comissió de lectura pública de Vilafranca del Penedés desenvolupará les funcions 

prevlstes a la Llel 4/1883 de 18 de marg. 

La Comissió de lectura pública de Vilafranca del Penedés es formará en el terminl de tres 

mesos des de l'aprovació d'aquest acord. 

S. S'Informará d'aquest acord a la Biblioteca Torras i Bages, a les escotes i instituts de la 

vila, als arxius, biblioteques 1 centres de documentacló de la vila, a l'institut d'Estudis 
Penedesencs I al Vinseum, a les Ilibreries de la vila, I al Seno& de Biblioteques de la 

Diputad() de Barcelona i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Vilafranca del Penedés, 12 de juny de 2018. 
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AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

  

Aquesta Alcaldia proposa al Pie Municipal que adopti el següent acord: 

Aprovar, de conformitat amb el que disposa l'arLicle 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 Budled Oficial de la Provincia 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 Balanc 
. 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 

Comptes de la Societat Mercantil íntegrament municipal EMAVSA (amb informe de 
gestió i informe d'auditoria adjunts): 

. El Balanc 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 

Vilafranca del Penedés, 12 de juny de 2018 

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vdafranca.cativalidacio 

Codi validació document: 
1177 4566 1433 0706 0126 

Cort 14 08720 VIlarranca del Penedés 
938 920 358 • www.vIlarranca.cat 	 Pagi a 1 d 2 
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