
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 10/2014
Caràcter: ordinari
Data: 25 de novembre de 2014
Horari: de 20:08 hores a 21:37 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Montse Arroyo i Ferrando
- Montserrat Blasco-Pozzan
- Anna Doblas i Ruiz
- Llorenç Casanova i Fernàndez
- Carme Garrido i Garrido
- Raimon Gusi i Amigó
- Sebastià Jané i Arrufat
- Josep Maria Martí i Ràfols
- Joan Manel Montfort i Guasch
- Xavier Navarro i Domènech
- Toni Peñafjel i Hervas
- Pep Quelart i Bou
- Josep Ramon i Sogas
- Francisco Romero i Gamarra
- Maria Dolors Rius i Marrugat
- Aureli Ruiz i Milà
- Jordi Solà i Sebastià
- Joan Tarrida i Busquet
- Maria Josep Tuyà i Manzanera
- Ramon Zaballa i Serra

Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació.

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

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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Se sotmet al ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 28/10/2014.
L'acta esmentada és aprovada per assentiment.

I. JUNTA EMPRESA D'AIGÜES, AUDITORS

En aquest moment el Ple passa a exercir les funcions de junta general de la societat
municipal Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA, i constituïda la junta es
debat la proposta següent, ja formulada pel consell d'administració:

El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A.U.
celebrat el passat mes d'octubre va aprovar reelegir com a auditors de comptes de
l'empresa a ABANTEPICHAUDITORES,S.L.P.

Atès que és necessari que aquest acord sigui ratificat per la Junta General
d'Accionistes per poder realitzar la corresponent inscripció en el Registre Mercantil,

S'ACORDA,

PRIMER.- Aprovar, a efectes del previst en l'article 264 de la Llei de Societats de
Capital i segons la disposició 2a. de la Llei 2/95 i l'article 153 i següents del
reglament del Registre Mercantil, la reelecció com Auditor de Comptes de l'Empresa
Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A. a ABANTE PICH AUDITORES, S.L.P., amb
domicili a Barcelona, carrer Fontanella, 21 i amb CI.F. número B-59893677 i
número d'inscripció en el ROACSO.749, la qual està representada pel Sr. Antonio
Puig Rimbau, per un període de tres anys, comprenent per tant els comptes dels
exercicis 2014, 2015 i 2016.

SEGON.- Facultar al Sr. Aureli Ruiz Milà, president del Consell d'Administració de la
societat, en els termes més amplis, per a la signatura del corresponent contracte.

TERCER.- Es faculta sense cap mena de limitació el secretari no conseller del
consell d'administració, Francesc Giralt i Fernàndez, per tal que, en nom de la
companyia i davant notari de la seva elecció, elevi a públic els anteriors acords i
atorgui els documents, tant públics com privats, necessaris fins a la seva inscripció
en el Registre Mercantil i altra tramitació aplicable.

QUART.- Aprovar l'acta de la sessió de la junta (accionista únic), als efectes legals
adients.

L'anterior proposta s'ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent
aquesta darrera al portaveu d'ERC Pep Quelart.

El tinent d'alcalde Aureli Ruiz, en nom del govern municipal, recorda que auditem
totes les empreses dependents de l'Ajuntament, que el consell va elegir com
empresa auditora de comptes la que va presentar l'oferta més adequada i
econòmica, i que ara legalment el Ple com a junta de l'empresa ha de ratificar
l'acord del consell d'administració.
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~ AJUNTAMENT
•UU. VILAFRANCA~"IIJ ,

DEL PENEDES

Pep Quelart (ERC) destaca que l'empresa es gestiona i governa correctament.
Tanmateix, anuncia que s'abstindrà en la votació perquè es tracta d'un assumpte
tècnic sense transcendència o abast de caire polític.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) dóna suport al dictamen, com ja ho va fer el seu grup en
el si del consell d'administració. La firma auditora triada mereix certa confiança a la
vista de les seves actuacions precedents. Quant a l'empresa d'Aigües, de la mateixa
manera que atén molt bé el vessant comptable i financer, demana Peñafiel que
tingui en compte també les perspectives social i mediambiental en el seu dia a dia.

Josep Ramon (PP) es mostra favorable al dictamen. Recorda que la firma auditora
va demanar fa un temps una regularització comptable d'un actiu com és l'estació
depuradora, i pregunta què s'ha fet al respecte. Contesta Aureli Ruiz que abans de
finals d'any es preveu formular una proposta sobre la regularització de l'estació
depuradora en els comptes de la societat municipal.

Xavier Navarro (CUP) dóna suport a la proposta, com el seu grup ja ho va fer
mitjançant el seu representant en el si del consell d'administració.

