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DEL PENEDES

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 urgència d'atendre despeses de caire
inajornable, l'expedient núm. 5 d'Habilitació de crèdits extraordinaris, de
Suplements de crèdit i de Transferències de crèdit del Pressupost de l'Entitat
d'enguany mitjançant majors ingressos, baixes per transferència de partides
que ofereixen sobrant i aplicació de part del romanent de tresoreria de
l'exercici 2017, de conformitat amb el que disposa l'Article 177 del RDL
2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, segons el detall següent:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS:

Partida

4.15321.61900 Urbanització espai públic entorn de
la via .

4.15320.61900 Adequació urbanitzacions .

4.13301.61900 Millores en semàfors .

4.44111.61900 Millores parades del bus urbà .

4.15321.61901 Millores dels carrils bici urbans .

4.93301.62200 Reforma i ampliació edifici alberg de
Càrites .

4.15310.62900 Tancament de l'illa de vianants .

2.93301.63200 Rehabilitació espais OAC.- millores ....

4.93301.63200 Rehabilitació edificis municipals .

5.15320.75100 Consorci Promoció Turística Penedès.-
Conveni obres aparcaments autocaravanes

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS .

SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

Partida

2.92001.22400 Assegurances .
Ròssec , .

77.000,00

25.000,00

20.000,00

105.000,00

1.500,00

2.701.876,30

- 12.DOO,00
12.000,00



Suma anterior .

3.23107.22699 Igualtat.- funcionament .

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT .

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT:

Partida

5.24109.22999 Beques diversos programes .

2.92003.22799 Contractes de serveis.- Informàtica ..

TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT .

TOTAL CRÈDITS EXT, SUPLEMENTS I TRANSFERÈNCIES

FINANCAMENT

BAIXES PER TRANSFERÈNCIA:

Partida

1.13201.12110 Retribucions complem. Policia Local...

3.32301.22699 Llars d'infants.- funcionament .

TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA .

MAJORS INGRESSOS:

Concepte

12.000,00

22.600,50

34.600,50

11.140,00

35.000,00

46.140,00

2.782.616,80

35.000,00

11.140,00

46.140,00

450.01

741.01

761.04

Generalitat.- Fons de Cooperació
Local .

EMAVSA.-Transferència de capital
per obres urbanització espai entorn
de la via .

Diputació de Barcelona.- Subvenció
per obres urbanització espai entorn
de la via .

TOTAL MAJORS INGRESSOS .

36.100,50

552.075,09

600.000,00

1.188.175,59



APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA:

Concepte

870.00 Aplicació romanent de tresoreria
per a despeses generals . 1.548.301,21

TOTAL APLICACIÓ ROMANENT . 1.548.301,21

RESUM FINANÇAMENT

Baixes per transferència
Majors ingressos
Aplicació romanent 2017

46.140,00
1.188.175,59
1.548.301,21

TOTAL FINANÇAMENT 2.782.616,80

I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin .

/

\

d'abril de 2018

@
Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDÈS

..... -..Vilafranca-,dêTPenedè.-.-.>/'

~

I

http://www.vilafranca.cat


La Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa que se sotmeti al Ple
municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen següent:

Atès que el Ple municipal, per acord de 12 de desembre de 2017, va aprovar
inicialment la nova Ordenança municipal reguladora de la protecció dels animals i de
la seva tinença.

Atès que l'Ordenança s'ha sotmès al tràmit d'informació pública mitjançant edictes
publicats en diaris oficials, tauler d'anuncis i mitjans de comunicació. Durant el
període d'informació pública s'han presentat escrits d'al. legacions, per part de grups
municipals (VeC i CUP), els quals fan referència a múltiples aspectes del document.

Atès que un cop analitzades les propostes i esmenes, moltes d'elles són acceptades
totalment o parcialment, mentre que altres són objecte de rebuig, en els termes de
l'informe tècnic emès i incorporat a l'expedient. Conseqüentment, s'ha redactat un
nou text de l'Ordenança, recollint les modificacions resultants de les esmenes
acceptades.

Per això, s'ACORDA:

1. Aprovar definitivament la nova Ordenança municipal reguladora de la protecció
dels animals i de la seva tinença, que comprèn 73 articles, una disposició transitòria,
una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

2. Notificar aquest acord, amb la informació adient, a les entitats que van presentar
al.legacions.

PLAN_GEN
2/2017/EG_RN

Vilafranca del Penedès, 5 d'abril de 2018

3. Es trametrà una còpia de l'Ordenança a la Delegació del Govern a Catalunya i a la
Generalitat de Catalunya, i es publicarà íntegrament en el BOP i per referència en el
DOGC. L'Ordenança entra en vigor quinze dies després de la seva publicació íntegra
en el Butlletí Oficial de la província.

