
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 02/2016
Caràcter: ordinari
Data: 23 de febrer de 2016
Horari: de 20:05 a 00:15 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (CiU)

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
- Ramon Arnabat i Mata (VeC)
- Montse Arroyo i Ferrando (PSC)
- Anna Doblas i Ruiz (CiU)
- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)
- Raimon Gusi i Amigó (CiU)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (CiU)
- Marcel Martínez i Mané (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC)
- Joan Manel Montfort i Guasch (CiU)
- Meritxell Montserrat i Mestres (CiU)

Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Dolors Rius i Marrugat (CiU)
- Francisco Romero i Gamarra (PSC). Abandona la sessió en el punt 5è
- Aureli Ruiz i Milà (CiU)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon I. Zaballa i Serra (PSC)

S'ha excusat d'assistir-hi:

No n'hi ha.

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

Desenvolupament de la sessió

Amb caràcter inicial l'alcalde felicita al regidor Sr. Francisco Romero pel naixement
de la seva filla Marta.
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1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 26/01/2016,
la qual és aprovada per assentiment.

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL

2. CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGüíSTICA. Ratificació, si s'escau, d'una
modificació puntual dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Es sotmet al Ple el dictamen següent:

Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones i Promoció Social
sobre la Modificació dels Estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística.

El Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística, en data 8 de maig de 2015, va
adoptar un acord pel qual es modificaven els Estatuts del Consorci per a la
Normalització Lingüística per adaptar-los a les previsions de la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, i de la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic, i s'aprovà un nou
text estatutari actualitzat i refós.

Atès que d'acord amb l'article 115 de la Llei catalana 26/2010 la modificació dels
estatuts dels consorcis, amb l'acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de
ser aprovada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades.

Atès que l'article 114.3.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya estableix que l'acord municipal d'aprovació s'ha d'adoptar amb l'acord
favorable de la majoria absoluta de membres de la Corporació.

Per tot això, s'adopta el següent ACORD:

1er. Ratificar l'acord Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística, de data 8
de maig de 2015, mitjançant el qual es modificaven els Estatuts del Consorci per a
la Normalització Lingüística, amb el redactat dels articles modificats que figura en
l'annex al present acord.

2on. La finalització de la tramitació de l'expedient serà a càrrec de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya.

3er. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística.

ANNEX
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1 S'afegeixen dos apartats a l'article l, amb el redactat següent:

"5) El Consorci s'adscriu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament

competent en matèria de política lingüística.

6) El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel reglament de règim interior, per la normativa general

reguladora dels consorcis i, supletòriament, per la normativa aplicable a les entitats de dret públic de la

Generalitat de Catalunya que han d'ajustar la seva activitat a l'ordenament jurídic privat. La contractació es

regeix per la legislació de contractes del sector públic."

2 S'afegeix un nou paràgraf a l'article 3, amb el redactat següent:

"El Consorci té les potestats següents: la reglamentària, en relació amb els serveis que presta; la

d'autoorganització; la tributària, referida a les taxes; la financera; la de programació o planificació; la

d'execució forçosa i la sancionadora, en relació amb els serveis i béns del Consorci; la de revisió d'ofici dels

seus actes i acords i les necessàries per a la protecció dels béns del Consorci o adscrits per les entitats

consorciades."

3 Esmodifiquen els articles 23, 24, 25, 26 i 27, que resten redactats de la manera següent:

"Article 23Règim financer i patrimonial

1. El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora de les finances

públiques de la Generalitat per a aquest tipus d'entitats, i els criteris o normativa de desplegament que

pugui dictar l'òrgan competent en matèria de pressupostos de l'Administració de la Generalitat de

Catalunya.

2. El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa reguladora de les finances

públiques de la Generalitat per a aquest tipus d'entitats, i les instruccions i normativa de desplegament que

dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

3. El Consorci aprova cada any un pressupost general d'ingressos i de despeses, que ha de formar part dels

pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

4. El reglament de règim interior del Consorci ha de concretar el règim econòmic de gestió pressupostària i

el control intern, sens perjudici del control financer a càrrec de la Intervenció General de la Generalitat de

Catalunya, que s'ha de dur a terme mitjançant el procediment d'auditoria d'acord amb la normativa que

resulti d'aplicació.

5. Els comptes anuals del Consorci s'han d'auditar sota la responsabilitat de la Intervenció de la Generalitat

de Catalunya.

6. Els comptes del Consorci s'inclouen en el compte general de l'Administració de la Generalitat de

Catalunya.

7. El règim patrimonial aplicable al Consorci és el que estableix la normativa reguladora del patrimoni de

l'Administració de la Generalitat de Catalunya."
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"Article 24

Règim de personal

1. El Consorci ha de comptar amb el personal necessari per al compliment de les seves comeses. El seu

nombre, categories i funcions s'han de determinar en la plantilla, la relació de llocs de treball i altres

instruments de gestió i planificació que el Consell d'Administració aprovi.

2. El personal del Consorci pot ser:

a) Personal funcionari o laboral procedent d'una reassignació de llocs de treball de les administracions que

en formen part.

b) Personal laboral contractat pel Consorci, que engloba el personal contractat en règim laboral amb

anterioritat al 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la

normativa vigent.

3. El règim jurídic d'aplicació al personal del Consorci és el que correspon al personal de l'Administració de la

Generalitat de Catalunya.

4. La selecció del personal s'ha de fer mitjançant convocatòria pública d'acord amb els principis d'igualtat,

publicitat, mèrit i capacitat, sens perjudici de les especialitats que resultin d'aplicació al personal directiu.

5. Les retribucions del personal del Consorci no poden superar, en cap cas, les establertes per a llocs de

treball equivalents a l'Administració de la Generalitat de Catalunya."

"Article 25

Separació del Consorci

1. Els membres del Consorci se'n poden separar en qualsevol moment, sense perjudici de la seva

responsabilitat per les obligacions pendents de compliment. L'exercici del dret de separació s'ha de notificar

per escrit al Ple.

2. Exercit el dret de separació per algun dels ens consorciats, no es produeix la dissolució del Consorci si

almenys dos ens públics pertanyents a administracions diferents acorden romandre al Consorci i la seva

continuïtat.

3. Quan l'exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del Consorci s'han d'aplicar les

regles següents:

a) Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el seu dret de separació la que li hauria

correspost en la liquidació. A manca de determinació de la quota de liquidació s'han de tenir en compte tant

el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació al fons patrimonial del

Consorci com el finançament concedit cada any. Si el membre del Consorci que exerceix el seu dret de

separació no hagués realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment serà la

participació en els ingressos que, si escau, hagi rebut durant el temps que ha format part del Consorci.
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El Consorci ha d'acordar la forma i les condicions en què s'ha d'efectuar el pagament de la quota de

separació, en cas que aquesta resulti positiva, així com la forma i condicions del pagament del deute que

correspongui a qui exerceix el dret de separació si la quota és negativa.

L'efectiva separació del Consorci es produeix una vegada determinada la quota de separació, en cas que

aquesta resulti positiva, o una vegada s'hagi pagat el deute, si la quota és negativa.

b) Si el Consorci és adscrit a l'administració que ha exercit el dret de separació, el Ple ha d'acordar a quina

de les restants administracions o entitats o organismes públics vinculats o dependents d'administracions que

hi romanen queda adscrit el Consorci, d'acord amb la legislació aplicable."

"Article 26

Modificació dels Estatuts i dissolució del Consorci

2. Les entitats consorciades poden acordar per majoria de dues terceres parts del Ple la cessió global

d'actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de

l'activitat I assolir els objectius del Consorci que es liquida."

"Article 27

Liquidació del Consorci

1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.

2. En el moment d'adoptar l'acord de dissolució, el Ple nomena un liquidador. En defecte d'acord, el

liquidador és el gerent del Consorci.

3. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre del Consorci. La quota de

liquidació es calcula d'acord amb la participació de cadascun dels membres en el saldo resultant del

patrimoni net després de la liquidació. A aquest efecte, es té en compte el percentatge de les aportacions

efectuades per cada membre del Consorci al seu fons patrimonial i el finançament concedit cada any. Si

algun dels membres del Consorci no ha realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment

és la participació en els ingressos que, si escau, hagi rebut durant el temps que ha format part del Consorci.

4. El Consorci ha d'acordar les condicions del pagament de la quota de liquidació, si és positiva."

VOTACIÓ: L'anterior dictamen per unanimitat

INTERVENCIONS:

Per part de l'equip de govern exposa el Sr. Aureli Ruiz (CiU), que com d'altres
estatuts de Consorcis en que participava l'Ajuntament de Vilafranca, aquest també
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s'havia d'adaptar als dictats de LRSAL. Un cop aprovada la modificació per l'òrgan
competent del Consorci, som els consorciats els que hem de ratificar la modificació.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que el seu vot serà positiu perquè el consorci
queda adscrit a la Generalitat de Catalunya.

