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

Atès que el Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 18 d'octubre de 2017, va
aprovar l'expedient administratiu per a la contractació, mitjançant procediment
obert, de les obres d'ampliació i reforma del Vinseum, Centre Nacional de cultura
del Vi, fase 1B, de Vilafranca.

Atès que aquesta actuació està finançada parcialment, segons la Resolució
GAH/1214/2017, de 26 de maig (DOGC 31.5.2017) pel qual se seleccionen
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDERde
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

Atès que la competència per aquesta contractació correspon al Ple municipal,
d'acord amb l'apartat 2 de la disposició addicional segona del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic (RDL 3/2011). Atès que

Atès que examinades les proposicions presentades, la mesa de contractació ha
valorat i puntuat les ofertes segons els criteris establerts en el plec de clàusules i
tenint en compte els informes dels serveis municipals corresponents, i ha formulat
una proposta d'adjudicaCió del contracte a favor de la UTE.CONSTRUCTORACALAF,
S.AU. l EXCAVACIONSCHE, SL, "UTE MUSEUDELVI" a qual proposta s'accepta.

Atès que -Ia- persona física o jurídica a favor de la qual s'ha portat a terme la
proposta d'adjudicació ha presentat ja la totalitat de la,doé:umentació acreditativa
. que exigeix la llei i el plec de clàusules administratives particulars, amb inclusió de
la garantia definitiva, s'

ACORDA:

1. Adjudicar el contracte administratiu de les obres d'ampliació l reforma del
Vinseum, _Centre Nacional de cultura del Vi, fase 1B, de Vilafranca, (Exp.
56/2017/CNT) a la UTE CONSTRUCTORACALAF, S.AU. l EXCAVACIONS CHE, SL,
"UTE MUSEU DEL VI" amb NIF U 67161828, amb pel preu total (IVA a part) de
3.200.477,31 €. El preu amb l'IVA inclòs és de 3.872.577,55 €.

2. Imputar la despesa, la qual s'aprova, amb càrrec a la partida 5 33303 63200 del
pressupost de la corporació segons detall:

Any 2018: 1.687.307,13
Any 2019: 1.890.000,00
Any 2020: 295.270,42

3. EI- contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars que
consten a l'expedient de contractació; també se subjectarà al plec de clàusules
administratives generals aprovat per l'Ajuntament, i a la proposició presentada per
la persona adjudicatària.

4. Requerir la persona adjudicatària per tal que dins del termini màxim de cinc dies
a comptar de l'endemà de la notificació de l'adjudicació subscrigui el document
administratiu en què es formalitzarà el contracte.

~
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5. Tindrà la consideració de responsable d'aquest contracte Xavier Ballester Gou,
empleat de caràcter públic d'aquest Ajuntament.

6. Notificar aquest acord d'adjudicació definitiva a totes les persones físiques i
jurídiques licitadores, a la Intervenció general i a la persona designada com a
responsable del contracte, i publicar-lo en el perfil de contractant d'aquest
Ajuntament (www.vilafranca.catllicitacions). També es farà públic en el Portal de la
Transparència.

7. Trametre una còpia certificada del contracte administratiu i un extracte de
l'expedient al Tribunal de Comptes o a la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
d'acord amb allò que disposa l'article 29 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic.

8. Publicar un anunci en el Butlletí Oficial de la província pel qual es doni compte
d'aquesta adjudicació.
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MOCiÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER RECUPERAR EL PODER
ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del
Partit Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social,
fons creat l'any 2000 amb la finalitat d'atendre les necessitats futures del
Sistema de Seguretat Social en matèria de prestacions contributives i de la
seva gestió. Any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant la
seva dotació amb els excedents dels ingressos que financen les prestacions
contributives fins arribar a 66.815 milions d'euros. Des d'aquell any ha anat
disminuint la guardiola de les pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que
té el Fons de Reserva.

La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la
Seguretat Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el
marc de les relacions laborals i sindicals a la situació anterior a les reformes
laborals del PSOE i del PP, no s'entra a solucionar el problema de no tenir
diners per a fer front a les pensions que es van generant. Tampoc ajuda a
mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes que la revalorització de
les pensions sigui del 0,25% quan l'IPC del 2017 ha estat d'un 1,1%.