Il. COMPROMISOS DE SUPORT A INVERSIONS DEL VINSEUM

El text del dictamen és el següent:

Atès que el Ministerio de Fomento, per Ordre FGM/1932/2014, de 30 de setembre
(BGE 22/10/2014), va aprovar les bases reguladores de la concessió d'ajuts per
actuacions de conservació o enriquiment del Patrimonio Histórico Español, amb
càrrec als recursos procedents de les obres públiques finançades pel sector públic
estatal.

Atès que l'entitat "Fundació Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya'~
de caràcter públic i vinculada a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, té previst
concórrer a la convocatòria de l'Estat, i demanar un ajut per a finançar la fase lB
del projecte d'ampliació i reforma del Palau Reial de Vilafranca (seu del Vinseum).
Cal recordar que la primera fase de les obres ja va obtenir finançament estatal per
la mateixa via, i que el Palau Reial de la plaça de Jaume l de Vilafranca té la
qualificació de Bé cultural d'interès nacional (BCIN), la qual cosa determina que
segons la legislació del Regne d'Espanya formi part del Patrimonio Histórico
Español.

Atès que la Fundació VINSEUMha quantificat el preu de les obres d'aquesta nova
fase en 5.980.799,62 euros, quantitat que en un 75% finançaria el Ministerio de
Fomento si concedís l'ajut, i en el 25% restant (1.495.199,91 euros) la pròpia
Fundació mitjançant una aportació de 747.599,95 euros l'any 2016 i una altra del
mateix import l'any 2017.

Atès que la Fundació VINSEUMpreveu que la major part de recursos que aportaria
al projecte haurien de procedir de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, ens local
al qual està adscrita la Fundació i que ostenta la majoria en el si del Patronat.
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Atès que l'Ajuntament valora positivament que es pugui executar aquesta nova fase
de les obres del Palau Reial, i està disposat a col.laborar-hi en la mesura de les
seves possibilitats, s'ACORDA:

1) Donar suport a la petició, per part de la "Fundació Vinseum, Museu de les
Cultures del Vi de Catalunya'~ d'un ajut al Ministerio de Fomento per a portar a
terme la fase 18 de les obres d'ampliació i reforma del Palau Reial de Vilafranca del
Penedès.

2) Per al cas que l'ajut sigui concedit, i pel que fa a les aportacions de 747.599,95
que la Fundació Vinseum hauria de fer tant l'any 2016 com l'any 2017, el Ple
municipal fa palesa la seva voluntat que l'Ajuntament les cobreixi o faciliti que es
cobreixin en la seva major part, mitjançant les transferències, aportacions o
subvencions adients. L'execució d'aquesta voluntat resta subjecta a què el ple
municipal aprovi els pressupostos municipals que prevegin les esmentades
aportacions, i a l'existència de recursos municipals suficients l'aplicació dels quals a
aquesta finalitat sigui compatible amb el compliment dels principis d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

El dictamen transcrit ha estat aprovat amb 19 vots a favor (grups de CiU,
Socialista, PP, ICV-EUiA i ERC) i 2 abstencions (grup de la CUP).

Aureli Ruiz (CiU), com a portaveu del govern municipal, destaca que ja s'han portat
a terme inversions al Palau Reial (comptant amb l'ajut de fons de l'Estat procedents
de 1'1% cultural) i al nou Vinseum, malgrat que es tractava d'una primera fase
relativament petita. Existeix un projecte molt gran que no es pot encarar amb
recursos només municipals, i el Vinseum ha d'esdevenir un equipament estratègic
des dels punts de vista cultural, turístic i econòmic. S'ha fet una nova convocatòria
d'ajuts per part de l'Estat amb càrrec al denominat 1 per 100 cultural, i és bo que la
Fundació Vinseum s'hi presenti i demani ajuts per a una nova fase d'obres, amb un
cost d'uns sis milions d'euros, a l'edifici de Cal Pa i Figues (plaça de Jaume I). No
sabem si ens concediran la subvenció, però en cas afirmatiu l'Estat pagaria com a
màxim el 75% de les obres. El 25% restant l'ha d'aportar el Vinseum, comptant
amb ajuts de l'Ajuntament que poden sortir de recursos municipals o bé que
l'Ajuntament pot obtenir d'altres institucions com per exemple la Diputació.
Aprovem ara una declaració d'intencions, i ja veurem si ens donen la subvenció i si
en els anys 2016 i 2017 es troben recursos per a fer front a una part de les obres, i
si el futur consistori ho aprova.