3. SUBVENCIONS EMPRESES CONTRACTIN PERSONAL. Aprovació inicial, si
s'escau, de les bases reguladores de les subvencions a empreses o entitats que
contractin persones participants en el projecte ADAPT PENEDÈS, Ocupació a la
industria local a l'Alt Penedès subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Es sotmet al Ple el dictamen següent:

Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a les persones i promoció social
sobre les bases reguladores de les subvencions a empreses o entitats que contractin
persones participants en el projecte ADAPTPENEDÈS

De conformitat amb el que disposa l'article 239 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, l'activitat de foment l'han de desenvolupar les entitats locals d'acord
amb els principis de publicitat, d'objectivitat, de lliure concurrència i d'igualtat, i
amb adequació a la legalitat pressupostària. Per tant, l'atorgament de subvencions i
ajuts a favor dels ciutadans, entitats i empreses, en igualtat de condicions, en tant
que constitueix una manifestació típica de l'activitat pública de foment, ha de
respectar també les exigències derivades d'aquests principis legals.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix amb
caràcter general, les normes de procediment i règim jurídic que afecten les
subvencions que poden atorgar els ens locals. Amb caràcter previ a l'atorgament
de les subvencions i després d'haver concretat un pla estratègic, la Llei, fa
referència a les normes que s'estableixen per elaborar les bases reguladores de
concessió de subvencions. Així mateix, els articles 118 i següents del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny estableixen el contingut de les bases i la seva forma d'aprovació.

Cal fer esment del fet que aquesta ordenança disciplina únicament les subvencions
de caràcter propi que l'Ajuntament pot concedir a les entitats i empreses que
porten a terme activitats concretes d'interès públic i general.

Per tot l'exposat anteriorment, la Comissió Informativa de Serveis a les persones i
promoció social proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:
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1. Aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions a empreses o
entitats que contractin persones participants en el projecte ADAPT PENEDÈS,
Ocupació a la industria local a l'Alt Penedès subvencionat per la Diputació de
Barcelona

2. Sotmetre a informació pública les bases, mitjançant la publicació d'un anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació, per un
termini de vint dies per tal que els interessats presentar al. legacions i/o
suggeriments. En el cas que es presentin al. legacions, el Ple les resoldrà i aprovarà
definitivament les bases de la convocatòria. En el cas que durant l'expressat
període no es presentin reclamacions o al.legacions, les bases s'entendran
aprovades definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés.

3. Una vegada aprovades definitivament les bases, entraran en vigor l'endemà de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la província, i s'inserirà també una
referència de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen ha estat aprovat amb 16 vots favorables (8 CiU, 4
PSC, 3 ERC i 1 PP) i 5 abstencions (3 CUP i 2 VeC).

INTERVENCIONS: Pren la paraula el Sr. Manel Monfort (CiU) i exposa que
presenten unes bases que s'emmarquen en un projecte pilot que lidera la Diputació
de Barcelona i que compta amb un total de 12 municipis. L'objectiu és ajudar a
inserir en el mercat de treball a uns col.lectius de difícil inserció i que ja participen
en un programa formatiu, el programa ADAPT PENEDÈS, ocupació en la industria
local a l'Alt Penedès. Aquestes bases contemplen uns petits incentius a les
empreses per la contractació d'aquests treballadors.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifestant que votarà a favor. S'ha de procurar que les
persones que fan formació puguin fer pràctiques a les empreses.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que aquest tipus de plans, a llarg termini, no
és el més sostenible. Potser és millor que les administracions destinin els seus
recursos a altres activitats, com podria ser mancomunar la gestió de polígons,
millorar el transport, etc.

Estan d'acord amb la idea de promocionar la contractació estable.
.\

Voldrien fer una aportació per millorar les bases, quan en el punt 2 es parla de .",';
tipus de contracte, creuen que aquest hauria de ser a temps indefinit i a temps
complert. Així mateix, caldria tenir en compte que les empreses no haguessin
destruït llocs de treball en els darrers dotze mesos.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que votaran a favor perquè la subvenció va
destinada a treballs estables. Són persones que han efectuat la formació d'ADAPT
Penedès. Consideren que és una bona eina pel sector vitivinícola. Les limitacions de
les bases serveixen per promociona el treball estable. Demanen que l'Ajuntament.t;
supervisi el compliment de tots els extrems de la subvenció.
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El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que discrepen d'alguna de les decisions
preses perquè no han estat prou debatudes. Els hagués agradat participar de
l'elaboració del Pla. Quan es va parlar del projecte de pressupostos per l'any 2016,
el Grup Municipal de la CUP van fer propostes per crear polítiques actives
d'ocupació, que desprès al projecte de pressupost no van ser recollides i no se'ls va
informar que s'estava elaborant aquest projecte. Per tot això, s'abstindran.

El Sr. Manel Monfort (CiU) exposa que les bases reguladores de la subvenció han
estat treballades a nivell tècnic i és a nivell tècnic que han estudiat les deferents
problemàtiques i han arribat a aquesta posició d'equilibri. El que es persegueix és
que hi hagi ocupació. Si tensem la corda endurint depèn de quins requisits, potser
no aconseguirem inserir la gent. Estem parlant d'un col.lectiu de al voltant de 50
persones que han seguit el programa ADAPT Penedès i és difícil trobar feina per
tots.

Pel que fa a la possibilitat de limitar a les empreses que no hagin destruït llocs de
treball en els darrers dotze mesos, el que fem és restringir les possibilitats
d'inserció, els llocs de treball ja estan destruïts. Aquestes són unes bases tècniques
dintre d'un projecte pilot.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que la seva aprovació de les bases es produirà
si es pot excloure a les empreses que hagin acomiadat treballadors en els darrers
dotze mesos. Si l'esmena no es pot incloure, s'abstindran.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que al treballador a qui pot beneficiar aquest
tipus d'acord ara està a l'atur i el que es vol és que surti de l'atur.

El Sr. Manel Monfort (CiU) el que es podria incloure és algun tipus de clàusula per
evitar el frau de les empreses que coneixent el programa acomiaden gent, aquí hi
estaríem d'acord, però si els acomiadaments es van produir fa sis mesos ...

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que potser les bases podrien recollir que no
podran accedir a la subvenció empreses que hagin acomiadat improcedentment, si
l'acomiadament és procedent ...

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS

4. MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM. Aprovació provisional, si s'escau, d'una
modificació puntual del POUMper admetre l'ús de tanatori

Es sotmet al Ple el dictamen següent:

La Comissió Informativa de Territori i Serveis Urbans proposa al Ple municipal per a
la seva consideració i, si escau, aprovació, el dictamen següent:
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1. Atès que el Ple municipal, en sessió de data 29 de setembre de 2015, va aprovar
inicialment una modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal
(POUM) de Vilafranca del Penedès vigent, l'objecte de la qual és admetre l'ús de
tanatori, com a ús independent de l'ús de cementiri, en finques de sòl urbà
consolidat, de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable.

11. Sotmesa la modificació al tràmit d'informació pública amb la publicació dels
preceptius anuncis al Butlletí Oficial de la província del dia 19 d'octubre de 2015, al
Diari Oficial de la Generalitat del dia 16 del mateix mes, en els setmanaris locals,
en el tauler municipal d'anuncis i en la web municipal, han estat formulades un
total de quatre al.legacions, presentades per l'AAVV del Barrí de Molí d'en Rovira (
AAW ), el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ( ERC ), el grup
municipal de Vilafranca en Comú ( VeC ) i l'empresa Serveis Funeraris del Penedès
SL ( SFPSL ), de les quals algunes s'estimen parcialment i altres es desestimen en
els termes que es detallen en l'informe jurídic-tècnic de valoració emès i incorporat
a l'expedient.

Per això, i vist allò regulat en els articles 85 i 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme,
S'ACORDA:

PRIMER.- Resoldre. en sentit estimatori alguna de les al. legacions i en sentit
desestimatori alguna de les al'legacions formulades en el termini d'informació
pública d'aquesta modificació puntual del POUM, en els termes que es detallen en
l'informe jurídic - tècnic de valoració incorporat a l'expedient.

L'abast i l'esperit del text de la Modificació puntual de POUMproposat, una vegada
introduïdes les al. legacions estimades, no es modifica; es considera que les canvis
introduïts en el text de la modificació puntual de POUM no tenen caràcter
substancial.

SEGON.- Aprovar provisionalment aquesta modificació puntual del Pla d'ordenació
urbanística municipal de Vilafranca del Penedès, referida a l'admissió de l'ús de
tanatori, com a ús independent de l'ús de cementiri, en finques de sòl urbà
consolidat, de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable; de manera que es
garanteixi la lliure elecció d'empresa funerària per part dels usuaris i la lliure
competència de les empreses del sector, d'acord amb l'establert en les normatives
vigents.

TERCER.- Trametre l'expedient originat a la Generalitat de Catalunya, degudament
diligenciat, als efectes de l'establert a l'article 117 del Decret 305/2006, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. L'aprovació definitiva és competència
de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

QUART.- Notificar aquest acord a les persones que han presentat al.legacions,
juntament l'informe jurídic - tècnic de valoració que fa referència a les seves
al'legacions concretes, en el benentès que aquest acord és un acte de tràmit que
no és susceptible d'impugnació, sens perjudici dels recursos que es puguin
interposar contra l'acord d'aprovació definitiva del Pla que adopti la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona.
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VOTACIÓ: L'anterior dictamen ha estat aprovat amb 13 vots favorables (8 CiU, 4
PSC, 1 PP) i 8 en contra (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC)

INTERVENCIONS: El Sr. Francisco Romero (PSC) exposa que desprès de l'aprovació
inicial de la modificació puntual hi ha hagut un període d'al.legacions. Ara farem
l'aprovació provisional. Cal posar de manifest que amb els diferents canvis
normatius produïts i els canvis socials dels darrers temps al final s'ha arribat a
desvincular el servei de cementiri del servei de tanatori.

A la vista de les aportacions efectuades per les al.legacions presentades, l'equip de
govern considera que seria coherent amb el propis POUM que l'ús de tanatori
estigui inclòs dintre de la Clau 5 - equipaments. Per tant la proposta és que l'ús de
tanatori pugui desenvolupar-se en qualsevol lloc on pugui desenvolupar-se un
equipament, bé sigui de titularitat pública o bé sigui de titularitat privada.