L'any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats,
resultat de la progressiva ampliació del període d'anys a computar en la
reforma impulsada pel govern del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l'any
2011 que retarda l'edat de jubilació i augmenta el període de cotització per al
seu càlcul. El Govern de l'Estat ha proposat que es pugui triar per al càlcul
l'opció que prefereixi la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant
tota la seva vida laboral, ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la
vida laboral han deixat de ser aquells en que més han cotitzat,' com a
conseqüència de la reforma laboral.

L~s. ~If~~~Q_t~_polí~iqLJes_~,Ç9.nòmiques.i .ge mercat. de treball, i les d.if~rl3.IJ}~_
reformes laborals, tant del PP com del PSOE, no només s'han fet d'esquenes a
les persones treballadores sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics
assolits per la classe treballadora i sense objectius que revertissin en les
condicions laborals de les persones i en la seva futura situació de pensionista. I
no és exagerat pensar que ambdós partits estan creant l'escenari per privatitzar
part de la pensió de jubilació.
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La situació actual és tan greu que pràcticament s'ha buidat el Fons de Reserva
i les mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen
per anar a la base del problema que no és altre que salaris baixos generen
baixes cotitzacions.

Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès proposa l'adopció dels següents,

ACORDS

Primer. Instar el Govern de l'Estat a lligar per llei la revalorització de les ~
pensions a l'IPC: les pensions no poden revaloritzar-se per sota de l'increment
de cost de la vida, i impulsar els canvis legislatius per derogar qualsevol
mesura que ho contradigui.

Segon. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que
ja s'ha adoptat en molts ajuntaments dels Països Catalans (a Vilafranca es va
aprovar per unanimitat al 2016 una moció en el mateix sentit) permetent així
augmentar les cotitzacions més baixes.

Tercer. Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin
polítiques retributives superiors a les recollides en els convenis col. lectius
d'aplicació, ja que amb uns salaris superiors s'incrementa l'ingrés per
cotitzacions.

Quart. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de
les reformes laborals realitzades pel PP i el PSOE.

Cinquè. Afavorir la negociació col. lectiva en polítiques retributives perquè
aquestes puguin recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder
adquisitiu que s'ha vist minvat per la crisi econòmica i que revertiria en un
increment de les cotitzacions.

Sisè. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga
inactivitat de la persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o
per prestació laboral a temps parcial, siguin redimensionats per al seu còmput
en el càlcul de la pensió de jubilació.

Setè. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de- fEstat, tant
legislatives com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el
pressupost de les pensions derogant la reforma de l'article 135 de la
Constitució espanyola que obliga com a deure primordial al pagament del
deute: cal evitar que el govern estatal de torn pugui recórrer, per falta de
previsió i de sensibilitat social, als estalvis generats per les aportacions de
molta gent treballadora durant molts anys sense un acord amb els agents.
socials.
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Vuitè. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc
català de relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no
sigui possible sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les
persones treballadores per fer front a la mala gestió i previsió fetes pels
diferents governs de l'estat.

Novè. Promoure l'equiparació de les pensions entre homes i dones,
diferenciades actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l'aplicació d'un
factor corrector que compensi la diferència de la pensió per la diferència de
cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels Pressupostos Generals de
l'Estat.

Desè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes, als grups polítics
al Parlament de Catalunya, a l'associació El Pilar de Vuit, a les AAW i als
sindicats de la vila (CCOO, UGT, Intersindical, Unió de Pagesos, etc.) i al
Consell de la Gent Gran.

Vilafranca del Penedès, a 01 de febrer de 2018

Mònica Hill, Pere Sàbat i Josep Alvarez
Grup municipal d'ERC a Vilafranca del Penedès



MOCiÓ QUE PRESENTA' EL GRUP MUNICIPAL CUP PER UNES
FESTES DE SANT RAIMON VIVES I ACTIVES

Atès que actualment \a nostra vila compta amb més de 420 entitats de diferents
àmbits, com el lleure educatiu, l'ésport, associacions de. veïns, medi ambient, drets
socials, culturals i d'altre.s. És sabut per' tothom que Vilafranca disposa d'un teixit
associatiu extraordinàriament dinàmic, que fa que gaudim d'una ciutat amb nombroses
iniciatives que arriben a tot tipus de sectors i inquietuds de la nostra societat.