Pep Quelart (ERC) afirma que ERC aposta per potenciar el Vinseum, i que donarà
suport al dictamen encara que es tracti d'una declaració d'intencions. Recorda que
la primera fase del nou Vinseum es va inaugurar ja fa temps, i lamenta el retard
patit de dos anys en la definició d'aquesta nova fase de les obres.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) dóna suport al dictamen. ICV aposta pel Vinseum, i de fet
els primers fons estatals per a les obres van ser possibles gràcies a una esmena del
seu grup parlamentari al Congrés dels Diputats. Però també és cert que existeixen
problemes i incerteses, i si per al funcionament ordinari del Vinseum abans
l'Ajuntament posava 180.000 euros anuals ara l'aportació és de més de 500.000
eures, i cal evitar que això vagi en detriment de serveis municipals bàsics. Cal un
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debat sobre el finançament del Vinseum, perquè no tothom hi aposta, i de fet es
troben a faltar patrocinis i mecenatges de caràcter privat.

Josep Ramon (PP) és favorable a demanar la subvenció de 1'1% cultural a l'Estat, el
qual Estat ja va invertir en la primera fase de les obres. Sens dubte hem d'apostar
per l'enoturisme, i en aquesta línia un equipament com el Vinseum és important.
Malauradament no s'esperen fons de la Generalitat, i potser seria bo plantejar-se
una modificació d'estatuts que permetés que l'Estat (i altres institucions com la
Diputació) esdevingués si ho accepta patró de la Fundació Vinseum, ja que així
potser podria portar a terme aportacions per a les despeses ordinàries del museu.

Xavier Navarro (CUP) afirma que la CUP dóna suport a la cultura i al Vinseum, i
aposta perquè aquest sigui un equipament de referència. La realitat però és que
tenim només un dibuix d'obres, però no un veritable projecte de museu, i en
absència de projecte l'Ajuntament aboca a l'entitat més' de 500.000 euros anuals
per a despesa corrent. El sector privat hauria d'aportar més diners, i no la minsa
quantitat actual de 10.000 euros anuals, i sobretot el Vinseum no hauria de ser un
museu local sinó nacional, amb importants aportacions de la Generalitat. Navarro
no entén tampoc que el que fem ara hagi de ser una simple declaració d'intencions
i, en aquest sentit, hem de dir sí o no, però no que ja ho veurem en el futur. La
CUPs'abstindrà perquè troba a faltar un projecte de museu, i la implicació activa de
la Generalitat i del sector privat en el Vinseum.

Jordi Solà (grup Socialista) dóna suport al dictamen, i afirma que el Vinseum ha de
ser motor cultural, turístic i econòmic de la zona. Hi ha altres zones vitivinícoles que
disposen de vinyes i cellers, però nosaltres tenim a més el museu com a factor
diferencial favorable. És cert que alguns patrons no porten a terme les aportacions
que caldria al Vinseum, com també és cert que el projecte d'obres ha tingut des de
sempre definides fases que s'havien d'executar de mica en mica. S'ha publicat la
convocatòria de subvencions i ens hi hem de presentar, i si la subvenció es rep ja
veurem què podem finançar o què no en el futur, però el que està clar és que si no
ens presentem no tindrem cap possibilitat. Certament el funcionament ordinari del
museu té un cost, encara que comparativament no és el Vinseum dels museus que
més diners públics reben, i cal tenir present que en el museu hi ha coses visibles i
altres que no. Així, per exemple, tenim la Casa Fortuny o els magatzems, amb
molta feina interna i no visible que s'ha de fer i que costa diners. Cal millorar el
finançament i obtenir més recursos, també privats, per bé que hem de ser
conscients que un equipament d'aquesta mena difícilment es pot arribar a
autofinançar.

L'alcalde Pere Reguli afirma que una mica és com el peix que es mossega la cua: no
hi ha molts visitants perquè hi ha poc material exhibit per manca d'espai, i no hi ha
més espai i recursos per manca de visitants i d'ingressos suficients. Hem de
demanar la subvenció i no sabem si la concediran, i si ho fan haurem de veure si
som capaços de cercar recursos (externs i intens) per a pagar la part corresponent
del 25% de la inversió, però si no ens presentem a la convocatòria de subvenció
perdrem tota opció. La major part de grups municipals fan l'aposta i voten a favor,
postura majoritària que és la que permet a la CUP abstenir-se per a desmarcar-se.
Quant a la Generalitat, la situació econòmica és complicada i difícilment farà
aportacions en un moment en què hi ha prioritats socials urgents, i a més Reguli

5



pensa a títol personal que la Generalitat no entendrà mai que el Vinseum és un
projecte de país, sinó només local.

Llorenç Casanova i Xavier Navarro (CUP) reafirmen que s'abstenen perquè
l'Ajuntament ho paga tot i la Generalitat no fa aportacions ni considera el Vinseum
un equipament de país. A parer seu, ser responsable és avaluar l'escenari i tenir
un projecte clar i viable, i no pas anar posant diners creixents sense un rumb clar.