Pel que fa a la seva ubicació en el carrer Comerç, com que està pendent d'una nova
ordenació, la ubicació definitiva sols es podrà abordar un cop aprovat
definitivament el nou planejament.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que creu positiu que hi hagi llibertat
d'instal.lació de noves empreses funeràries i que esperen que el pla de millora
urbana de la zona del carrer Comerç s'aprovi aviat.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que l'equip de govern ha sortit per la
tangent, que és incloure l'ús de tanatori dintre de la Clau 5. Aquest canvi respecte
la proposta inicial, entenen que és substancial. Cal una reflexió amb el que està
passant amb el servei de tanatori, amb les seves tarifes altes, el monopoli del
servei, etc.

Tampoc entenen perquè no s'ha obligat a fer un estudi de mobilitat. El tanatori no
pot estar en qualsevol lloc. Per exemple, no consideren idoni que estigui en una
zona industrial.

El que sí que estan d'acord és amb la necessitat de tirar endavant el Pla de Millora
Urbana de la zona del carrer Comerç.

Anuncia la intenció dels seu grup, d'abstenir-se.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que la proposta ha millorat. Pel que fa al Pla de
millora urbana, sembla ser que es podria contemplar una llicència d'ús provisional.
En aquest extrem, manifesta que per ERC només poden ser objecte de llicència
provisional els usos preexistents. Estant pendents l'aprovació d'una pla de millora
urbana, no cal introduir nous usos que hipotequin els futurs usos. Caldria que
l'equip de govern clarifiqués si es poden donar llicències d'ús provisionals.

D'altra part, caldria que l'Ajuntament controlés les tarifes per evitar la situació
actual. Estan per una gestió pública directa o per una concessió administrativa del
servei.

Proposen deixar el tema sobre la taula.
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El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que votaran en contra tant per les formes
com pel contingut. Vilafranca no té Pla d'Habitatge, ni Pla de Mobilitat ni altres
plans i en canvi es fan modificacions de pla a sol. licitud de particulars.

Cal una gestió pública del servei. La lliure competència no garanteix un preu just ....:1
per aquest servei. La modificació s'ha dut a terme amb una gran manca de
transparència i segueixen reivindicant que l'equipament sigui públic.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que el que al final plantegen és que l'ús de
tanatori s'inclogui dintre del sistema d'equipaments. Estant dintre del sistema
d'equipaments, per tirar-lo endavant caldrà un Pla Especial i serà aquest
l'instrument que incorporarà els estudis de mobilitat i els altres que siguin
necessaris. Els sistemes d'equipaments estan allà on ho ha previst el POUM.

Pel que fa al Pla de Millora Urbana de la zona del carrer Comerç, és un tema que
assumim dur-lo a terme amb celeritat per tal que la normativa de la zona sigui
clara.

La Sra. Mònica Hill (ERC) insisteix que han fet una pregunta que no ha estat
contestada i que han demanat deixar el tema sobre la taula.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que en l'àmbit del carrer Comerç, no hi ha
cap finca que pugui complir.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que continuen sense que s'hagin aclarit els
dubtes i s'adhereixen a la proposta de deixar el tema sobre la taula i en cas que es
tiri endavant votarem en contra.

ALCALDIA

S. MOCIÓ SOBRE l'IMPACTE ECONÒMIC PEL MAL FUNCIONAMENT DE
RODALIES.

Moció que presenta el Grup municipal de VeC i encapçala, a més la CUP i finalment
també encapçalada per ERC, per realitzar un estudi de l'impacte econòmic sobre la
ciutadania de Vilafranca del mal funcionament del servei de rodalies. (inclou les
esmenes presentades per la CUP i acceptades per VeC)

Davant el cada cop més sovintejat mal funcionament del servei de Rodalies,
concretament de la Línia R4 i del conseqüent malestar i queixes de milers de
vilafranquins i vilafranquines que utilitzen aquest servei diàriament, el Grup
Municipal de Vilafranca en Comú (GM de VeC) ha realitzat un estudi sobre les
incidències a la línia R4 de Rodalies entre 1'1 de gener i el 12 de febrer de 2016,
que ofereix el següent resultat:

11
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Dies de informació
mal servei Dia Incidència oficial

1 04-qen incidència instal.lacions si
1 07-gen retard oer causa desconeguda no
1 ll-qen retard per causa desconequda no
1 13-gen caiquda informativa si
1 lS-qen retard per causa desconequda no
1 17-gen incidència instal.lacions si

incidència tècnica +
1 18-gen atrooellament si
1 19-qen retard per causa desconequda no
1 20-gen incidència insta '.Iacions si
1 21-gen assistència sanitària a viatger si
1 27-qen assistència sanitària a viatqer si
1 29-gen retard oer causa desconequda no
1 01-feb atrooella ment si
1 04-feb atropella ment si
1 OS-feb retard oer causa desconequda no
1 08-feb retard oer desaoarició de tren no
1 09-feb fum als túnels si
1 10-feb retard per causa desconequda no
1 ll-feb atrooella ment si
19 58%

Període
estudiat: 43 dies
Dies amb
incidència: 19
Dies
afectats: 44%
Incidències
ocultades: 42%

Font: Comptes de twitter oficials @rodalies i @rod4cat compte de twitter
ciutadà @rodalia4

L'estudi realitzat pel GM de VeC demostra que el servei ha funcionat malament 19
dels 43 dies estudiats, és a dir el 44% dels dies. D'altra banda els canals
d'informació oficial han ocultat el 42% de les incidències.

Aquesta situació no és nova sinó que fa més de vuit anys que es reprodueix, amb
dades similars. Afectant negativament a milers de vilafranquins i vilafranquines que
utilitzen aquesta línia diàriament per anar a treballar i a estudiar.

Per aquests motius el Grup Municipal de Vilafranca en Comú (VeC) proposa al Ple
de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès l'adopció dels següents acords:
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1.- Expressar la solidaritat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb el
conjunt de les persones usuàries i traslladar a les administracions responsables el
profund malestar per aquesta situació insostenible.

2,- Exigir a les administracions responsables que adoptin, sense més demora, les
actuacions necessàries per prestar un servei de trens de rodalies raonable.

3.- Realitzar un estudi estimatiu (a partir de les estadístiques del servei) per
quantificar afectacions de diferent tipus a la ciutadania de la línia R4 al seu pas
entre El Vendrell i Martorell. L'estudi es realitzarà de manera conjunta entre els
tècnics dels diferents ajuntaments afectats i inclouria indicadors com el nombre
d'ores anuals d'afectació i una estimació econòmica d'aquestes hores en termes
salarials.

4.- Formar i encapçalar un grup de treball que reuneixi representants de tots els
municipis afectats per la línia R4 de Rodalies des del Vendrell a Martorell, amb
l'objectiu de defensar els interessos dels ciutadans d'aquests municipis i les
comarques respectives de l'Alt Penedès i del baix Penedès, a tenir un servei públic
de transport ferroviari de qualitat.

5.- Donar trasllat d'aquest acord al Congreso de los Diputados, al Parlament de
Catalunya, al Ministerio de Fomento, al Departament de Territori i Sostenibilitat, a
Renfe, al Síndic de Greuges i a l'associació per la Promoció del Transport Públic.

6.- Fer difusió de les dades que conté aquesta moció als mitjans de comunicació de
la comarca.

7,-Traslladar la tasca de seguiment i treballs derivats d'aquesta moció a la Comissió
de Transport Públic de l'Ajuntament.

9.- Els acords d'aquesta moció es faran arribar a la comissió encarregada de
redactar el Pla territorial Parcial de la Vegueria Penedès, a la que també es
transmetrà la necessitat d'involucrar-se en la defensa d'un sistema de transport
públic que vertebri realment la vegueria.

VOTACIÓ: Sotmesa a votació, la Moció és aprovada per unanimitat dels regidors
presents

INTERVENCIONS: El Sr, Ramon Arnabat (VeC) manifesta que a VeC, els temes de
mobilitat els preocupen molt. Les incidències en el servei de rodalies de las R4 i al
freqüència en que es produeixen són extraordinaris, però la seva repetició ha fet
que els haguem anat normalitzant tot i que continuen sent fets greus. D'acord amb
l'estudi realitzat es conclou que quasi bé dia si dia no, hi va haver incidències.

Pensen que tot i no ser una competència de l'Ajuntament, hem d'actuar en benefici
dels nostres veïns i veïnes, Han adjuntat unes estadístiques sobre afectacions per
causes més o menys greus. Cal tenir en compte que hi ha incidències que en la
mesura que no arriben a un determinat temps, no es comptabilitzen oficialment
com a incidència, però que això no evita que la gent arribi tard al seu destí
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Proposa un seguit de mesures entre les que destacaria la realització d'un estudi des
de Vilafranca o des dels municipis que van del Vendrell a Martorell per tal de tenir
dades dues que reforçarien les nostres queixes enfront les altres administracions.
No hi ha inconvenient en incloure la modificació proposada per la CUP, de que sigui
Vilafranca qui encapçali la Comissió d'Estudi.