'.
Atès que Jes entitats i els diferents col.lectius vilafranquins organitzats són
protagonistes de la riquesa cultural i social de Vilafranca, a més són espais de diàleg,
valors democràtics i lideratge de dinàmiques que fan avançar la societat. És per això
que el teixit associatiu i la força de les entitats és clau per construir una societat viva,
activa i combativa.

Atès que les Festes d'hivern de Vilafranca, altrament dites Festes de Sant Raimon,
són unes festes organitzades per les diferents entitats del poble, sent en aquest
sentit una mostra de la capacitat i il.lusió del m6n associatiu local per difondre i
dinamitzar les seves pròpies activitats aixi com la capacitat de generar i promoure'n
d'altres. Són, doncs, una clara oportunitat de dinamitzar activitats en pro al món
associatiu de la vila potenciant la cogestió d'aqüestes entre les pròpies entitats i el
mateix Ajuntament.

Atès que la dinamització d'aquestes festes no és una tasca fàcil, les persones que se
n'encarreguen varien ariualment, i són persones voluntàries que, sense ànim de lucre,
gestionen i dinamitzen el calendari de les Festes d'Hivern. Els components de la
Coordinadora pertanyen habitualment a entitats i associacions de la vila. La funció de
la Coordinadora és la de confeccionar el programa de les f~stes, conjuntament amb
les entitats de les diferents activitats que aquestes proposin.

Atès que no sempre és fàcil cogestionar aquestes festes, i les mateixes entitats sabem
que no sempre hi ha totes les facilitats per promoure segons quins actes, normalment
els relacionats amb l'oci nocturn.

No obstant això és bàsic que les entitats segueixin compromeses amb les Festes
d'Hivern j sembla que aquest 2017 les festes i el seu futur estan en perill. Pensem que
l'ajuntament ha de tenir un clar paper en l'aposta i promoció d'aquestes festes i vetllar
perquè es desenvolupin amb total normalitat. Una vila' rica en teixit associatiu no pot
perdre la vessant popular d'aquests festes d'hivern.

Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP demana al ple de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès els següents acords:

PRIMER.-.Compromis de ('ajuntament de vetllar perquè les entitats coordinin aquestes
festes, posant-los facilitats en els diferents actes proposats ja sigui d'infraestructura,
equipaments o econòmiques. .,

SEGON.- Iniciar la revisió del Protocol de Festes mínim cada dos anys, tal com s'hi
indica, amb la voluntat de revisar-les, avaluar-les i repensar-les, i fer-ho a travès d'un
procés particpatiu, tal com es va fer en la seva redacci6 inicial.
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TERCER.- Que l'ajuntament de Vilafranca vetlli per l'exel'lència de les Festes d'hivern,
implicant-se en la difusi6 de les mateixes, comprometen una major dotaci6
pressupostaria i assegurant suport reiterat i continuat a les mateixes.

Candidatura d'Unitat Popular
12 de febrer de 2018
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MOCiÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
(CUP) PER A INSTAR ALA.GENERALlTAT DE CATALUNYA A FER
FRONT A LA SITUACiÓ D'EMERGÈNCIA SOCIAL

En la darrera legislatura el Parlament de Catalunya ha aprovat un conjunt de noves lleis
per tal d'intentar fer front a la situació d'emergència social, amb els instruments que
permet el règim autonòmic vigent.

La gran majoria d'aquestes 'lIeis, com el Decret-llei d'impostos als' bancs, el Decret-llei
contra la pobresa energètica o ra Llei d'emergència habitacional (o contra els
desnonaments), han estat suspeses o anuHades pel Tribunal Constitucional,
avantposant aquest una interpretaci6 rlgida de la Constitució de 1978 front la voluntat
majoritària de la ciutadania de Catalunya expressada al Parlament, on aquestes lleis es
van aprovar per una àmplia majoria.

Durant aquests darrers dos anys, mentre el Tribunal Constitucional - per iniciativa del
govern espanyol o pròpia- ha suspès o anul.lat fins a quaranta-sis lleis, la situació
d'emergència social no ha fet més que agreujar-se.' .

Tots els indicadors socioeconòmics oficials demostren l'augment de la desigualtat social;
l'alt risc d'exclusi6 social, que ja no sols afecta a les persones aturades; les majors
dificultats d'accés a l'habitatge, així com de poder-lo mantenir; l'augment de les
desigualtats en l'accés al sistema sanitari públic i al sistema educatiu ...