III. MOCIÓ INDEMNITZACIONS PROJECTE CASTOR

Es presenta una moció del grup de la CUP. El text final debatut i votat, després d'un
afegitó de la pròpia CUP en el sentit de trametre la moció al Parlament i als grups
parlamentaris i d'una esmena de CiU (acceptada) quant al punt dispositiu 1,
precisant que es rebutja indemnitzar l'empresa responsable del projecte Castor,
sense referències més generals, és el següent:

Tot el país bull d'indignació després de conèixer la notícia que la societat
EscaI UGS (controlada en un 66,7% per l'empresa ACS de Florentino Pérez) i
que va provocar més de 1.000 terratrèmols a la costa catalana fruit de les
injeccions de gas que va efectuar al subsòl marí, ha cobrat ja la
indemnització pel valor de la inversió. Són 1.350M€, que a la llarga poden
convertir-se en més de 4.700M€ (segons la OCU) si s'inclouen interessos,
costos de manteniment i desmantellament. Un cost que hauran de pagar els
consumidors de gas al llarg de 30 anys.

Aquesta compensació, fruit d'un acord firmat per l'anterior govern del PSOE,
demostra una vegada més, la supeditació de l'interès general a l'interès
privat de les grans empreses. Aquest és un clar exemple, juntament amb al
rescat de la banca o les autopistes deficitàries, que l'actual sistema
econòmic i polític privatitza els guanys econòmics, però que s'assegura que
les pèrdues les paguem entre tots.

També cal denunciar l'amiguisme amb què actua el govern espanyol -sense
desmerèixer el govern català-, ja que, per una banda aprova
indemnitzacions a les empreses dels seus amics -i on possiblement acabin
treballant o assessorant amb una gran nòmina- i en canvi recorre davant del
Tribunal Constitucional el decret llei de la Generalitat de Catalunya per lluitar
contra la pobresa energètica que afecta el 17% de les llars del país i per
extensió, de Vilafranca.

En un informe realitzat pel Síndic de Greuges i lliurat al Parlament aquest
mes de novembre -quan encara no s'havia realitzat el pagament per part del
Govern del PP-, reclamava que el Defensor del Poble recorregués davant del
Tribunal Constitucional i sol'licités la suspensió cautelar de l'article que
reconeix la compensació de 1.350 milions d'euros a l'empresa promotora,
per tal d'aturar-ne el pagament. El mateix Síndic demanava que la
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Generalitat i el Parlament presentessin un recurs d'inconstitucionalitat contra
el decret del Govern espanyol.

El Síndic acusa l'administració de l'Estat espanyol de males pràctiques
administratives que poden haver beneficiat els interessos del concessionari
EscaI UGS, participada majoritàriament per ACS i lesionat els drets dels
ciutadans, no tan sols els de les zones afectades, sinó els de tots els
consumidors de gas i contribuents que hauran d'assumir els costos per la
indemnització establerta.

Per tot això, s'ACORDA:

-Rebutjar la indemnització amb fons públics a l'empresa responsable del
projecte Castor.

-Demanar al govern de la Generalitat, tal com ja ho ha fet el Parlament de
Catalunya, que impugni l'acord d'indemnització a l'empresa ESCAL UGS i
que presenti un recurs davant del Tribunal Constitucional.

-Donar suport a la denúncia que prepararà la Plataforma en Defensa de les
Terres del Sénia a la Comissió Europea per infraccions de la llei de la
competència.

-Donar trasllat de la moció al Govern de la Generalitat, al Parlament i als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

L'anterior moció s'ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 en contra, corresponents
aquests al grup del PP.

Xavier Navarro (CUP) fa palesa la indignació que s'ha generat, i recorda que en el
mes d'octubre de 2013 el Ple ja va aprovar una moció contra el projecte Castor, del
qual són responsables governs espanyols tant del PSOEcom del PP. Una empresa
privada va assumir el projecte que va anar malament, i ara cobra molts milions
d'euros que haurem de pagar tots durant molts anys. És una situació que ja s'ha
donat en altres casos com en el de les companyies elèctriques, i és de lamentar que
polítics que gestionaven afers energètics en plegar hagin estat contractats per
empreses energètiques.