Així mateix també vol destacar la proposta de crear un grup de treball encapçalat
des de Vilafranca, relacionat amb la línia de rodalies i per treballar conjuntament
amb els ajuntaments des del Vendrell a Martorell, i poder fer els estudis que calguin
i posicionar-nos enfront les altres administracions

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) manifesta que agraeix la receptivitat mostrada per
VeC per les esmenes acceptades. Creuen que a l'hora de parlar amb les
administracions hi haurà més força si hi ha més ens adherits i consideren que
l'espai idoni per parlar sobre aquesta problemàtica és la Comissió de Transport
Públic. Així mateix, és conseqüent que les conclusions sobre aquesta problemàtica
siguin estudiades i recollides per la Comissió que redacta el pla Territorial Parcial de
la Vegueria.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor de la moció. Potser caldria
demanar al govern de la Generalitat l'estudi de les incidències en les rodalies i, en
especial, de la Iínea R4 i els seu impacte econòmic. Això serviria per anar a parlar o
negociar amb Adif amb dades.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) demana encapçalar també la moció. En el segle passat es
tardava una hora en anar amb tren a Barcelona i ara es tarda 50 minuts. Aprofiten
el punt de l'ordre del dia per preguntar com està l'inercanviador , el tercer fil, etc.
Volen deixar palès que l'operadora Renfe sempre busca excuses de mal pagador
per justificar l'injustificable. El que hi ha és el resultat d'una manca d'inversió del
Govern espanyol, obsessionat amb les línies d'alta velocitat. Els uns i els altres
sempre han promès invertir a Catalunya i a l'hora de la veritat no s'ha executat res.

El Sr. Miquel Medialdea (PSC) manifesta que la moció és un reconeixement a tots
els problemes que tenen els vilafranquins per anar a Barcelona. Saben que la
solució és molt complexa. Cal fer tota la pressió des del territori per tal de presionar
a Adif i a Renfe. Creu que la Generalitat està molt interessada en solucionar la
problemàtica.

El Sr. Josep maria Martí (CiU) manifesta que el seu grup municipal no està a gust
amb el servei de Rodalies. Potser seria bo que aquest tema s'estudiés en la
Comissió de Transport. No estan d'acord ni amb l'estació de trens, ni amb la
freqüència ni la comoditat per fer el desplaçament direcció Tarragona. A la
Generalitat, la constància de la puntualitat del servei de Rodalies que tenen és del
94% i l'objectiu seria el 99%, que és el percentatge de Ferrocarrils de la
Generalitat. Creu que qui hauria d'encapçalar el grup de treball és la Comissió de
transport.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que no tota la culpa és de Madrid. La gestió
de Rodalies depèn de la Generalitat i si alguna cosa falla, se'ls ha de dir.
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6. MOCIÓ SOBRE REVISIÓ DEL PLA DE CONCA

Moció que presenta el Grup municipal VeC per revisar el Pla de gestió del districte
de Conca fluvial de Catalunya 2015-2021 (PGDCFC)

Atès que el Govern de la Generalitat està finalitzant la tramitació per aprovar el nou
Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021 (PGDCFC), el
termini d'informació pública del qual va finalitzar coincidint amb les eleccions al
Parlament de Catalunya de 27 de setembre de 2015. Aquest pla és l'eina que
determina les accions i mesures necessàries per desenvolupar els objectius de la
planificació hidrològica per a les Conques hidrogràfiques Internes de Catalunya i per
a les aigües subterrànies i costaneres associades. El Pla té com a objectius: assolir
el bon estat ecològic de les masses d'aigua de totes les conques tal com fixa la
Directiva Marc de l'Aigua tot garantint el seu subministrament.

Atès que a l'apartat de balanç de recursos hídrics del Pla de Gestió, i per tal de
garantir l'estimació de recursos per les diverses conques internes s'afirma que el
sistema Ter-Llobregat (el que abasteix a la Regió metropolitana de Barcelona però
que també inclou els abastaments a les comarques gironines) és deficitari, ja a
l'any 2015. En conseqüència, es diu que el sistema Ter-Llobregat precisa d'una font
complementària d'aportació externa d'aigua. El document continua afirmant d'aquí
5 anys caldria aportar 126 Hm3 d'aigua externa cada any (és a dir, no generada en
les pròpies conques del Ter i del Llobregat), i que cap al 2045, d'aquí 29 anys,
caldria incrementar aquestes "aportacions externes" fins a 189 Hm3 a l'any.

Atès que per a satisfer aquestes previsions extraordinàries de demanda de major
increment de recursos hídrics pel sistema Ter-Llobregat, el PGDCFC proposa
"traslladar" al Plan Hidrológico Nacional la solució de l'origen de l'aportació
complementària i el seu finançament. És a dir, demanar que l'augment del recurs
vingui de les conques externes al districte fluvial de Catalunya, i l'única conca
fluvial propera, capaç de subministrar aquest cabal, és la del Ebre o el Roine (un
transvasament que reiteradament ha estat proposat pel govern de CIU).

Atès que a tot això s'ha d'afegir unes dades preocupants: des del 2011 fins el 2015¡
i en especial coincidint amb la privatització de la gestió d'Aigües Ter-Llobregat, s'ha
alterat l'ordre de prioritats de les fonts d'aportació de recursos pels consums no
agrícoles al sistema Ter-Llobregat, és a dir principalment cap a Barcelona i el seu
entorn metropolità, incomplint les previsions del Pla de Gestió de les conques
internes de Catalunya 2010-2015. Així, les dessaladores (plantes ITAM) del Prat de
Llobregat -amb capacitat per aportar 60 Hm3 a l'any- i la de Tordera -amb
capacitat d'aportar altres 20 Hm3 a l'any- només han aportat entre 13 i 23 Hm3 a
l'any, mentre que del Ter s'han extret cabals d'entre 153 i 206 Hm3 cada any i del
Llobregat d'entre 155 i 195 Hm3. Alhora s'ha descuidat totalment, fins i tot
abandonat, la política de recuperació i reutilització de l'aigua procedent del sistema
de depuració terciària (d'alta qualitat) de la planta del Prat, i en canvi s'han
continuat mantenint les extraccions d'aigua dels pous de Cornellà, del Besòs i de la
Tordera, entre 37 i 39 Hm3 cada any, quan és sabut que els aqüífers de la conca
del Llobregat estan sobreexplotats i han patit episodis de contaminació. A les
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mesures antitransvassistes cal afegir una nova planta a Cubelles, que podria
aportar fins a 60 Hm3 més a l'any, unida a la recuperació de cabals procedents de
sistemes terciaris de depuració, i a la continuació en les polítiques d'estalvi i
l'eficiència en la distribució i consum d'aigua, tant per usos domèstics com agrícoles
i industrials.

Aquestes dades derivades d'una política poc sostenibilista del govern de CIU han
dut com a conseqüència l'incompliment sistemàtic del "Compromís del Ter",
reclamat pels ajuntaments i entitats civils de les comarques gironines, i aprovat pel
govern d'esquerres de la Generalitat que es comprometia a garantir un cabal de
manteniment ordinari de 4,8 m3/s desembassats al Pastera!. Aquest compromís
suposava reduir el transvasament d'aigua del Ter a la regió metropolitana de
Barcelona fins als 115 Hm3/ l'any 2015, quan en realitat, com hem vist, encara
s'estan transvasant d'entre 163 a 200 Hm3/any.

En definitiva, si es complissin els plans de gestió, de recuperació, estalvi i eficiència
en l'ús de l'aigua així com els plans d'inversió que va deixar dissenyats i aprovats
pel govern d'esquerres en el període 2004-2010, ara no caldria fer emergir el
fantasma del transvasament i incloure les previsions de recursos extres més enllà
de les conques internes mitjançant transvasaments d'aigua del Ebre o del Roine

Atès que davant la incertesa i l'amenaça que suposa la revisió Pla de Gestió del
Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021 (PGDCFC), respecte el propi riu
Ebre i el sistema Ter-Llobregat,

DEMANEMal Ple municipal de Vilafranca l'adopció dels següents:

1. Instar el Govern de la Generalitat a reobrir i revisar el Pla de Gestió de
Districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021 i garantir l'abastament de
totes les poblacions prioritzant l'ús eficient, l'estalvi i els recursos hídrics de
cada conca. Per tant, a no executar cap nou transvasament i a implementar
un calendari de retorn pel cabal del Ter, donant compliment al Pacte del Ter i
preveient la substitució progressiva dels cabals transvasats gràcies a les
aportacions dels nous recursos disponibles en el marc del Pla estratègic de
disponibilitat dels recursos hídrics en l'àmbit ATLL

2. Instar el govern de la Generalitat a recuperar i actualitzar el Pla estratègic de
disponibilitat dels recursos hídrics en l'àmbit ATLL, aprovat l'any 2010, que
preveu la utilització adequada de les diverses fonts de subministrament i la
millor gestió dels aqüífers i de les masses d'aigua tal com demana la moció
sobre la gestió de l'aigua aprovada al Parlament de Catalunya de 30 d'abril
de 2015.

3. Promoure la redacció de plans de recursos hídrics alternatius que promoguin
fonts de subministrament diferents, contemplant la utilització de l'aigua de la
pluja, entre d'altres.

4. Implementar polítiques transversals d'adaptació als impactes del canvi
climàtic que apunten a una major sequera i una concentració dels episodis de
pluja i la seva afectació tant al previsible augment de la demanda com a la
millora de les capacitats del sanejament i el drenatge urbà i la capacitat
d'emmagatzematge d'aigua de pluja.
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5. Demanar al Govern de la Generalitat l'impuls del procés per a convertir
l'Agència Catalana de l'Aigua en l'òrgan planificador del control públic del
cicle integral de l'aigua a totes les conques fluvials de Catalunya.

6. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un pla d'acompanyament i
recursos per a la municipalització de l'aigua (PARMA) que inclogui, entre
altres mesures, la creació, dins l'Agència Catalana de l'Aigua, d'un equip
d'assessorament jurídic, a disposició dels municipis que vulguin iniciar la
remunicipalització dels serveis d'aigua per a garantir-ne la correcció, la
fiabilitat i el bon desenvolupament normatiu.

7. Instar el Govern de la Generalitat a l'actualització el Pla d'usos d'aigua de
Catalunya, de manera que inclogui mesures de bona gestió, estalvi i
eficiència en els diferents sectors -agrícola, ramader, industrial, de serveis,
lúdic i domiciliari-, per a garantir la preservació quantitativa i qualitativa de
les masses d'aigua i dels cabals ecològics dels rius.

Des de la dimensió de la governança de l'aigua cal dir que la participació
ciutadana, la transparència i la rendició de comptes en la gestió de l'aigua són
claus no només per a garantir-ne una gestió més sostenible i propera a les
sensibilitats del territori, sinó també per a la construcció d'una societat més
democràtica i amb una ciutadania apoderada que exerceix els seus drets i
deures, partint de la visió de l'aigua com a bé comú.

8. Instar al Govern de la Generalitat a aturar el procés de privatització de
l'empresa Aigües Ter-Llobregat.

9. Endegar el procés per al Pacte nacional de l'aigua amb una posada en comú
entre el conjunt de la societat i les administracions relativa a les polítiques de
gestió del cicle integral de l'aigua i les conques fluvials de Catalunya, tal com
demana la moció sobre la gestió de l'aigua aprovada al Parlament de
Catalunya de 30 d'abril de 2015.

10.Promoure noves formes de control social i de democràcia participativa en la
gestió del cicle de l'aigua, en què l'ens públic gestor rendeixi comptes de les
seves activitats i s'asseguri l'accés de tots els ciutadans a la informació, amb
l'establiment d'indicadors de gestió accessibles, donant publicitat als acords i
resolucions de l'ens gestor i les condicions de prestació del servei, facilitant
les consultes públiques, la informació i la presentació de reclamacions, o
constituint elements de participació com el consell social, entre altres
actuacions. Així mateix, promoure que els ens locals estableixin mecanismes
semblants en coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua.

l1.Comunicar els presents acords al President de la Generalitat de Catalunya, a
la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a la Conselleria d'Agricultura, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Plataforma en Defensa
de l'Ebre i a la Plataforma Aigua ÉsVida.

. '

VOTACIÓ: Sotmesa a votació, la Moció és aprovada per 19 vots favorables (8 CiU,
3 PSC, 3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i 1 en contra (1 PP).

INTERVENCIONS: El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que en el ple de gener es va
tractar una moció sobre el transvassa ment de l'Ebre cap al sud. Entenen que la
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situació actual és regressiva. Ara bé, quan la Generalitat planifica les conques
interiors, no descarta que hagi d'haver de fer servir aigües d'altres conques cap a
les conques interiors, trasvassaments de l'Ebre cap al nord o del Roine cap al sud.
Entenem que la Generalitat ha de ser autosostenible en matèria d'abastament
d'aigua.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà que no, perquè la moció planteja que
no hi hagi trasvassaments. No cal tancar la porta a poder satisfer la necessitat de
trasvassaments.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que aquest ajuntament ja va votar per
garantir l'ús de l'aigua. Es necessiten polítiques transversals que garanteixin l'accés
a l'aigua, cal evitar que l'aigua sigui un element de conflicte.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) manifesta que votaran a favor i es remetran als
treballs de la CUP Crida constituent en seu parlamentària. Ens trobem en la
paradoxa que la Generalitat va posicionar-se en contra del Pla hidrològic, però els
mateixos criteris són considerats de diferent manera quan s'estudia les conques
pròpies.

El Sr. Miquel Medialdea (PSC) manifesta que ja es va votar una moció similar.
Creuen que és un debat que cal traslladar al Ple del Parlament.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que la moció bàsicament demana la revisió del Pla
de Conca i en això estem d'acord. El problema de la moció és que és molt extensa,
podrien ser diverses mocions. De tots els punts n'hi ha un, el cinquè, que demana
que l'Agència Catalana de l'Aigua controli el cicle de l'aigua de manera integral i el
seu grup polític defensa que en matèria de gestió del cicle de l'aigua, la gestió es
dugui a terme des del territori. Si es podés retirar aquest punt, votarien a favor.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) proposa la modificació del punt cinquè mencionant que
enlloc d'òrgan regulador consti òrgan planificador ( l'acord ja incorpora l'esmena
introduïda).

7. MOCIÓ PER DECLARAR PERSONA NON GRATA A FELIP VI.

Moció que presenta el Grup municipal d'ERC per declarar persona non grata a Felip
VI a Vilafranca.

Atès que el monarca espanyol Felip VI, en tant que cap del Regne d'Espanya,
representa la màxima figura institucional d'un Estat que impedeix el lliure exercici
del dret a decidir del poble de Catalunya,

Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament
allunyats de la igualtat entre ciutadans i de la democràcia,

Atès que la monarquia espanyola va ser restituïda per la dictadura feixista del
General Francisco Franco que va oprimir de forma salvatge la població de Catalunya
i de la resta de l'estat,
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Atès que la monarquia espanyola ha fet de la seva posició privilegiada el seu modus
vivendi atresorant una immensa fortuna de la qual no se sap la procedència,

Atesa la falta de respecte institucional de Felip VI cap a la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, el passat dilluns 11 de gener negant-se a rebre-la en audiència
pública perquè li fos comunicat el nomenament del nou president de la Generalitat
de Catalunya,

Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que viu
Catalunya, i atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat
institucional que sí que han adoptat altres monarquies com la britànica en el
conflicte entre Escòcia i el Regne Unit,

Per tot això exposat, se sotmet a debat votació del Ple de l'Ajuntament de
Vilafranca els següents compromisos:

1.- Declarar persona non grata el monarca Felip VI i qualsevol altre representant de
la monarquia espanyola en tant que representant d'un Estat que impedeixi el lliure
exercici del dret a decidir del poble de Catalunya

2.- Evitar participar com a Ajuntament de Vilafranca en qualsevol acció que suposi
un reconeixement de la figura de Felip VI o de la monarquia espanyola

3.- Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la Casa Reial

VOTACIÓ: Sotmesa a votació, la Moció no és aprovada. Els vots han estat 8
afirmatius (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i 12 negatius (8 CiU, 3 PSC, 1 PP)

INTERVENCIONS: El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que la proposta es presenta
amb dues potes, la social, perquè hi ha persones que no arriben al salari mínim per
treballs a jornada complerta i al costat hi ha una infanta que treballa en una
sucursal bancària sense saber res de números.

La monarquia actual va ser restituïda pel franquisme i fins i tot s'ha negat a rebre la l','
segona persona més important de Catalunya, la presidenta del Parlament de
Catalunya.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra. Aquesta discussió sortirà
a les notícies i tindrà repercussions sobre terceres persones, Si no es va reunir amb
la Sra. Carme Forcadell, potser és el Parlament qui s'hauria de sentir ofès i hagués
hagut de declarar-lo persona non grata. Potser el segon ingrés de l'Ajuntament, les
transferències de l'Estat, pot suposar una renúncia a aquests ingressos. Potser a,;,':
l'hora de demanar coses a Adif, no el trobarem gaire receptiu.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que comparteixen el sentit de fons, que la
monarquia és una institució fora de temps. No sap l'eficàcia de declarar-lo persona
non grata. Preferiria que vingués i escoltés les nostres explicacions.
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El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que el Parlament ja s'ha declarat insubmís
al Tribunal Constitucional, a l'Estat espanyol. La darrera vegada que va venir, la
ciutadania ja es va manifestar en aquest sentit.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que, sense entrar en el debat monarquia-
república, consideren que la. moció és tendenciosa en la part expositiva i
desproporcionada en la part dispositiva. Cerca un titular i una reacció que no ens
serà beneficiós. És una irresponsabilitat votar a favor.

El Sr. Raimon Gusi (CiU) manifesta que primer demanen que es retiri, per manca
de competència del Ple per declarar persones non grates, en segon lloc, no se'n
treu res i ens perjudica com a institució i en tercer lloc s'ha d'actuar de manera
conciliadora.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que la moció no es retira. És un posiciona ment
polític. No som súbdits del Sr. Felip VI i volen dir que com a catalans ni tenim reis,
ni en volem.

8. MOCIÓ DE SUPORT A LES PETITES I MITJANES EMPRESES. Moció que
presenta el Grup municipal d'ERC i encapçalada també per la CUP de suport a les
petites i mitjanes empreses i contra la morositat.

VOTACIÓ: Sotmesa a votació, la Moció no és aprovada per 8 vots a favor (3 CUP, 3
ERC, 2 VeC), 11 en contra (8 CiU, 3 PSC) i una abstenció (1 PP)

INTERVENCIONS: El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que diverses pimes de la zona
els han parlat de problemes a l'hora de cobrar de l'empresa adjudicatària. Es va
intentar un acord a l'hora de presentar la moció amb l'equip de govern, però no es
va arribar a cap pacte. La moció no és un retret a l'ajuntament que paga dintre dels
terminis legals, sinó de la morositat de les empreses adjudicatàries vers les seves
subcontractades, que acostumen a ser pimes del territori.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que la proposta era bastant pertinent
agraeixen al grup d'ERC la bona acollida de l'esmena proposada.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que finalment s'acaba incrementant costos,
perquè es demanen més documentació, que també té costos.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que estan d'acord en fer el que sigui per anar
més enllà. Si l'Ajuntament treballa amb uns estàndards laborals, es bo que aquests
siguin requerits a les empreses que volen treballar amb l'ajuntament.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que agraeix la sensibilitat vers el tema.
Tenen interès en establir controls a les empreses, a establir uns estàndards
retributius als adjudicataris, perquè són coses que es fan des de l'Ajuntament
contra la precarietat laboral.
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El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que agraeix el reconeixement de la tasca de
l'Ajuntament, s'està fent una bona feina. Això és mèrit de l'equip de govern i dels
tècnics municipals. La moció parla d'impulsar un grup de treball, això que es pretén
modificar és normativa estatal i l'ajuntament poc hi pot fer.