És evident, doncs, la necessitat. urgent que les institúcions catalanes posin fil a l'agulla
per començar a desenvolupar i fer efectives lleis i reglaments, començant per les
suspeses pel Tribunal Constitucional, per tal de potenciar i materialitzar polítiques
públiques que mitiguin els estralls socials que està produint la crisi econòmica que patim
des de 2008. Calen solucions d'emergència mentre no s'implementi un procés
constituent que ens permeti avançar cap a una República que ens doti de majors
recursos i sobirania per poder desenvolupar una arquitectura institucional, una legislaci6 i
unes polltiques públiques basades en una major redistribució de la riquesa.

Per tots aquests motius el Grup Mu'nic.ipal de la. CUP proposa al Ple de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès l'adopció dels següents ACORDS:

PRJMER.- Instar de forma urgent al nou Parlament de Catalunya a aprovar de nou totes
aquelles lleis, suspeses o anul'lades pel Tribunal Constitucional en l'anterior legislatura,
per tal de fer front a la situaci6 d'emerg~ncia social.

SEGON.- Instar al nou Govern de JaGeneralitat a disposar dels recursos oportuns pertal
de fer efectives aquestes lleis aprovades, amb el màxim de brevetat possible un cop
hagin estat aprovades de nou al Parlament.

TERCER,- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al nou Govern de la
Generalitat, aixl com a tots els grups parlamentaris de la cambra legislatiya autonòmica.

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR

12 de febrer de 2018
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MOCiÓ QUÈ PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC
PER LA MILLORA DE L'ENTORN URBÀ I LA POTENCIACiÓ

DE LESARTS VISUALS

Les ciutats es conformen a partir de molts elements que els hi donen identitat,
rellevància i personalitat. Vilafranca té moltes expressions que la fan única i singular
com pot ser la potencia en la cultura popular, l'oportunitat d'esdevenir un referent
en el món de l'enoturisme o un important patrimoni històric.

Aquest patrimoni històric ha de ser protegit í ha de constituir un dels elements
essencials en la promoció de la vila a l'exterior .. PerÒ cal no tancar-se a noves
experiències I obertures en l'àmbit cultural. La cultura abraça moltes arts i molts
diferents tipus d''expressions artístiques.

Un àmbit ones pot obrir un espai distintiu a la vila és en les arts visuals aprofitant
parets mitgeres. Les parets mitgeres són una realitat a la nostra vila. Parets
anònimes i desaprofitades. que esquerden l'entorn. Parets que mostren
discontinuïtats en el paisatge urbà.

Es pot entendre l'existència d'aquest tipus de parets com una qüestió privada i que
incumbeix només a la persona propietària, o es pot actuar donant un interès públic a
aquests elements per millorar l'entorn. Dotar aquestes parets com a espais culturals
comporta introduir nous elements identificadors a Vilafranca i poder dinamitzar part
del sector cultural, tal com han impulsat altres pOQlesi ciutats.

Per tant, l'impuls d"espais creatius per.desenvolupar projectes singulars d'art urbà ha
de permetre establir nous elements identificadors per Vilafranca; revaloritzar espais
urbans; i potenciar i dinamitzar el col.lectiu d'artistes visuals de la vila, fent. los
partícips de la proposta.

Per aquests motius, el. Grup .Municipal d'Esquerra Republicana, proposa al Ple de
l'Ajuntament de Vilafranca l'assumpció dels següents,

Acords:

Primer. Identificar i catalogar les principals parets mitgeres de Vilafranca que puguin
ser decorades a partir d'intervencions artístiques dins del programa d'actuació.

Segon. Informar i establir acords amb les propietats privades amb parets mitgeres
que poden ser objecte de I~ intervenció artística.

í
I

!J

'~
"O
¡¡ï
roroua-:::J
ñ'
<ll

; <ll
i .E-
,- (l)-

2.
ñ'
<ll
C.ro
c.c
n
c:
3ro
2.

., <ll

• "O
<ll

"O
!!¡



Tercer. Desenvolupar unprojeete d'actuació anual, sobre ¡es parets mitgeres de la
vila, dotat amb pressupost suficient per poder abordar un mínim de tres
intervencions anuals.

Quart. Impulsar i determinar espais on entitats puguin realitzar murals artístics.