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.catlvalidacio

Codi validació document:
1177 4565257227603015

Cort 14 . 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 . www.vilafranca.cat
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MOCiÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDECAT), GRUP
MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP),
I GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA (ERC) PER
L'ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLíTICS, EL RETORN DELS
EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I
AUTORITÀRIA DE L'ESTAT ESPANYOL

Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del
govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i
policial de l'estat. L'onada repressiva contra els catalans i les catalanes és
majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets
civils, polítics i humans més bàsics per tal d'erradicar qualsevol signe de
dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular
empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells
gent de pau.

El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país
com un nou dia trist i negre. L'empresonament injust, arbitrari i abusiu dels
diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull,
Dolors Bassa, i l'exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la
història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració
dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per
la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont,
totalment incomprensible davant la comunitat internacional.

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol,
on cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets
i llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si
mateix com a democràtic i civilitzat.

Davant d'aquesta nova injustícia, d'aquesta ignomínia, d'aquest acte
d'autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques
més fosques de l'Espanya del segle XX, des del món local no podem restar
impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil'lar que continuarem defensant les
nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop
més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d'aquells
representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de 1'1 d'octubre i
el resultat de les eleccions del 21 de desembre.



I l'estat, en lloc d'actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l'acord són
el motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra,
menyspreü, humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra
l'independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense
mesura.

Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants,
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül
Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig,
Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sanchez, Marta Rovira i
Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d'exercir el nostre mandat democràtic,
emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens
mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la
llibertat i el ple exercici de la democràcia.

Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la
nostra lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser
tractats com a ciutadans i no com a súbdits.

Per aquest motiu, el grup municipal de PDeCAT, proposa al Ple de l'Ajuntament

de Vilafranca del Penedès l'adopció dels següents,

ACORDS

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme
Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep
Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sanchez.

SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:
Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret,
Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets
polítics, ciutadans i humans sense veure's sotmesos a cap judici pel seu lliure
exercici polític.

TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la
lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir
dels ciutadans per part d'un estat que jutja les idees i empresona de forma
¡1.legal.



QUART.- Denunciar l'evident manca de separació de poders a l'estat espanyol,
així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de
l'estat.

CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant
accions pròpies d'una dictadura i apel'lar a la justícia internacional perquè
intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels
ciutadans catalans.

515È.- Instem a totes les entitats de Vilafranca del Penedès a defensar els
drets fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims
representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya.

5ETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de
Catalunya, el Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la
crida unitària del President i a la plataforma "Espai Democràcia i Convivència"
que té com a objectius "la defensa de les institucions catalanes, la convivència,
la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania".

VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament
Europeu a Barcelona, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets
Humans (ACNUDH) així com a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i
l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), l'aprovació de la present
moció.

Vilafranca del Penedès, 3 d'abril de 2018



ELS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA EN SUPORT A PROACTIVA
OPENARMS

ALCALDIA

L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès proposa l'aprovació de la
moció següent a proposta del Fons Català de cooperació al desenvolupament:

En els darrers dos anys, Proactiva Open Arms ha rescatat més de 54.000
persones de ser ofegades a la Mediterrània, fugint de la guerra i de la
persecució i cercant refugi a Europa, amb el suport econòmic i polític del món
local català en general i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en
particular, en el marc de la campanya #mónlocalrefugi.

Malgrat aquesta magnífica tasca, Proactiva Open Arms ha estat víctima de
l'assetjament per part de les autoritats líbies i italianes per tal que l'entitat deixi
de rescatar refugiats. Prova d'això és que de les nou organitzacions que
treballaven al Mediterrani fent aquesta tasca, només en queden tres a causa de
la persecució de les autoritats líbies i italianes des del 2017.

El darrer episodi d'aquest assetjament ha estat la confiscació preventiva el
vaixell de l'ONG badalonina Proactiva Open Arms per part de les autoritats
italianes sota les inversemblants acusacions d'afavorir la immigració
clandestina i d'associació criminal, delictes que comporten fins a set anys de
presó. .

Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de
persones estan absolutament fora de lloc en una organització humanitària
coneguda i fiable com Activa Open Arms. Recordem que el dret del mar
estipula que la protecció de la vida humana és prioritat absoluta.

Per tot això, des de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès es proposa
l'adopció dels acords següents acords:

• Mostrar tot el suport i tota la solidaritat a l'ONG Proactiva Open Arms per la
magnífica tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i
protecció internacional.



• Rebutjar les acusacions contra Proactiva Open Arms i exigir l'aixecament de
la immobilització del seu vaixell, així com la retirada dels càrrecs contra els
treballadors i treballadores de Proactiva Open Arms.

• Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de
Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat espanyol i als
governs de Líbia i d'Itàlia.