No els consta que hi hagi dificultats en els subcontractistes. Temps enrere van ser
coneixedors d'un cas i ara sembla que en pot haver un altre, però l'ajuntament
vetlla perquè això sigui corregit immediatament. La subcontractació només pot
passar a les obres grans.

No estan en contra la subcontractació. Si hi ha una obra gran, no hi ha cap
empresa a Vilafranca amb prou capacitat. Si després l'empresa adjudicatària de
l'obra gran vol subcontractar part de l'obra, el més probable és que vagi a
empreses del territori.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que no s'ha entès el sentit de l'esmena, la
intenció és que cap treballador d'empresa subcontractada quedi sense cobrar.

El Sr, Pere Sàbat (ERC) manifesta que no és un atac a la feina que fan. En la taula
no s'ha de parlar només de morositat,

9. MOCIÓ PER L'ABANDÓ DEL GLIFOSAT.

Moció que presenta el Grup municipal d'ERC i finalment també encapçalada per la
CUP i per VeC, per l'abandó del glifosat i tots els herbicides de la jardineria
municipal.

El glifosat és un herbicida sistèmic no selectiu, desenvolupat per la multinacional
Monsanto. Actualment és l'herbicida més usat a tot el món. Recentment
l'Organització Mundial de la Salut l'ha classificat com a "possible cancerigen", El
permís per a l'ús del glifosat a la UE s'hauria d'haver revisat l'any 2012. La
Comissió Europea, però, va aprovar una directiva amb la qual s'aplaça aquesta
revisió, que beneficiava grans corporacions amb interessos en el sector agrotòxic
com Monsanto, fins a l'any 2015, I, aquest 2015, s'ha posposat de nou fins a
mitjans 2016, passada la campanya de tractaments de primavera.

En els darrers anys, Monsanto ha desenvolupat cultius transgènics resistents a
tractaments amb aquest potent compost (no autoritzats encara a la UE) però que
n'han fet augmentar l'ús i la presència en els aliments transgènics importats.
Des de fa poques dècades, el glifosat ha passat d'un ús estrictament agrari a un ús
molt més estès, els ajuntaments l'utilitzen habitualment en la gestió de parcs,
zones enjardinades, camins, carreteres i carrers, per a combatre el que en diem
"les males herbes".

L'herbicida glifosat presenta una elevada toxicitat per a tot tipus d'organismes vius
(inclosos els humans) i també de tipus ambiental. Les fórmules comercials més
comunes contenen l'ingredient actiu (glifosat), que impedeix la fotosíntesi i afecta
d'altres processos metabòlics de les plantes sensibles a l'herbicida i, entre d'altres
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productes, surfactants que fan que el glifosat pugui penetrar a través de les
cutícules de les fulles de les plantes.

Els problemes més importants que s'associen al glifosat són els nombrosos efectes
sobre la salut humana, la progressiva contaminació dels aqüífers i dels medis
aquàtics, els impactes negatius sobre els fongs i bacteris del sòl, sobre la fauna i
flora silvestre i també sobre els cultius i bestiar.

Per contra, no hi ha cap motiu d'importància que en requereixi l'ús en la jardineria
ni en la gestió de les vies públiques. Cal deixar de veure la vegetació espontània
com un problema estètic, i cal entendre la funció que té en l'ecosistema, per tant,
només cal actuar-hi quan suposi un problema real. En aquest casos, es poden
utilitzar mitjans manuals, mecànics, tèxtils, etc.

En qualsevol cas, l'eradicació del glifosat i dels herbicides dels espais municipals no
s'ha d'entendre com un fet aïllat, sinó com un primer pas que permeti avançar cap
a una jardineria ecològica, basada en les espècies autòctones i en la reducció de
consum hídric.

El glifosat ha mostrat signes de toxicitat i/o riscs de toxicitat per a humans tant en
assaigs de laboratori com en estudis epidemiològics. El estudis epidemiològics han
relacionat l'exposició de persones al glifosat amb un risc més gran de part prematur
per exposició en combinació amb d'altres biocides, un risc més gran d'avortaments,
un risc més gran de desenvolupament de càncer de limfomes no-Hodgkin, una
possible incidència més gran de mieloma múltiple.

Aquest herbicida no només afecta a les plantes sobre les que s'aplica o aquelles
properes als camps de conreu i/o afectades per la deriva amb el vent, sinó que
generacions posteriors d'aquestes plantes també mostren problemes de germinació
i/o desenvolupament disminuït.

Per tant, poden produir-se importants canvis ecològics per aquest efecte. Com amb
d'altres herbicides, el seu ús ha portat a l'aparició de plantes resistents. Aquest
herbicida produeix, a més, molts problemes en els mateixos cultius a què s'aplica i
a cultius posteriors, cosa que suposa un greu risc sobre la producció agrària.

Atès que s'ha d'aplicar el principi de precaució i adoptar mesures per protegir la
salut de les persones, en l'àmbit de les seves competències, proposem al Ple de
l'ajuntament de Vilafranca l'adopció dels següents acords:

1. No subscriure cap nova ampliació en la moratòria d'ús d'herbicides amb
glifosat, més enllà de la propera primavera. A partir de llavors, abandonar
l'ús dels herbicides que continguin glifosat i substituir l'ús de tot tipus
d'herbicides per altres tècniques de manteniment de la vegetació espontània,
avançant de manera progressiva cap a una jardineria ecològica. Declarar
Vilafranca lliure de glifosat.

2. Revisar el model de manteniment dels parcs, jardins, àrees públiques
urbanes, marges de camins i vials i arbrat públic de Vilafranca i posar en
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marxa l'ús de pràctiques alternatives de jardineria ecològica, incorporant ;'i

mètodes més sostenibles i alternatius al glifosat o altres tractaments tòxics.

3. Dotar als treballadors municipals, i als treballadors de les empreses
contractades, de la formació conjunta adequada per adoptar de forma també
conjunta les noves tècniques de jardineria sense tòxics.

4. Fer palesa en els contractes de manteniment de zones verdes i arbrat, de
neteja viària, de manteniment d'edificis i infraestructures municipals
(escoles, llars, piscines, horts urbans, etc.), d'obres i d'urbanització municipal
o privada, la prohibició d'ús d'herbicides amb glifosat, adaptant les
dedicacions i recursos necessaris per mantenir el nivell del servei adequat.

5. Incorporar als Plecs de Clàusules Administratives que els contractistes hagin
de comprometre's d'una manera o altra (a través d'una declaració jurada,
certificació, etc.) a no utilitzar aquest herbicida.

6. Assumir totes les responsabilitats sobre el control en les aplicacions de
biocides en espais i vies públiques urbanes i periurbanes que li atribueix la
normativa vigent.

7. Difondre aquest acord entre el conjunt de la població i les entitats de l'àmbit
ambientalista, per tal de promoure la salut pública, en un termini inferior a 3
mesos. En el mateix termini, iniciar una campanya per advertir, a través dels
mitjans de comunicació municipals, dels perills per a la salut i dels riscos per
al medi ambient que es deriven de l'ús d'herbicides i plaguicides agrotòxics.

8. Difondre aquest acord entre la pagesia del municipi i les entitats agràries, per
a fomentar l'abandonament d'aquests productes al camp, sobretot en l'àmbit
del cultiu de la vinya, donat que el Penedès avança cap a la producció
ecològica de vins i caves.

9. Fer el seguiment d'aquests acords a través del Consell de Medi Ambient.

10.Adherir-se a la campanya de Som lo que Sembrem contra els herbicides amb
glifosat anomenada 'glifosat herbicida cancerigen' i informar a l'entitat sobre
els acords presos pel Ple.

VOTACIÓ: Sotmesa a votació, la Moció és aprovada per unanimitat.

INTERVENCIONS: La Sra. Mònica Hill (ERC) realitza una exposició del sentit de la
moció sobre aquest herbicida no selectiu.

El Sr. Josep Ramon manifesta que abans de decidir el sentit del vot vol conèixer el
parer de l'equip de govern per avaluar les implicacions econòmiques.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que donaran suport a la moció, que va en la
mateixa línia de la moció aprovada a l'octubre. Demanen encapçalar també la
moció.
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La Sra. Maria Ferrerons (CUP) manifesta que també volen encapçalar la moció i que
votaran a favor. Segons tenen coneixement se'n fa un ús molt limitat, però s'ha
d'abandonar. Els sembla molt positiva la manera de. presentar la moció, que cal
assumir per part de tothom que hi ha vegetació que no es podrà eliminar i que fa
pedagogia sobre el tema.

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que en poques dècades s'ha generalitzat el
glifosat. Tothom vol que no hi hagi males herbes, però cal pensar en el demà i per
això cal apostar per tot tipus de tècniques per combatre la contaminació ambiental,
el consum excessiu ...