Cinquè. Traslladar aquest acord, a tots els centres formatius artístics de fa vila i als
diferents col.lectius d'artistes i iHustnldors del Penedès.

Vilafranca del Penedès, a 10 de febrer de 2018.

Mònica HiII, Pere Sàbat i Josep Alvarez
Grup municipal d'ERCaVilafranca del Penedès
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PROPOSTA DE MOCiÓ EN SUPORT I ADHESiÓ A LA VAGA F~MINISTA CONVOCADA PEL8 DE
MARÇ DE 2018, PRESENTADA PELS GRUPS DE VEC, ERC I CUP Al PLE MUNICIPAL DE
VILAFRANCA DEL PENED~S.

El moviment feminista ha convocat una vaga pel 8 -de març de 2018 a parTir dels, següents
punts:

En els últims anys des del moviment feminista intergeneracional, creixent en nombre i en

energia, impulsem i desenvolupem propostes i idees per pensar en altres vides i un altre

món. AI crit de "ni una menys, vives ens volem" que van llançar les feministes argentines

es va dur a terme la primera vaga global de dones de treball productiu i reproductiu el8 de

març de 2017.

El 2018 volem arribar més lluny i visibilitzar amb una vaga més àmplia de la de 2017 la

nostra força, la nostra ràbia i dolor i alhora la nostra alegria compartida de saber-nos

fortes. Volem .que ningú pugui mIrar a un altre costat davant de les nostres propostes i la
nostra centralitat en el món.

Per això, la Comissió 8 Març del moviment feminista ens convoquem a una vaga feminista.

~s una vaga que va més enllà del que s'identifica com aturada laboral perquè la

participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida, i la vaga ha d'assolir

també altres treballs i espais: el de les cures, el consum, la vida estudiantil iassociativa.

Una vaga en la que cridem a reflexionar col.lectivament què poden fer tots i cadascun dels

homes per canviar una situació sobre la qual ja s'haurien d'haver manifestat contraris.

Practiquem un feminisme intersecciohal perquè' sabem que estem travessades per
desigualtats I precarietats que ens .situene'n llocs molt diversos davant del patriarcat, el

treball assalariat, les cures, el consum,' l'exercici dels nostres drets, la formació i la

participació ciutadana, per les diferències que travessem alguna de nosaltres segons la
procedència, la classe, l'edat, l'orientació sexual, la identitat de gènere i habilitats. Però la

vaga és de totes, hi ha un lloc per a totes i cadascuna de nosaltres en la nostra vaga

feminista del SM.

Formem part d'un procés de transformació radical de la societat, de la cultura, de
l'economia, de les relacions. Volem ocupar l'espai públic, reapropiar-nos de la decisió
sobre el nostre cos i la nostra vida, reafirmar la força política de les dones, lesbianes itrans

i preservar el planeta en què vivim.

I per això el SM pararem nost~e consum, el treball domèstic i les cures, el treball
remul1erat.¡ elsnostres"estudis/per'demostrar que s-en~ nosaltres no es produeix, i sense- .....•. ,-.

nosaltres no es repro~ueix.

Per totes aquestes raons, proposem a aquest Ple l'adopció dels següents acords:
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Primer: Donar suport a la proposta de Vaga Feminista prevista pel 8 de Març tot facilitant la

informació per a que les treballadores puguin adherir-se a la vaga, promovent les aturades a

les treballadores que vulguin parar, aixr com fent una aturada davant del centre de treball en la
que prenguin la veu les dones.

Segon. Utilitzar tots els mitjans a l'abast de "Ajuntament per tal de fer difusió de la vaga i les
seves reivindicacions.

Tercer. Impulsar un grup de treball amb la, participació dels grups polítics i les entitats

feministes de la ciutat per generar un entorn de discussió que permeti articular accions
conjuntes basades en les reiviridicacions'de lavaga.

Vilafranca del Penedès, 13 de febrer de 2018
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~. Vilafranca,
VEnComu
MOCiÓ PER LA INCORPORACiÓ DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS Al PROJECTE EDUCACiÓ 360
QUE PRESENTA VILAFRANCA EN COMÚ A L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Una de les conclusions més importants i consensuades en els debats sobre l'educació és que
l'educació és molt més que el conjunt de coneixements que les escoles i instituts imparteixen
en l'horari lectiu. ~s a dir, que educa la família, el centre escolar, els amics I amigues, la societat,
l'entorn ... De manera que el barril la ciutat són fonamentals per a l'educació integral dels infants
i adolescents. El món local és la mida justa per desenvolupar estratègies que ajudin a fer-los
créixer.