L'alcalde

Vilafranca del Penedès, 9 d'abril de 2018
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MOCiÓ SOBRE EL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA RICARD FORTUNY QUE PRESENTA
VILAFRANCA EN COMÚ AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca (CSSV)o Centre Ricard Fortuny és el Centre Sociosanitari públic de
referència a la nostra vila i a la comarca. És un Centre relativament nou i modern, molt funcional i molt
preparat estructuralment, i que compte amb un ampli ventall de professionals.

El cssv treballa en l'atenció a les persones amb malalties cròniques evolutives, la rehabilitació i l'atenció a
les persones grans amb dependència, amb una estructura de serveis integrada per les següents unitats:

_Atenció en Salut! proveïdor del Servei Català de la Salut-SCS -Departament de Salut- (entre 60-70%
de l'activitat):

• Unitat de llarga estada.
- Unitat de mitjana estada-convalescència.
• Unitat de mitjana estada-cures pa(.\iatives .
• Unitat de mitjana estada polivalent.

• Atenció Social! proveïdor de la Secretaria d'Inclusió Social i Promoció de l'Autonomia Personal -
SISPAP,Departament de Treball, Benestar Social i Famílies- (30-40% de l'activitat):

• Residència Assistida -RAS-.
- Centre de Dia .CD-.

La dualitat d'atenció/concert d'activitat amb diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, ha
portat, de manera opcional, que no obligatòria, a l'adopció de dos Convenis Col.lectius dins el mateix centre:

_ . I Conveni Col.lectiu dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitoris
i Centres de Salut Mental, concertats amb el SCS (SISCAT).D'ara endavant, conveni Salut. Aquest
Conveni afecta les treballadores que presten atenció en Salut.

VI Convenio Morco Estatal de Servicios de atenclón o las personas dependientes y desorral/a
de lo promoción a la autonomia personal. D'ara endavant, conveni Social. Conveni al qual estan
acollits tots els centres residencials privats i alguns centres públics. Aquest Conveni afecta les
treballadores de RASi CD.

La coexistència d'aquests dos Convenis Col.lectius -amb condicions laborals i salarials molt diferents-
comporta, a criteri nostre, una greu situació d'inequitat laboral i social. Inequitat que ve agreujada pel fet
que a tot el Centre hi intervenen tots els estaments professionals, des de gestors a recepcionista, la majoria
sota conveni Solut (SISCAT).Mentre que el conveni Social (de Residències) només afecta un petit col. lectiu
de RASiCD.
En els darrers anys s'han donat diversos factors que han endurit les condicions laborals, com ara l'augment
de l'activitat I l'augment de la seva complexitat i que l'evolució de la plantilla no ha seguit el ritme de
l'evolució de l'activitat. De fet, I parlant en termes de Plantilla global equivalent a jornada complerta -hores
treballades-, l'imy 2016 hi havia una treballadora menys que el 2012. I, a més, la plantilla s'ha prec¡¡ritzal.
Del 86% de plantilla indefinida el 2010, s'ha passat al 60% de plantilla indefinida el 2017.

Aquest situació ve donada en part per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat que regula la contractació
indefinida a través de la taxa de reposició, que ha estat durant diversos anys del 0%, incrementant poc a
poc fins el 2016 que ha va ser del 100%. Però també hi han intervingut altres factors, com pot ser la
voluntat de la direcció del CSSV.
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Les retallades salarials -5%- des de 2010 -aplicades al Conveni SISCAT-Salut-, lla limitació de l'augment de la
massa salarial a un 1% deguda a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2017, han dificultat l'aplicació de
l'augment de l'IPC al conveni social.

Per altra banda, des del 2010, s'han congelat les tarifes de les línies socials per part del corresponent
Departament de la Generalitat. Això vol dir que els centres que tenen activitat social concertada amb la
Generalitat estan cobrant aquest concert amb tarifes de 2010.

En aquest sentit, el maig de 2017 !'ACRA-Associació Catalana de Recursos Assistencials-, la Patronal dels
centres privats, va presentar L'informe sobre Ja situació actual de les tarifes públiques, on s'explica que els
costos de la gestió a les residències i centres de dia s'han incrementat durant aquests anys un 10.8% i, en
canvi, s'han congelat les tarifes -que si ara s'actualitzessin, es veurien incrementades en un 11.1%-. Aquest
informe va ser lliurat als representants de les sis formacions polítiques del Parlament de Catalunya durant la
passada legislatura. L'ACRAva exposar als grups parlamentaris la necessitat d'incrementar les tarifes per tal
de seguir oferint el millor servei possible, i també per millorar les condicions laborals de les treballadores i
treballadors. Arran d'aquest informe, el grup de CSQP va presentar una moció que, després de recollir
diferents esmenes provinents dels altres grups, va ser aprovada pel Ple del Parlament. Malgrat això, no s'ha
tirat endavant la seva execució i les tarifes segueixen congelades.