Pep Quelart (ERC) afirma que a diferència de Catalunya, amb una economia
productiva basada en petites i mitjanes empreses i autònoms, a l'Estat espanyol hi
ha una economia especulativa, amb grans corporacions que depenen dels governs
de torn i que per la via de regulacions del BOE obtenen grans beneficis, amb
increment de la desigualtat entre rics i pobres. Se suposa que en les concessions de
serveis adjudicades a empreses privades existeix un risc empresarial, de manera
que l'empresa pot guanyar o perdre. En aquest cas, però, de manera deliberada i
expressa es va incloure una clàusula d'exempció de risc, de manera que si la cosa
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no anava bé l'empresa era indemnitzada a càrrec de tothom, en evident espoli de
tots en benefici d'uns pocs. ERC aposta per l'economia productiva basada en les
empreses i els autònoms.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) dóna suport a la moció, i diu que la gent no pot entendre
que s'inclogués una clàusula d'exempció de risc d'aquesta mena. La Generalitat de
Catalunya disposava d'informes que advertien del risc del projecte, i per això es va
optar des de Madrid per situar el dipòsit davant de Vinaròs, al País Valencià.
Indigna que s'hagi concedit la gran indemnització i que s'hagi pagat amb una
rapidesa extrema, per a repercutir el cost en els ciutadans durant 30 anys. Hem de
presentar batalla on calgui: Parlaments, tribunals, Europa, etc.

Josep Ramon (PP) afirma que el projecte el va començar el govern del PSOE, si bé
estava en línia amb la política acordada per PSOE i PP d'apostar pel gas natural
amb la finalitat de minorar la dependència respecte del petroli. Parlem d'una
concessió, i en totes les concessions es preveu un escenari econòmic que si canvia
pot donar lloc a indemnitzacions. En aquest cas afers de seguretat van aconsellar
d'aturar el projecte, i el dany patit és indemnitzable, i vol entendre que el govern
ha calculat la indemnització correctament i amb criteris legals. El PP votarà contra
la moció.

Joan Tarrida (grup Socialista) manifesta que la indemnització costa d'entendre
moralment. El projecte Castor es remunta als permisos d'investigació que el govern
espanyol va concedir a l'empresa després concessionària l'any 1996 (govern del
PP), quan el president era José María Aznar i el Ministre d'Indústria Josep Piqué. No
és just que existeixi una indemnització que acabaran pagant els abonats, i el seu
grup dóna suport a la moció.

Aureli Ruiz (CiU) dóna suport també a la moció, i afirma que la gent no entén que
es paguin aquests grans quantitats i que es faci tan de pressa, com ja va passar en
el cas dels pagaments a la banca. El procés del projecte Castor ha estat opac i poc
transparent, i cal analitzar i veure si la indemnització concedida és o no correcta.
No és gens clar que hàgim d'acabar pagant durant 30 anys els abonats al servei de
gas. CiU dóna suport a les accions que es plantegin correctament, sense tenir
informació de si la via que faci servir la Plataforma del Sènia, esmentada en la
moció. és o no la més adequada.

MOCIONS D'URGÈNCIA. AMPLIACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA. MOCIONS
SOBRE RESPONSABILITATS DERIVADES DEL PROCÉS DEL 9N I SOBRE LA
QUERELLA DE LA FISCALIA CONTRA EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT I
ALTRES MEMBRES DEL GOVERN.

l)Es presenta fora de l'ordre del dia, per urgència, la següent moció inicialment
d'ERC i encapçalada també per CUP i ICV-EUiA, amb el text següent:

Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d'ultradreta van
interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i
alguns membres del govern.
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Igualment, el Fiscal General de l'Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses
declaracions va manifestar la intenció d'interposar una querella contra el president
de la Generalitat i alguns membres del Govern de la Generalitat si no s'aturava
l'organització del 9N, tot i que, finalment, no la va interposar.

Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de
Catalunya perquè interposés una querella

Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses
pels mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu
dictat, cosa que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un
estat de dret.

A tot això, en una reunió celebrada el18 de novembre els Fiscals de Catalunya van
decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenia que no es
donaven les raons jurídiques que ho motivessin.

Lluny de renunciar a la seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de
Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió, i
acabar interposant una querella contra el president Mas, la vicepresidenta Ortega i
la consellera Rigau per la presumpta comissió de delictes de desobediència,
prevaricació, malversació i usurpació de funcions

És evident que ens trobem davant d'una clara persecució política per part del
Govern de l'Estat, a través del seu braç executor, en aquesta cas la Fiscalia, en una
clara instrumentalització de l'estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.

La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant
l'èxit es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s'ha mobilitzat en favor
de les llibertats dels país.

També va ser possible gràcies a la col.laboració d'alcaldes i regidors que van
destinar també aquestes hores, i amb la seva complicitat va ser possible disposar
d'infraestructures tècniques que fessin possible la jornada de participació del dia 9N

La querella contra els membres del Govern és una querella representativa, ja que
davant la impossibilitat, i la irracionalitat, de presentar una querella contra tots els
voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels
fets doncs, i per aclarir qui són els autèntics responsables de la celebració de la
jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la seva declaració en seu
judicial.