Els Ajuntaments, malgrat tenir molt poques competèncles en l'àmbit de l'educació reglada,
poden definir estratègies que permetin un context clarament educador sobre el conjunt de la
poblacló. Però per definir-les cal una visió tran'sversal en temes d'jnfànéia i adolescència i que
totes les decisions municipals que es prenguin tinguin en compte aquest nombrós col.lectiu que,
a vegades, sembla invisible per a qui pensa I organitta la vila.

El Sfndíc de Greuges de Catalunya, en el seu informe sobre el lleure Infantil (2014) ja afirmava
que hi havia evidents desigualtats en l'accés al lleure I reclamava a les administracions més
polftlques d'equitat. Aquesta situació també es dóna a la 'Illa segons l'Informe de la Comissió
Tècnica d'Infància de l'Ajuntament de Vilafranca.

Una de les pràctiques d'èxit per reduir aquestes desigualtats en l'educació dels joves i els infants
es garantir l'accés al lleure a tothom i fomentar el lleure educatiu. I això és el que proposa el
programa "Educació 360" (https:/Iwww.educacio360.catl) que impulsen la Diputació de
Barcelona, la FundacióJaume Bofjllila Federacló de Moviments de Renovació Pedagògica (veure
Annex):

Educació 360 es proposa impulsar una estratègia d'equitat id'igualtat d'oportunitats.
Tot l'alumnat, amb independència de la seva posició socioeconàmica, bagatge cultural,
condicionants familiars, funcionals, d'origen o residència, ha de tenir accés a
extraescolars de 'qualitat fara de l'horari escolar.

Educació 360 planteja que la polft1ca pública i el model educatiu incorpori oquesto
concepció més àmplia de l'educació. L'àmbit extraescolar ha de formar part de lapolitica
educativa i garantir que tothom tingui accés a les oportunitats que s'esdevenen en
l'entorn, pel que cal habilitat mecanismes de provisió i accés que ho facin possible:
sistemes de tarifació, beques per extraescolar, subvencions a activitats i dotar els
pressupostos públics en aquest àmbit.

Educació 360 planteja que el municipi iel bairi són escenaris de proximitat especialment
idonis pel dIsseny coordinat d'una estratègia educativa que atengui els infants iles seves
families. Elsajuntaments han de liderar els processos de coordinació territorial.
'f"~ £:1-',,,. '.~' ._. ',' ". - .. • , .... ~~.- .~",.,~~.. _ •• "-o _,'''"', _ •• ~.~ •• " .~.,.

Atenent que aquesta problemàtica està present a Vilafranca del Penedès.

Atenent que Vilafranca del Penedès forma part de la Asaciación Internacional de Ciudades
Educadoras (AlCE).
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Atenent que el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès del 19 de juliol de 2016 va aprovar
per unanimitat una moció sobre "Patis Oberts" directament relacionada amb aquesta qüestió i
que contemplava el següents compromisos:

1. Definir un projecte de Patis aberts.

Consensuar amb les comunitats educatives u~ projecte que contempli els punts
següents:

a) Oferir aquest servei de manera progressiva als patis i instal.lacions de diversos
centres escolars públics d'educació infantil i primària repartits per la vila que són
propietat de l'Ajuntament de Vilafranca, en horaris rotatius de tarda relacionats
amb les hores de llum natural, de cap de setmana, festius, ¡en vacances escolars.

b) Implementar de forma progressiva el programa Patis oberts en funció dels
paràmetres següents referits al barri on estan localitzades les escoles:

• la manca d'espais a l'aire lliure destinats a la pràctica esportiva i al joc
grupal.

• La necessitat d'aplicar programes de cohesió social.

• La necessitat d'espais per a la pràctica esportiva de les entitats de la vila.

c) Donar a conèixer aquest projecte a les direccions dels centres, els consells
escolars de les escoles de la vila, les AMPAs, les entitats que treballen en el camp
del lleure infantil i juvenil, les entitats i empreses que ofereixen activitats
extraescolars, les entitats dels barris, etc.