Totes aquestes qüestions Juntes, no han afectat la bona qualitat assistencial del CSSV, gràcies a la
professionalitat i vocació de servei de tes treballadores d'un àmbit tan sensible com és el de l'atenció
Sociosanitària iSocial. Però sí que s'ha reflectit i es reflecteix en el clima laboral i en les taxes d'absentisme
laboral, significativament més elevades que en la resta de sector, í que es van incrementant any a any.

Per altra banda, elCSSV és un Consorci públic -per definició, empresa sense ànim de lucre- que en els
darrers sis anys ha tingut superàvits. L'objectiu principal de l'empresa sense ànim de lucre no és obtenir
beneficis, sinó que és donar el millor servei possible gestionant el millor possible els ingressos -provinents
de la recaptació públlca-. Cas que hi hagi superàvit l'ha de reinvertir en la pròpia empresa, en la seva
estructura, en el seu funcionament i en el seu personal. ~s per aquest motiu que es proposa que una part
d'aquests superàvits es dediquin a millorar les condicions laborals i salarials de les treballadores
discriminades, contribuint d'aquesta manera a una major equitat social entre tots els treballadors i
treballadores del centre I a una millora del servei als iles usuàries.

ELCSSV està pàrticipada en un 49% per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i en aquest sentit hi ha una
responsabilitat social que s'ha d'exercir. Per tot plegat des de Vilafranca en Comú es proposa que el Ple de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès acordi:

1. SoHlcltar a la Junta de Govern del CSSV la unificació de tot el personal sota el mateix conveni
col.lectiu., el conveni Salut, abandonant el conveni Social, que és el més desfavorable a les treballadores
afectades, com a primera mesura per millorar el servei i l'equitat laboral. A tal efecte es farà una
calendarització dels ajustos econòmics fins igualar les condicions salarials dels dos Convenis i implementar
el conveni de Salut com a únic per a tot el personal del centre.

2. Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya, un cop es constitueixi, ¡'aplicació de la moció
"Sobre la situació de les residències de la gent gran" aprovada pel Ple del Parlament el 13 de juliol de 2017,
que contempla "Millorar les tarifes públiques dels serveis d'atenció a persones grans, amb la incorporació de
clàusules que condicionin que com a mrnim un 60% d'aquest increment es destina a millorar el salori dels
treballadores, especialment dels que tenen els salaris més baixos, i que la resta de l'increment es destino
únicame~t a millorar el server que es presta als usuaris." (s'adjunta com Annex).

3. Fer arribar una còpia de l'acord als membres de la Junta de Govern del Consorci sociosanitari de
Vilafranca ial Departament de Treball, Benestar Social I Famflies de la Generalitat de Catalunya.

Vilafranca del Penedès, 9 d'abril de 2018
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~ Vilafranca,
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MOCiÓ DE SUPORT A LA IMPLEMENTACiÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA QUE
PRESENTA VILAFRANCA EN COMÚ AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per unanimitat de tots els
grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya. Aquesta aprovació va ser fruit de la
Iniciativa Legislativa Popular impulsada per la Comissió Promotora de la Renda Garantida,
formada per desenes d'entitats socials, sindicats i partits polítics, i té com a objectiu el
desenvolupament de l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia amb la finalitat d'assegurar els
mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa,
per tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.

La llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, va començar a aplicar-se el
passat 15 de setembre de 2017. Més de 300.000 persones s'han informat d'aquest nou dret
subjectiu mitjançant el telèfon gratuït, la plana web i l'assistent virtual del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, les oficines de Treball i les Oficines d'Afers Socials i Famílies.

Mig any després de la seva posada en marxa, I segons les dades facilitades pel mateix
Departament al mes de febrer de 2018, 20.334 persones que han demanat cita prèvia per
tramitar la renda garantida encara estan pendents de ser ateses. S'han obert 36.000 expedients,
dels quals s'estan resolent uns 4.000 (un 5,3% dels expedients). Per tant, podem afirmar que fins
el febrer, encara més de 51.000 persones estaven esperant una resolució per part del
Departament de Treball, Afers Socials IFamllies, bé per concertar una cita prèvia o perquè el seu
expedient sigui resolt.

La posada en marxa de la renda garantida de ciutadania permet incloure, dins del sistema de
protecció català, la garantia de rendes, amb l'objectiu que cap família a Catalunya tingui
Ingressos per sota de l'índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).Les famílies sol.licita nts
han d'acreditar la manca d'ingressos suficients per poder optar a la renda garantida, durant els
6 mesos anteriors a la sol.licitud, a més d'altres requisits recollits en la lleI. la manca de celeritat
en la seva tramitació perpetua i agreuja la situació de manca d'ingressos d'aquestes famílies.