Per tot l'anteriorment exposat, es proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

Primer. - Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les
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responsabilitats que se'n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que
s'imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern derivades de
l'organització i execució del citat procés democràtic.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes
corresponents, i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

2) Es presenta també fora de l'ordre del dia la següent moció inicialment de CiU i
grup Socialista, i encapçalada també finalment per ICV-EUiA, amb el text següent:

Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. A aquest fet
s'uneix el problema de fons que pateix la societat catalana i la insatisfacció
profunda d'amplis sectors de la població sobre l'actual relació entre Catalunya i
Espanya.

La decepció que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut
després que el poble de Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-lo,
s'ha vist agreujada per la percepció d'un tracte fiscal injust, l'erosió de l'autogovern
causada per la política del govern del PP, i les incomprensions i els atacs soferts per
elements tan essencials com la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema
educatiu.

Aquest malestar s'ha expressat de manera molt significativa en les diferents
manifestacions demanant canvis profunds que permetin superar precisament
aquest malestar i en l'exigència, cada vegada més creixent, d'exercir el Dret a
Decidir del poble de Catalunya.

Hem de lamentar, però, que davant d'aquest repte que és eminentment d'ordre
polític, el govern espanyol hagi respost indicant a la Fiscalia General de l'Estat la
presentació d'una querella contra el President de la Generalitat, la Vicepresidenta
del Govern i la Consellera d'Ensenyament.

Per tot això, proposem al Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès l'adopció
dels següents:

ACORDS

1. Manifestar que tenim el convenciment que la solució a la greu crisi institucional
actual en cap cas passa pels tribunals de justícia. La solució necessàriament ha
de passar per la política, per tal d'arribar a una solució estable que,
ineludiblement, haurà de ser sotmesa al vot ciutadà.

2. Rebutjar qualsevol intent d'exigència de responsabilitats en relació al procés
participatiu del 9 de novembre, que se situa en la línia d'actuació del govern
del PPde criminalització de les mobilitzacions ciutadanes i mostrar el suport de
l'ajuntament de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès al President de la
Generalitat, a la Vicepresidenta del Govern i a la Consellera d'Ensenyament
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3. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat, al President del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris,
a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), a l'Associació Catalana
de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC).

Les declaracions d'urgència, i la consegüent ampliació de l'ordre del dia amb les
dues mocions, s'han aprovat per assentiment.

El text de la moció primera transcrita s'ha aprovat amb 13 vots a favor (CiU, CUP,
ERC i ICV-EUiA), 2 en contra (PP) i 6 abstencions (grup Socialista). La segona
moció transcrita s'ha aprovat amb 19 vots a favor (CiU, grup Socialista, CUP, ICV-
EUiA i ERC) i 2 en contra (PP).

Amb referència a la moció presentada per ERC, CUP i ICV-EUiA, Pep Quelart (ERC)
considera inadmissible la querella de la Fiscalia de l'Estat contra el president de la
Generalitat i dues conselleres, i recorda que la querella ha patit diverses vicissituds
(primer es va dir que no es presentaria, després que sí, posteriorment els fiscals de
Catalunya s'hi van pronunciar en contra i finalment el Fiscal General va ordenar-ne
la presentació). En qualsevol Estat democràtic un poder no diu a un altre què ha de
fer, i en aquest cas sembla clar que el govern del PP ha empès la Fiscalia a
presentar la querella, i fins i tot la presidenta del PP a Catalunya es permet parlar
dels seus fiscals de confiança. Es produeix una clara persecució política contra
Catalunya a través del Fiscal General de l'Estat que el govern del PP nomena, quan
en realitat el conflicte no és jurídic sinó polític, encara que també en termes jurídics
la querella no sembla fonamentada. En la moció es proposa, en línia amb el que
han fet altres càrrecs públics, declarar que també nosaltres som coautors del
procés i assumim les responsabilitats que corresponguin.

Llorenç Casanova (CUP) felicita la gent de Vilafranca que el 9N va participar i als
voluntaris, i afirma que el PP l'erra quan diagnostica que estem en presència d'un
projecte d'Artur Mas, perquè en realitat el procés és col. lectiu. Milions de persones
van anar a votar i van desobeir exercint la democràcia, i mentrestant el govern del
PPés incapaç d'afrontar un problema polític. Els regidors de la CUP van participar i
votar, i s'autoinculpen.