Buscar la implicació de les entitats per vincular-les a aquest projecte.

d) Coordinar-ne el funcionament amb les direccions lles AMPAs dels centres on
s'ofereixi el servei de Patis oberts, per tal de respectar l'ús del pati escolar en
l'horari no lectiu que depengui dels propis centres.

e) Iniciar de forma experimental el programa Patis oberts el primer trimestre del

curs 2016-2017, dotant-lo de la partida pressupostària adient.

1. Els aspectes contemplats en aquesta moció quedaran supeditats a la disponibilitat i
viabilitat pressupostària.

Esproposa al Ple l'adopció dels següents acords:

1. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès s'incorpori com a soci a l'Aliança Educació
360.

2. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès doni compliment a la moció Patis Oberts
aprovada en el ple de 19 de juliol de 2016 en el termini de tres mesos i que incorpori
aquesta iniciativa al projecte Educació 360.

3. Que es comuniqui aquesta acord a la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill i
la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica.

Vilafranca del Penedès, 12 de febrer de 2018
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'Ú' Vilafranca,
VEnComu

MOCIÓ QUE PRESENTA VILAFRANCA EN COMÚ A L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS PERQUÈ ES SUMI Al FRONT COMÚ DEL MÓN LOCAL PER DEFENSAR LA LLEI 24/2015
EN MATÈRIA DE POBRESA ENERGÈTICA.

Exposició de motius:

El passat 30 de novembre de 2017 l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) va convocar a
una reunió als 13 Ajuntaments més grans de Catalunya, a les entitats municipalistes i entitats
socials per analitzar Ja llei 24/2015: els seus èxits aconseguits i les dificultats en la seva
aplicació.

A la reunió van participar representants dels municipis de Sant Boi de llobregat, Badalona,
Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Reus, Sabadell, Tarragona I Hospitalet, així com,
representants de ('Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis, la
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social i Ecoserveis. L'objectiu d'aquesta reunió era crear un
front comú en la defensa de la llei 24/2015, una norma totalment vigent en temes de pobresa
energètica, que protegeix a les famílies vulnerables i evitar els talls.

Aquesta Llei es va aprovar en el Parlament gràcies als centenars de milers de signatures que
van recollir al carrer la PAH, l'APE I altres organitzacions de la societat civil. L'APE pretenia
convocar, ara en ple hivern, un període especialment crític pel que fa a la pobresa energètica,
al món local per assegurar que totes les famílies en situació de vulnerabilitat estiguin
protegides contra els talls de subministraments d'aigua, llum i gas. Especialment amb motiu de
('augment generalitzat dels preus energètics.

No hauríem d'oblidar les taxes de mortalitat addicional d'hivern registrades en països
occidentals, la de l'Estat Espanyol"(21%), és juntament amb la de Portugal i Irlanda, una de les
més elevades d'Europa. Assumint que només un percentatge d'aquestes morts són
conseqüència de viure en un habitatge amb temperatures Inadequades, la pobresa energètica
podria estar darrere d'entre 2.300 i 9.300 morts a l'any, una xifra, en qualsevol dels casos,
superior a la de les morts per accidentS de trànsit.

Ara que arriba l'hivern cal llençar un missatge clar i contundent a la ciutadania en general i a
les empreses subministradores en particular: que la llei protegeix a les fam nies vulnerables,
que no es pot realitzar cap tall de subministraments per impagament d'aquestes famílies i que
no volem més morts per pobresa energètica.

Durant tot l'any, però especialment a l'hivern, una de les principals prioritats a la nostra ciutat
hauria de ser combatre la pobresa energètica i assistir a qualsevol fòrum que es convoqui per a
construir un front comú per aplicar de forma contundent la Llei 24/2015, que segueix vigent
malgrat els pals a les rodes que estan posant les empreses subministradores, ¡especialment,
Endesa i Gas Natural. La sentència del Jutjat Contenciós-Administratiu número 2 de Barcelona

.. del' passat 5 dedesembre""ha"anu!.lat el'prototol'd'apHcàci6 de'la llei 24/2015 aprovat pér-" " ....
l'Agència Catalana del Consum en entendre que no era un organisme competent per a fer-ho.
El text servia només com a guia per als Ajuntaments i els Serveis Socials i establia bàsicament
el procediment de comunicacló entre les companyies elèctriques i les Administracions
Públiques. Per tant, és molt important que la ciutadania sàpiga que davant de l'entrada de
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l'hivern, la Llei 24/2015 segueix totalment vigent i aquesta norma els protegeix dels talls per
raó d'impagament i animem en aquest sentit a denunciar qualsevol incomp~iment al respecte.