SIbé és cert que aquelles famrties que cobraven la Renda Mrnlma d'inserció han passat a cobrar
automàticament la renda garantida de ciutadania, la gran majoria dels nous beneficiaris que van
soHlcitar-la a partir del lS de setembre de 2017 estan encara a l'espera de resolució.

La tramitació de l'accés a aquest nou dret subjectiu per part del departament de Treball, Afers
Socials I Famllies ha estat poc efectiva: hi ha soHicitants sense cita prèvia tot ihaver-la demanat
fa mesos, el programes informàtics no estaven suficientment testats i validats i la seva
Implantació ha estat desigual al conjunt dels organismes implicats en la tramitació. S'ha fet una
distribució poc efectiva dels professionals contractats com a reforç per a la gestió d'aquesta
prestació Iuna formació desigual i poc acurada dels/les gestors/es. Es realitzen requeriments de
documentació ja presentada que provoquen un allargament dels terminis. Es detecten
resolucions denegatòries poc ovagament motivades iproblemes en l'admissió com a perceptors
de la renda garantida a persones sense sostre. Aquests casos, junt amb d'altres, han fet que el
Departament hagi incomplert els terminis que fixa la Llei per a la resoluciÓ dels expedients,
recollits a l'article 26 i a la disposició transitòria segona. L'única opció de reclamació de les
famflies .afectades és interposar un recurs d'alçada davant la pròpia Administració.



D'altra banda, la manca d'instruccions clares al personal tècnic del Servei Català d'Ocupació i
dels Equips Bàsics d'Atenció Social dificulten encara més la tasca d'acompanyament i
assessorament dels/les beneficiaris/àries. Els plans d'inserció laboral encara no s'han
implem~ntat per donar resposta a les necessitats d'aquests coHectius, tampoc s'han posat en
marxa els ajuts a empreses per a la contractació, ni les taules territorials de coordinació, ni s'ha
avançat en el desplegament reglamentari de la llei.

Estem davant d'un fet greu d'incompliment per part del Departament de Treball, Afers Socials i
Famllles d'una llei aprovada, negociada I consensuada amb tots els partits polítics i les entitats
que formen part de la Comissió Promotora. Una llei que reconeix un dret subjectiu, i en la que
cal posar tots els recursos necessaris per fer-la eficaç iefectiva, més encara si tenim en compte
que tant la data d'inici de la llei com els terminis per a la resolució dels expedients van ser
acordats amb els/les responsables del Departament. Avui dia, continuen sent els Ajuntaments
els qui donen resposta efectiva mitjançant prestacions de caràcter social als beneficiaris/àries
potencials de la renda garantida de ciutadania.

Des del grup municipal de Vilafranca en Comú de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès es
demana al Ple que prengui els següents ACORDS:

1. Expressar el suport a la llei 14/2017, del20 de Juliol, de la renda garantida de ciutadania,
i exigir a la Generalitat de Catalunya el seu correcte desplegament.

2. Instar el Govern de Catalunya, en el mome~t que es formi, a l'elaboració i aprovació del
decret del Reglament per desenvolupar la RGC.

3. Instar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
a:
- Accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de ciutadania,
Informant l'interessat/da d'aquelles oficines amb la llista d'espera més curta; i a resoldre
els expedients oberts incrementant notablement el personal de la Direcció General
d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa per a aquesta
finalitat.

-Informar a les persones sol-licitants sobre la situació del seu expedient dins els terminis
que marca la Llei, així com obrir vies de revisió per aquells expedients que finalment
quedin rebutjats, especialment en casos de menors, persones amb dependència i dones
víctimes de violència masclista.

7 Prioritzar la resoluciÓ dels expedients que superin els 5 mesos d'espera.

- Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de reclamacions i
d'interposició d'un recurs d'alçada per aquells beneficiaris/àries que hagin vist vulnerats
els seus drets en relació a la Llei.

- Destinar els recursos tècnics I de personal necessaris per a una atenció de qualitat a les
oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya ials Serveis Socials Bàsics .

• Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació, on hi siguin
presents representants de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les
Cooperatives il'Autoempresa, del Servei d'Ocupació de Catalunya, dels Serveis Socials i
dels Ajuntaments o Consells Comarcals.

- Iniciar el desplegament del decret regulador del reglament que desenvolupa la renda
garantida de cIutadania.

- Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de persones
beneficiàries de la renda garantida.
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- Realitzar un exercici de transparència en la gestió i a informar-ne en temps iforma tant
a la Comissió promotora de la RGCcom a les entitats municipalistes i els municipis, fent
públiques les dades i l'estat de situació, del desplegament de la Renda Garantida de
Ciutadania.