Toni Peñafiel (ICV-EUiA), en la línia dels portaveus següents en l'ús de la paraula,
intervé conjuntament amb relació a les dues mocions presentades. Peñafiel recorda
que en el ple de 22 de setembre sobre la llei de consultes ja va dir que
s'equivocava qui enfoqués judicialment un assumpte polític, i també qui pensés que
el 9 de novembre el procés s'acabava. ICV aposta per un referèndum vinculant
sobre la relació de Catalunya amb l'Estat, i vol encapçalar les dues mocions
presentades.

Josep Ramon (PP) es mostra en contra de les dues mocions. El Tribunal
Constitucional va acordar dues suspensions: la de la llei de consultes i convocatòria
de la consulta inicial i la del procés pseudoparticipatiu posterior. És clar que la
Generalitat no va fer cas de les suspensions i va fer servir mitjans públics per al
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procés, la qual cosa provoca la querella del Fiscal. En tot cas, com correspon en un
Estat de dret, els tribunals acabaran dient si hi ha o no delicte, i caldrà respectar la
decisió. La Fiscalia ha actuat sense manipulacions per part del govern, i el procés
del 9N és respectable, però en tot cas hi va participar una tercera part de la
població, no més.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma que dóna suport i encapçala la segona
moció, i que s'abstindrà en la primera. Malgrat els matisos que caldria introduir, la
mobilització del 9N és respectable i s'ha de tenir en compte. Com va recordar Pau
Casals a l'ONU fa molts anys, Catalunya té el Parlament més antic d'Europa, i cal
diàleg. L'actuació de querellar-se contra el president de la Generalitat i dues
conselleres s'ha de rebutjar, i el govern del PP demostra no estar a l'alçada. Cal
diàleg i una solució política, com reclama el PSC, i denuncia que el PP s'equivoca i
amb l'excusa de Catalunya intenta amagar altres problemes. El pas fet de la
querella és indignant, i a la gent no se li pot dir que no sense dir-li per què no.

Raimon Gusi (CiU) afirma que tenim a Catalunya un president intel.ligent i valent,
com s'ha fet palès avui mateix. El 9N va ser un esclat de civisme, democràcia i
llibertat, mentre que la reacció des del govern del PP ha estat una declaració
unilateral d'hostilitat. Hem de continuar el procés amb decisió i màxima unitat
política. Malgrat que CiU votarà a favor de les dues mocions, considera més
profunda la segona, ja que recorda que la solució no passa pels tribunals sinó per la
política, que es rebutja l'exigència de responsabilitats pel procés i que l'Ajuntament
dóna suport al president de la Generalitat i a les conselleres subjectes de la querella
presentada.

PRECS I PREGUNTES

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

A) El grup d'ERC, a través de Pep Quelart, planteja les qüestions següents:

1) Usuaris del camp de futbol de l'Espirall ens comenten que s'havien promès uns
tancaments a la graderia per tal de suavitzar la sensació de fred dels espectadors.
Com està aquest tema? També ens comenten que les banquetes metàl.liques que
s'utilitzen pel futbol 7 han estat substituïdes per unes velles de fusta. És així? Per
quin motiu?

L'alcalde Pere Reguli contesta que es mirarà i es contestarà per escrit, si bé
l'Ajuntament ajuda molt al club de futbol de l'Espirall, i el govern no té constància
de l'existència dels compromisos de posar tancaments a què fa referència la
pregunta.

2) AI final del ci Dr. Zamenhof hi havia unes tanques per impedir el pas de les
persones cap a la via per qüestions de seguretat. Veïns de la zona ens comenten
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que aquestes han estat apartades per algú i la gent passa diàriament per aquesta
zona amb el perill que això pot comportar. Tenen previst alguna mesura abans que
haguem de lamentar algun accident?

B) Toni Peñafiel (ICV-EUiA) planteja:

3) Algunes preguntes del seu grup formulades en el darrer ple no han estat encara
contestades, i reclama que es contestin. En destaca tres: lloses trencades a carrers
del centre amb caigudes de vianants, situació de la primera fase de les obres de la
llosa del ferrocarril i proposta definitiva d'ubicació del servei per a joves SIAJ.

4) Novament en aquest darrer mes hem assistit a un funcionament inacceptable del
servei de Rodalies de RENFE, especialment quant a la línia R4. En un mes hi ha
hagut 84 incidències de retard que perjudiquen els ciutadans, i que obeeixen a una
manca de manteniment. S'han aprovat mocions, vol saber què ha fet el govern
municipal i reclama accions i queixes per mirar de corregir el problema.

5) Existeixen queixes per la brutícia al carrer en diferents zones de Vilafranca. Vol
saber si existeix un protocol de neteja de la via pública i, sobretot arran de la
reducció de la partida pressupostària corresponent, si s'han fet modificacions
darrerament en el servei, quines són i quins efectes tenen.