Cal recordar que la Llei 24/2015 ha tingut lJna repercussió espectacular sobre la societat
catalana. Des d'agost de 2015' fins al desembre de 2016, segons dades facilitades .per l'Agencia
Catalana del Consum, havia evitat més de 39.000 talls, situant-se com a referent a escala
europea en l'àmbit de la protecció contra la pobresa energètica.

També volem recordar que el nostre Ajuntament està fent front al pagament de factures de
subministraments, segons les pròpies dades de l'Ajuntament l'any 2016 es van donar ajuts per
pobresa energètica per valor de 36.275,06€ I l'any 2017 per valor de 37.203,27(. Diners públics
que van directament a les empreses subministradores quan aquestes es neguen a signar els
convenis que obliga la Llei 24/2015 per llevar els deutes de les famllies.

I per últim, no podem oblidar que per tal que s'apliqui el principi de precaució establert per
l'apartat 2 del la Llei 24/2015 quan l'empresa subministradora hagi de fer un tall de
subministrament ha de sol.licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per a
determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d'exclusió
residencial determinades per l'article 5.10.5.' L'empresa subministradora ha d'informar, en
qualsevol avís o comunicació que faci referència a la manca de pagament del servei, dels drets
relatius a la pobresa energètica establerts per aquesta llei, d'acord amb el que estableix
l'article 17.6 de la llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Dit això,
caldria esbrinar si a la nostra vila les companyies subministradores incompleixen la Llei I es
continuen produint talls sense notificar a serveis socials i si aquestes persones i/o famílies
poden desconèixer la protecció que els garanteix la llei 24/2105. Per això caldria enviar un
fulletó informatiu a totes les llars de Vilafranca del Penedès explicant els drets en matèria de
pobresa energètica.

Per tots aquests motius expressats anteriorment proposem al Ple d'aquest Ajuntament els
següents

Acords:

Primer.- Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès se sumi al Front Comú del món local per
defensar la Llei 24/2015, com una eina que ha aconseguit aturar més de 30.000 talls de
subministrament a Catalunya, i una norma que és totalment vigent en pobresa energètica, i
que protegeix a les famflies vulnerables i evita talls, convocat pel l'Aliança Contra la Pobresa
Energètica (APE).

Segon.- Denunciar, si es que segueixen avui dia, els talls iI.legals que es produeixen,
denunciant i sancionant a les empreses subministradores, ja que l'única via que tenen els
municipis per fer complir la llei a les empreses subministradores és denunciant i sancionant-
les. I creació d'un registre municipal a on es recullin els talls de subministraments a la nostra
ciutat i fer públic el rànquing de les empreses que fan talls, amb el nom de la mateixa i el
número de talls fets.

Tercer.- Exigir la signatura dels convenis amb les empreses subministradores per llevar els
deutes de les famílies í deixar de pagar amb fons públics les factures impagades per falta de
recursos i fer-ho només en casos que els professionals dels serveis socials ho valorin com a
imprescindible. Els serveis socials municipals destinaran els imports de les ajudes per
subministres a altres ajudes prioritàries per les famílies.

Q~~rt:Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès c¿~~titueixi "Òrgan 5ancionador propi, tal í
com contempla la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya i el seu
desplegament reglamentari, seguint l'exemple de ciutats com Barcelona i Sabadell.
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Cinquè.- Elaborar una campanya comunicativa urgent per aquest hivern, sota el lema: "A
Vilafranca, cap tall. Acabem amb la pobresa energètica" que consti de Fulletons informatius a
tots les associacions de veïns i equipaments municipals, anuncis als diaris i difusió a mitjans
públics iweb de "AJuntament.

Sisè.- Reforçar l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb el personal necessari per a poder atendre a
les persones que requereixin infòrmació o hagin d'iniciar els tràmits per a evitar un tall de
subministraments.

Setè.- Comunicar aquests acords a "APE, a "Associació Catalana de Municipis, a la Federació
de Municipis de Catalunya, a la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social i a la Generalitat de
Catalunya.

A Vilafranca del Penedès, 12 de febrer de 2018
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