4. Instar el Departament de Treball, Afers Socials i Família que la prestació s'apliqui sense
caràcter restrictiu.

S. Instar el Govern a la posada en marxa de la Comissió de Govern de la RGC que ha de
realitzar les funcions d'òrgan de seguiment de la RGC.

6. Donar trasllat dels presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i Família, els
grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Comissió Promotora Renda Garantida de
Ciutadania i les entitats municipalistes de Catalunya i al Consell Municipal de serveis
Socials.

Vilafranca del Penedès, 9 d'abril de 2018
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POLlTICA MUNICIPAL
ESQUERRA
REPUBLICANA

MOCiÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER PRESERVAR EL DRET DELS
INFANTS ALJOC I PER UNA ORDENACIÓ INCLUSIVA DELS ESPAIS PÚBLICS

L'article 30 dels Drets dels infants aprovats per l'assemblea de les Nacions Unides
estipula que "L'infant té dret a l'esbarjo, al joc i a participar en les activitats artístiques i
culturals". El joc és l'activitat principal dels nens i nenes i a través del joc aprenen a
crear, a Imaginar, a relacionar-se, a gaudir "0 per als infants el joc és l'activitat bàsica
per desenvolupar-se i aprendre, i fomentar les habilitats motrius i intel'lectuals, les
habilitats socials iculturals i el creixement maduratiu.

D'altra banda, els espais públics de la ciutat han d'estar concebuts (tant pel que fa a la
seva estructura física, com pel que fa als seus usos) per a donar resposta a les
necessitats i a les demandes del conjunt dels ciutadans. A les necessitats de tots els
veïns i veïnes, dels petits i dels grans.

Atès que la pràctica de qualsevol joc a l'espai públic està sotmesa al principi general de
respecte envers les altres persones, al seu ús adequat, i al fet que no comportin perill
per a la seva integritat física ni per als béns, serveis o instal.lacions, tant públics com
privats.

Atès que a la nostra ciutat, existeixen a diversos espais públics, rètols que prohibeixen
jugar a pilota a les places, segons la ordenança municipal de civisme i convivència
ciutadana, en els que s'especifica "que és prohibit jugar a pilota i practicar exercicis
físics que puguin molestor als altres vianants, fora dels recintes destnants a aquest fi".

Atès que aquest plantejament si bé es justifica en l'objectiu general de l'ordenança de
civisme i convivència ciutadana, no té en consideració com a dret primordial de la
infància el joc en l'espai públic i opta pel caràcter prohibitiu i punitiu de la normativa
municipal sobre l'esbarjo en l'espai compartit en comptes d'abordar el possible
conflicte des de la pedagogia.

Atès que els nombrosos cartells de "Prohibit jugar a pilota" a la ciutat el que fan, a la
pràctica, és foragitar els infants de determinats espais de la via pública sota amenaça
de sanció i sense opció a aprendre a compartir el seu espai d'oci amb els altres
ciutadans, i entenem que aquesta és una visió sobre la problemàtica de la
compatibilitat entre el joc infantil als espais públics i la resta d'usos d'aquests espais,
restrictiva i coarcltiva.



Atès que a les ciutats i pobles cal compatibilitzar interessos i activitats diverses que
requereixen la implicació per part de l'administració i del conjunt de col.lectius que fan
ús d'aquests espais públics.
Atès que el joc és un dret que no es pot prohibir, ja que és un dret dels menors i
entenem que aquest no pot ser tractat de manera coercitiva sinó pedagògica, ja que
hem d'ensenyar als nostres infants a utilitzar correctament els espais públics, i això
només es pot fer ensenyant a jugar correctament i a compatibilitzant els usos.

Atès que alguns Ajuntaments han començat a afrontar de forma diferent aquesta
situació, buscant regular el joc al carrer i fomentant el respecte i el civisme en totes les
parts per tal de facilitar la convivència. Una mesura que busca canviar la percepció
negativa que s'ha generat en els últims anys vers el joc infantil al carrer i conscienciar
sobre la necessitat de jugar amb respecte i en llocs on les condicions de seguretat i

convivència amb la resta d'usuaris ho permetin.

Atès que. no s'ha donat encara compliment a la moció sobre els patis oberts, aprovada
en aquest plenari, i per tant, aquests espais no s'han obert de manera general per a la
pràctica del joc amb pilota, entre molts altres jocs i usos, i per tant no representen
encara espais de lleure per a la infància.

Per raons de planejament o de concepció urbanística, a Vilafranca hi ha una manca
d'espais oberts on els infants puguin jugar tranquil.lament, i si ampliem aquesta
reflexió al coHectiu de nois i noies adolescents, ens trobem encara amb una
problemàtica més ampliada. Per tant, és necessari trobar una solució a aquesta
mancança d'espais, per permetre un ús de la ciutat per als nostres infants i joves, més
just i educatiu.