6) Peñafiel afirma tenir notícies que en algunes zones com l'Espirall s'han regat
espais verds i jardins amb aigua potable, la qual cosa no hauria de passar, i més
ara que l'Ajuntament també pagarà l'aigua que consumeix.

7) Arran del procés del 9N la Generalitat i TV3 van donar dades de participació i
resultats. Però no es va tenir en compte per a res l'Àmbit de Planificació Penedès,
per la qual cosa no van existir dades diferenciades del nostre Àmbit. Pregunta si el
govern municipal ha fet alguna actuació o queixa.

8) Els conductors del bus urbà han tornat a presentar queixes: se'ls canvia de
serveis, treballant tant en bus urbà, interurbà com escolar, excés d'hores
treballades, etc. Pregunta si el govern n'és conscient i què pensa fer, i demana que
es convoqui ja la Comissió Municipal del Transport Públic, que no es reuneix des
d'abans de l'estiu.

9) El representant d'ICV a la Comissió de Solidaritat i Cooperació ha reclamat els
estatuts de la Comissió i no se li han lliurat, i demana que aquest lliurament es
porti a terme.

C) Josep Ramon (PP) formula les qüestió següent:

10) Demana el nombre de sol. licituds rebudes per l'Ajuntament de bonificació de
l'IBI per raó de ser família nombrosa, les concedides i el volum de diners què la
mesura costa a l'Ajuntament.

D) Xavier Navarro (CUP) planteja:
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11) S'ha licitat el concurs per la construcció dels 12 habitatges per a gent gran a
l'antic cinema Victòria?

12) Quin és el representant municipal a la fundació Pinnae? L'alcalde va dir en el
mes de juliol 2013 que tenia el compromís de la Fundació per a tenir un
representant municipal en el Patronat.

13) Voldríem tenir còpia del recurs interposat per l'Ajuntament de Vilafranca contra
la sentència 145/2014 del jutjat central contenciós administratiu número 2 de
Madrid, referent al contenciós administratiu que va posar l'Ajuntament contra Adif.

14) Els masovers que van adquirir unes finques a la Fundació Amàlia Soler, de la
qual és president l'alcalde de Vilafranca, encara no han pogut solucionar el seu
problema amb les escriptures. Podria demanar el per què?

15) AI febrer de 2014 es va aprovar una moció presentada per la PAH que deia en
el seu punt Cinquè:

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

Voldríem saber si s'ha fet alguna advertència a alguna entitat financera propietària
d'habitatges buits i quan es va fer.

16) Han pogut fer alguna gestió sobre la problemàtica de la línea d'autobusos
Vilafranca - Barcelona i Barcelona - Vilafranca?

17) Ens podrien indicar qui és el propietari de l'Església de Sant Joan i de Sant
Francesc?

18) Voldríem demanar a l'alcalde que presenti una queixa oficial davant del govern
de la Generalitat, atès que els resultats i les dades de participació a la consulta del
9N es van donar per vegueries.

Segons tenim entès, les vegueries es troben en suspens, fet pel qual vostès que en
el seu moment tant varen reivindicar la del Penedès, ara, han deixat de fer-ho.

Per tant si no han entrat en vigor, el que les substitueix son els àmbits i aquí,
l'àmbit Penedès no ha estat tingut en compte. Cal doncs que ens queixem per tal
que el mateix es desenvolupi i formi part de l'organització territorial de ple dret de
Catalunya.

L'alcalde Pere ReQull contesta que Xavier Navarro, i abans Toni Peñafiel, tenen raó.
Els resultats de l'Ambit Penedès s'havien d'haver donat, i ell mateix va emetre una
queixa.

19) Donat els nombrosos incidents que es registren diàriament a la línia 4 de
Rodalies i als problemes detectats en la línia d'autobusos Vilafranca - Barcelona i
Barcelona - Vilafranca, voldríem demanar la convocatòria de la Comissió de
Transport per a valorar si cal emprendre algun tipus d'acció o denúncia.
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L'alcalde Pere Reguli contesta que a la vista dels problemes en els autobusos i en
els trens de Rodalies cal convocar, efectivament, la Comissió de Transport.

E) Llorenç Casanova (CUP) fa palès:

20) Cita el nom de dones de casa nostra que han estat enguany víctimes de la
violència masclista o de gènere. Avui que és el dia internacional contra la violència
de gènere hem d'adoptar compromisos per a lluitar contra aquesta xacra.

L'alcalde en nom de tot el consistori se suma a les paraules de Llorenç Casanova.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

~

AJUNTAMENT
• VILAFRANC ..A

DEL PENEDES

l
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