Per tot això, el Grup Municipal d'ERC proposa al ple de Vilafranca del Penedès
l'adopció. dels següents acords:

Primer.- Revisar l'Ordenança de civisme i convivència per eliminar aquells punts
que prohibeixin i sancionin el joc infantil, despenaliltzant el joc en els espais
públics i, en el seu lloc, es fomenti un ús inclusiu dels espais d'acord amb les seves
característiques particulars, que inclogui I tingui en compte les necessitats d'un
dels col.lectius essencials pet present i el futur de qualsevol ciutat: els nens i joves.

Segon.- Avaluar com fomentar el joc inclusiu garantint les condicions de seguretat
i convivència amb la resta d'usuaris (tant particulars com comerços) per a poder-
hi permetre-hi el joc infantil de forma cMca i segura, en els espais públics de la
vila on actualment es troben cartells de "Prohibit jugar a pilota".

Tercer ._ Retirar els senyals de "prohibit jugar a pilota" ¡ substituir-los per senyals
. de "Juga amb respecte", "Juguem plegats" o similars amb explicacions
pedagògiques pels infants per entendre el correcte ús de l'espai públic compatit.
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Quart.- Allà on les circumstàncies de l'espai aconsellin la restricció, substituir els
senyals de "Prohibit jugar a pilota" per indicacions explicatives de l'estil "aquest
no és l'espai adequat per a jugar a pilota", juntament amb els inconvenients que
pot comportar per a totes les parts.

Clnquè.- Donar compliment de manera progressiva, a la moció sobre els patis
oberts, aprovada en aquest plenari, obrint nous espais de joc per als infants i

adolescents de la vila.

Slsè.-Traslladar el debat sobre com abordar el joc a l'espai públic al Consell
Municipal sobre la Convivència de Vilafranca.

Setè.- Emprendre, treballant de manera transversal (implicant escoles, instituts,
famílies, veïns i veïnes, esplais, entitats, educadors i agents socials, el Consell
Municipal sobre la Convivència ...) campanyes i accions de sensibilització
oportunes per tal de difondre i conscienciar al conjunt d'usuaris de la necessitat
de compartir cívicament els espais públics.

Vuitè.- Traslladar aquest acord als centres d'ensenyament, al Consell Municipal
sobre la Convivència, i als esplais de la vila.

Vilafranca del Penedès, a 04 d'abril de 2018

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



EXPOSICiÓ DE MOTIUS

Si vostès llegeixen o escolten qualsevol de les lletres de Public Enemy, un dels grups
de referència de la música afroamericana als Estats Units, pot ser que no els agradin i
fins i tot les trobin fastigoses però allò que plantegen és el que moltes persones
pensen, i expressat en el llenguatge que moltes persones utilitzen correntment. Diuen

coses com:

Pablo Rivadulla, conegut amb el nom artístic de Pablo Hasét (nascut a Lleida el 1988) i
Josep Miquel Arenas Beltran, conegut com a Valtònyc (nascut a Sa Pobla el 1993) són
dos rapers que sumen junts penes de presó de vuit anys i sis mesos per «enaltiment
del terrorisme» i «injúries a la corona» a les seves lletres en cançons com El fascismo
se cura muriendo, Mícroglicerina, Juan Carlos el Bobón ... La Sala Penal del Tribunal
Suprem ja ha ratificat la condemna de l'Audiència Nacional espanyola de tres anys i
mig pel mallorquf, mentre que Hasél espera l'ordre d'ingrés a presó -el 2015 també va
ser condemnat per l'alt tribunal per «enaltiment del terrorisme».

MOCiÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR (CUP) EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT

D'EXPRESSIÓ I ARTíSTICA I PER LA LLIBERTAT DE PABLO
HASÉLI VALTÒNYC

Si això ho unim a la utilització d'un llenguatge baix i volgudament barroer, és clar que
quan un raper par1ade polftica ho fa en termes completament diferents als que utilitzen
vostès en aquesta sala. «Adequació» se'n diu al fenomen i s'estudia a primer d'ESa a
l'assignatura de Llengua Catalana i Literatura, però també a la de Lengua Castellana y
Literatura pel que no podem dir que tingui res a veure amb cap «(adoctrinament», Als
Estats Units això ho tenen més que clar I si bé és veritat que la ultradreta americana
odia a mort els rapers que els ataquen -que no s6n pocs- ni l'ultradretà de Donald
Trump tindria l'ocurrència de tirar endavant una llei que aplicada portés algú a la presó

pel que diu o canta.

El híp hop és un moviment artfstic en què s'encabeix el raper, que de fet n'és una de
les quatre potes imprescindibles, junt amb DJ, el breakdancíng i el grafit. Aquest
moviment artlstic va néixer a la dècada dels 70 del segle XX entre les comunitats
afroamericanes i hispanoparlants del Bronx, a Nova York. Tot i que els rapers
mai,;stream que s'han popularitzat entre nosaltres, com Porta per exemple, són més
masclistes que una altra cosa (i potser per això mai cap jutge els ha portat a cap
judici), el rap va néixer on va néixer i els temes de què parla s6n molts, tot i que els
principals, tant als Estats Units com a l'Estat francès (el lloc d'Europa on més força té),
s6n la vida als carrers, la critica social i la reivindicació polftica.
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«Elvis era un heroi per a la majoria, però mai ens va voler dir ni una merda,
. per tal que vegeu com n'era de racista aquell 'mamó'; ras i curt, fill de puta
ell i John Waine! Sóc negre i n'estic orgull6s»

I mai ningú per això els ha posat ni tan sols en dubte. Ni els han prohibit ni els han
portat a la presó per allò que canten o diuen.

A l'Estat espanyol, existeixen lleis que, aplicades, poden portar gent a la presó per allò
que diuen o canten. És per això, perquè defensem la llibertat d'expressió i el respecte
per les creacions artístiques com un dels centres de qualsevol societat democràtica,
davant l'empresonament dels rapers Valtòyc i Pablo Hasel, que des del Grup Municipal
de la CUP proposem l'adopció dels següents ACORDS:

• Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l'Estat expressada en la
modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l'extensió del delicte
d'enaltiment del terrorisme a casos com el de Josep Valt6nyc i Pablo Hasél. A
més demanem la derogació immediata del delicte d'injúries a la Corona, recollit
en els articles 190 i491 del Codi Penal.

• Que l'Ajuntament defensi públicament la llibertat d'expressió i de creació
artística com un dels pilars centrals de la nostra societat democràtica.

• que l'Ajuntament doni suport a aquelles iniciatives ciutadanes d'artistes, músics
iveïns i veïnes en general que s'organitzen al voltant de la defensa de la
llibertat d'expressió.

• Que l'Ajuntament es solidaritzi públicament amb els rapers Valtònyc i Pablo
Hasél, aixl com amb qualsevol artista que pateixi persecució per les seves
o~res de creació.

• Instar al Govern de l'Estat ia les Corts espanyoles a impulsar els canvis
legislatius necessaris per a la derogaci6 de la Llei de Protecció de la Seguretat
Ciutadana, per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d'expressió,
especialment en les expressions artistiques.

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
Abril de 2018



Tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i desbordat,
l'autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum d'independència
de èatalunya, els llavors anomenats Comitès en Defensa del Referèndum van ser una
eina clau en la contenció i en la defensa no-violenta, cal insistir, dels col'legis i
centres de votació.

Des de que l'independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les
mobilitzacions h~ estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la no-
violència ha estat un principi bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions
d'unes forces policials desbocades que no han mostrat dubtes a l'hora d'agredir a
qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició.

~cup MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP DE SUPORT ALS
COMITÈS EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA - CDR
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L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització
del moviment independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén
justificar la repressió sense límits, al més pur estil franquista on se celebraven judicis
sumaríssims amb les sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia
d'Estat no és nova, fa dècades que s'aplica a Euskal Hema on tot s'hi val, fins i tot
castigar les famílies amb la dispersió de presos o convertir una baralla de bar en un
atemptat terrorista.

Aquests dies s'ha fet públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional obria diligències
contra els Comitès en Defensa de la República, atribuint possibles delictes de rebel' lió
(delicte castigat amb penes de fins a 30 anys de presó). Els CDR no són una
organització, no són cèHules violentes i no tenen cap altre objectiu que treballar en
favor de la República Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc, vingui d'on
vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli.

Tanmateix, no ens sorprèn, el feixisme no tolera la pluralitat, la solidaritat i
l'autoorganització de base popular, però per la part que ens toca, des d'aquesta humil
posició, recordar que l'existència de presos polítics no ens espanta sinó que ens
reafirma en la nostra decisió, que la repressió contra el moviment independentista no
ens fa dubtar sinó que ens empenya crear xarxes de solidaritat i que davant de la
poHtica del passat, un projecte de futur.

Per tots aquests motius, la Candidatura d'Unitat Popular de Vilafranca proposem els
segfients acords:

1. Mostrar el compromís de l'Ajuntament de Vilafranca amb les institucions catalanes
en el procés de materialització de la República Catalana.

2. Manifestar el suport de l'Ajuntament de Vilafranca als Comitès de Defensa de la
República arran de la ràtzia repressiva de l'Estat.

3. Instar a l'Ajuntament de Vilafranca a col. laborar en la defensa de vilafranquins i
vilafranquines que vegin vulnerats els seus drets polítics.

4. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis
per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional
Catalana, a Òmnium Cultural.

Candidatura d'Unitat Popular
Abril de 2018.
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