El Sr. Josep M Martí (CiU) manifesta que la revolució verda ens ha portat efectes
que ara veiem, amb pèrdua de la biodiversitat. A nivell local s'ha reduït la utilització
de pesticides i la tendència és anar a la utilització zero. Els tècnics municipals estan
a sobre d'aquest tema. La utilització de pesticides es fa en llocs on l'alternativa no
és viable perquè hi ha pedres o són llocs molt grans. Estan a favor de tendir a zero
en l'ús d'aquests productes. Votaran a favor de la moció supeditada a mantenir la
vila una mica com la tenim. Si hi ha alternativa, evitarem l'ús d'aquest tipus de
productes.

10. MOCIÓ DE SOLIDARITAT AMB EL PAS PEL CORRESCALES.

Moció que presenta el Grup municipal de la CUP en solidaritat amb el pas del
correscales i contra la precarietat laboral.

Atès que del 18 al 21 de febrer del 2016, centenars de treballadores i treballadors
de Movistar i les seves contractes han recorregut els 800 km que separen Bilbao de
Barcelona seguint un torn de relleus. Van decidir córrer de dia i de nit, fes fred,
plogués o nevés per tal de denunciar la repressió que com a treballadores i
treballadors han patit per part de l'empresa i les seves contractes després de la
"vaga de les escales", l'estiu del 2015, però sobretot també per tal de mostrar que
la precarietat és una xacra que només es pot combatre amb la dignitat, plantant
cara.

Ben al contrari d'allò que ens volen fer creure, la precarietat no és ni
"indispensable" ni "necessària" per tal de tenir treball, no és "l'única forma" que la
feina pot prendre en l'actualitat, no és "el preu que cal pagar" davant de la crisi per
tenir feina. La precarietat és una imposició de les empreses, sobretot de les
multinacionals. Aquesta precarietat, paradoxalment està organitzada mitjançant la
desregulació de les condicions de treball a què ens ha portat l'actual feblesa sindical
i el domini de classe dels rics sobre els pobres. La precarietat és la forma que
prenen avui la majoria de relacions laborals en el món capitalista neoliberal i com a
tal cal combatre-la.

Atès que plantar cara a la precarietat laboral requereix constància, determinació,
organització i, sobretot, dignitat. Requereix un radical canvi de perspectiva que es
negui a l'acceptació del "menor mal possible" i rebutgi la idea que "no hi ha res a
fer". Les treballadores i treballadors de Movistar i les seves contactes ens van
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demostrar moltes coses en la seva lluita a través de la vaga social de l'estiu del
2015. Van deixar clar que la unitat de les persones explotades és bàsica i central,
tal com ho és la identificació dels culpables d'aquesta precarietat. Ara, ens en
tornen a donar bones mostres amb el Correscales, que no és només una marxa
sinó, sobretot, un camí, una explicitació de les precarietats que s'estenen arreu del
territori i de les empreses que no paren de tenir beneficis a costa precisament de
les pèrdues de totes i tots.

Atès que Vilafranca és una de les etapes del Correscales i és alhora un dels pobles
en què la precarietat es fa present en moltes de les múltiples formes que pren la
contractació laboral i les fórmules i1'legals sense cap tipus de contractació. Algunes
d'aquestes formes precaritzadores es donen, també, dins de les mateixes
administracions públiques. En aquest àmbit, les precarietats prenen diverses
formes però, sobretot, s'esdevenen en moltes de les feines que aquestes
administracions realitzen a través de subcontractes o serveis externalitzats. Ningú
no es pot rentar les mans davant de la precarietat en què viuen les treballadores i
treballadors de les empreses que "ofereixen serveis" a les administracions
públiques perquè en massa casos "el criteri econòmic" és el que acaba essent
determinant per tal que una empresa externa aconsegueixi una concessió d'una
administració pública. Cal ser conscients que en la majoria dels casos, el criteri
econòmic (guanyar un concurs públic perquè s'ha presentat la proposta més
barata) obre la porta a l'absoluta precarització de les relacions laborals.

Per tot això, des de la CUP de Vilafranca, PROPOSEMQUE:

PRIMER: L'Ajuntament de Vilafranca, municipi inclòs com a etapa en el Correscales,
se solidaritza amb les treballadores i els treballadors acomiadats per Movistar o les
seves contractes com a forma de repressió per la seva participació en la vaga de les
escales desenvolupada fa sis mesos.

SEGON: L'Ajuntament vetllarà per tal que les empreses que hagin signat contractes
de serveis de qualsevol mena amb aquesta administració no incloguin formes
contractuals precaritzadores. Alhora, com que aquesta és una pràctica que ja es
dóna, s'interrompran o no es renovaran ni concessions ni externalitzacions que
precaritzin les condicions de vida de les treballadores i els treballadors contractats.

VOTACIÓ: Sotmesa a votació, la Moció és aprovada per unanimitat

INTERVENCIONS: La Sra. Laia Santís (CUP) contextualitza la moció exposant que la
marxa dels correscales té origen en la vaga de 75 dies que van dur a terme les
treballadores i els treballadors de telefonia de movistar al juny de 2015,
anomenada revolta de les escales, en lluita contra la precarització laboral de la seva
empresa, tant de les empreses subcontractades com dels falsos autònoms, per les
seves condicions laborals precàries, amb jornades de 7 dies a la setmana, 10 hores
diàries i per uns 700 o 800 euros mensuals.

Els treballadors mobilitzats van decidir fer la marxa dels correscales com agraïment
a les persones, entitats i municipis que els van donar suport. Com que la marxa va
tenir una etapa que arribava a Vilafranca, han volgut que el Ple els doni suport.
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El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que en la part expositiva hi estaria d'acord, però
que en el segon punt, les concessions administratives es duen a terme mitjançant
personal fixe.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que votaran a favor de la mobilització dels
treballadors de movistar, ja que va ser exemplar.

La Sra. Mònica HiII (ERC) manifesta que votaran a favor, perquè de cap manera es
pot tolera que algú sigui acomiadat per exercir el seu dret de vaga.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que comparteixen l'argumentari sobre la
precarització laboral. Els contractes de l'ajuntament inclouen aquesta clàusula
contra la precarització laboral de les empreses que presten serveis.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que en el fons hi estan d'acord. Però el segon
punt genera més dubtes, perquè no és concret. Els manca una definicició del que és
una forma contractual precaritzadora. El que és important és el que ha dit el Sr.
Ramon Zaballa que fa l'Ajuntament, perquè sense que ho sabés, l'ajuntament fa
molta tasca en aquest àmbit. Sense anar més lluny, la passada setmana va anar a
una jornada que organitzava la Federació de municipis de Catalunya sobre la
contractació socialment responsable i resulta que a qui van posar d'exemple com a
administració que vigilava i promocionava la contractació socialment responsable va
ser a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

11. MOCIÓ DE SUPORT A ILP PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE
CATALUNYA.

Moció que presenta el Grup Municipal de la CUP de suport a la iniciativa legislativa
popular per una llei dels sistema educatiu de Catalunya.

Atès que l'Assemblea Groga que agrupa mares, pares, alumnat i professorat ha
impulsat una Iniciativa Legislativa Popular perquè el Parlament de Catalunya aprovi
una Llei del Sistema Educatiu de Catalunya sota els principis de democràcia,
laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i qualitat.

Atès que aquesta iniciativa ve motivada perquè la Llei d'Educació de Catalunya
(LEC) i la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) no
garanteixen de la manera desitjada el dret a l'educació pública des de la llar
d'infants fins a la universitat.

Atès que la LEC ha propiciat una desigualtat creixent entre centres de titularitat
pública i centres de titularitat privada i concertada.

Atès que l'educació pública ha de recollir l'ideal pedagògic d'escola catalana i
universal, assegurant l'exercici de democràcia real en la presa de decisions.
Tanmateix, assegurar que la gestió dels centres sigui democràtica i autònoma,
sense direccions imposades i amb projectes discutits al propi centre, avaluats en la
recerca de la seva millora i la dels estudiants, atorgant estabilitat i seguretat a les
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plantilles i promovent la participació vinculant del Consell Escolar el Consell
Escolar Municipal en la presa de decisions.

Atès que l'actual model, en canvi, propicia una deriva cap a un model de gestió
privada dels centres.

Atès que cal comprendre la diversitat com a font de riquesa i d'oportunitats, tot
incloent els criteris de procedència, origen biològic, gènere i identitat sexual a l'hora
d'abordar-la.

Atès que els òrgans de coordinació i decisió han de comptar amb una presència
equitativa d'homes i dones, i que cal incentivar la presència masculina en l'educació
infantil i primària.

Atès que els Consells Escolars dels centres han perdut pes com a òrgans
representatius i de debat entre els diferents sectors de la Comunitat Educativa i han
deixat de ser l'òrgan de ratificació dels òrgans de govern i direcció dels centres.

Atès que l'actual dotació de recursos impossibilita el desenvolupament de plans
d'entorn que permetin la participació de sectors no pròpiament educatius.

Atès que cal buscar estratègies per finançar projectes pedagògics i d'innovació a
primària i secundària, d'investigació a la universitat, i un sistema de beques-salari
per accedir a ensenyaments post-obligatoris que en cap cas estiguin supeditats a .'
les aportacions econòmiques d'empreses privades.

Atès que cal establir mesures efectives per a la conciliació laboral i familiar.

Atès que cal garantir unes condicions laborals dignes pel professorat -ja siguin a
temps complet, parcial o de dedicació inferior al 50% de la jornada- per afiançar la
qualitat de l'ensenyament.

Atès que els processos de selecció de la funció pública educativa han de ser
transparents, objectius i iguals per a tot tipus de centre, independentment de la
seva titularitat.

El grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) proposa al Ple l'adopció
dels següents

ACORDS:

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a suspendre
immediatament l'aplicació de la LOMCE.

Segon.- Instar al Parlament de Catalunya a debatre una nova Llei del Sistema
Educatiu de Catalunya que derogui la LEC i assoleixi els principis de democràcia,
laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i qualitat educativa.

Tercer.- Donar suport institucional a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i facilitar
els recursos necessaris per dur-la a terme en els centres educatius de Vilafranca del
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Penedès sempre respectant el marc legal de les competències les possibilitats
pressupostàries.

Quart.- Entre aquests recursos caldrà incloure els instruments normatius de
competència municipal, així com aquells altres que sense ser-ho explícitament, no
entren en contradicció amb l'ordenament jurídic i són necessaris per la
implementació real i efectiva del nou model educatiu de Vilafranca. Així doncs,
s'empraran els mitjans necessaris per assolir els següents objectius:

1.1 Establir models que posin en valor la diversitat, de manera que deixi de ser un
element a corregir (com sovint es persegueix amb les polítiques de beques i ajuts) i
sigui un element a potenciar.

1.2 Desenvolupar polítiques contra la desigualtat educativa, combinant dos tipus
d'intervencions:

1.2.1. Polítiques d'adscripció de l'alumnat que promoguin que l'heterogeneïtat sigui
similar en cadascun dels centres

1.2.2. Centrant els esforços en els centres desafavorits i fomentant plans d'entorn
potents que els facin més atractius i actuin com a pol d'atracció d'un alumnat divers
(col'laboracions amb entitats de referència, escoles magnet, etc.)

1.3 Implementar polítiques de participació i democràcia per implicar a tota la
comunitat educativa en el desenvolupament del nou model. En aquest sentit, cal
buscar complicitats perquè els centres privats admetin novament als tècnics
municipals en els seus Consells Escolars i que el CEM sigui un autèntic òrgan de
debat i decisió. L'Ajuntament demanarà per escrit als centres concertats de la vila,
la participació regular d'un representant de l'Ajuntament al Consell Escolar de
Centre.

1.4 Afavorir les polítiques de conciliació laboral i familiar:

1.4.1 Fomentant l'equiparació dels horaris i del nombre d'hores en tots els
centres de primària

1.4.2 Complementant l'horari lectiu amb una oferta pública, àmplia i de
qualitat d'activitats extraescolars, acollides, casals d'estiu i hivern, etc.

Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la Comissió Promotora de la Iniciativa
Legislativa Popular.

VOTACIÓ: Sotmesa a votació, la Moció és no s'aprova per 8 vots positius (CUP, 3
ERC, 2 VeC) i 12 de negatius (8 CiU, 3 PSC, 1 PP)

INTERVENCIONS: La Sra. Laia Santís (CUP) realitza una exposició permenoritzada
de la moció i diu que un cop finalitzada la recollida de signatures per la tramitació
d'una iniciativa legislativa popular, més de 95.000 signatures, per la modificació de
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la Llei del sistema educatiu de Catalunya, ara cal que el Parlament es pronunciï
sobre si la pren en consideració i prossegueix el tràmit parlamentari.

Les ILP són uns instruments dels ciutadans per fer propostes de llei que no surten
dels grups parlamentaris, és un eina de participació ciutadana i una manera d'obrir
la vida parlamentària més enllà dels murs de la institució.

Aquesta ILP està avalada per més de 160 entitats de la vida social catalana.
Aquesta moció ha estat aprovada per alguns municipis com Barcelona,
Torredembarra, etc. Entenen que és clara la necessitat de debatre aquesta ILP. Cal
que el Parlament debati la iniciativa legislativa popular i no es veti la iniciativa
popular.

La ILP proposa una xarxa única pública, que en un termini de deu anys tots els
centres educatius o bé siguin públics o bé totalment privats, democartització de
centres, que les llars d'infants continuïn sent públiques, consolidar el català com a
llengua vehicular del sistema educatiu i garantir la dotació pressupostària que
necessita l'educació.

Desobediència a la LOMCE, més coneguda com a Llei Vert, que ataca directament el
català, retalla drets laborals entre altres moltes coses que no hi estan d'acord.

Cal repensar la LEC, el sistema educatiu públic a de garantir les mateixes
oportunitats per tothom. La LEC no va ser aprovada majoritàriament per la
comunitat educativa.

Ham introduït un quart punt en que demanem certes mesures de competència
municipal. Plantegen un seguit de mesures que els agradaria que es tractessin a
nivell municipal.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra, perquè es demana la
supressió immediata de la LOMCE, quan és una llei que intenta corregir allò que
posa de manifest l'informe Pisa, que a nivell educatiu estem a la cua d'Europa.
Estan a favor del manteniment dels centres concertats, inclosos els religiosos. Un
altre problema seria el problema econòmic que es generaria a la Generalitat si
s'hagués d'encarregar directament de tota l'educació a Catalunya.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que votaran a favor. Estan a favor de que el
poble presenti iniciatives legislatives. Esperen que, d'acord amb la composició del
Parlament, s'estudiï la iniciativa legislativa popular. Manifesta que coincideixen amb
les idees bàsiques de la iniciativa legislativa. Volen expressar que tant és important
la llei com dotar-se d'uns pressupostos per tirar-la endavant.

Pel que fa als temes més concrets de Vilafranca, creuen que s'haurien de tractar en
el si del Consell Escolar Municipal.

Els agradaria fer un parell d'emenes a la moció. AI punt tercer, afegir-hi: "sempre
respectant el marc legal de les competències i les possibilitats pressupostàries". I
en el punt 4.3 afegir: "L'Ajuntament demanarà per escrit als centres concertats de
la vila, la participació regular d'un representant de l'Ajuntament al Consell Escolar
de Centre."
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La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que l'educació és un pilar essencial de la nostra
societat. I és important per tal de reflectir la força d'aquesta iniciativa, el fet
d'haver recollit el doble de les signatures necessàries per tal de poder-la presentar
al Parlament. Estan d'acord amb que s'estudiï la llei pel Parlament.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que per als socialistes l'educació ha estat
sempre un objectiu. En la moció que es debat s'hi barregen massa conceptes. En la
moció es demana la suspensió de la LOMCE i ells diuen que el que cal és l'abolició
de la LOMCE. Pel que fa a la LEC, aquesta va ser fruit d'un gran pacte. El que hi ha
és moltes coses millorables del desplegament de la LEC.

A Vilafranca s'ha fet molt més d'allò que competencialment ens pertocava. Per
exemple s'ha fet Vilafranca zona d'ecolarització única, buscant la cohesió social de
tots els centres educatius. De fet, defensen el mateix, la CUP amb paraules, l'equip
de govern amb fets.

No poden donar suport a canviar una llei com la LEC per una que no saben ni com
és. No cal canviar la LEC, sinó el desplegament normatiu que doni competències als
ajuntaments i un capítol pressupostari per dur-lo a terme.

La Sra. Meritxell Montserrat (CiU) manifesta que la competència de l'ajuntament és
participar en la vigilància de l'escolarització obligatòria, la dotació de solar on
instal.lar els centres educatius i el manteniment dels edificis escolars. Des de
l'ajuntament aportem fets per millorar l'educació. Es fan ajuts a l'escolarització,
apropem els nens al coneixement d'un instrument musical, vetlladores pels
menjadors escolars, etc. L'avaluació de les famílies és de nou sobre deu. Estan
convençuts que estan fent feina i que l'estan fent bé.

La Sra. Laia Santís manifesta que accepten les aportacions fetes per VeC ( les quals
són incorporades al text transcrit com a proposta en l'acta) i manifesta que la LEC
es va aprovar per una majoria de partits, però no per majoria de la comunitat
educativa. No volen substituir la LEC, sinó que la volen repensar. I finalitza agraint
per tota la informació del que està fent l'Equip de Govern.

12. Precs i preguntes.

El Sr. Josep Ramon (PP) demana saber quantes persones han estat contractades
provinents de cursos de formació.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que havien fet unes preguntes per escrit han
trobat les respostes per escrit després de sis mesos i que ja ho estudiaran.

D'altra banda, manifesta que hi ha queixes sobre alguns punts on l'accés a
l'autobús urbà per a persones amb mobilitat reduïda és dificultós.

També manifesta que quan es va prendre possessió va comprometre a crear dues
comissions, la comissió de temes socials i la d'equipaments. La setmana passada
sembla que es va fer una reunió sobre el destí del mercat de La Pelegrina al barri
de l'Espirall i ningú els va dir res.
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També exposen que sembla que la urbanització de la llosa de la via és poc
accessible a persones amb mobilitat reduïda.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) respon que pel que fa a les Comissions, té raó el senyor
Arnabat. Posaran fil a l'agulla. En quant a la llosa de la via, el problema es que han
fet massa escales. Hi ha problemes si es pretén accedir des de Bisbe Morgades o
des de Menéndez i Pelaio, que per tal d'accedir a la part superior només hi ha
escales i les persones amb mobilitat reduïda, hauran d'anar a buscar l'accés una
mica més enllà.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) exposa que al Consell escolar de l'Escola de Música es va
presentar un document de treball sobre la tarificació social. S'ha demanat aquest
document per tal d'estudiar-lo.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que ja ho demanarà. I que el sistema tarifari
de l'Escola de Música ja té en compte qüestions socials.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) exposa que en el Ple passat es va demanar sobre unes
incidències en l'atenció al públic en horari normal. Aquesta qüestió, a més de que
encara no se'ls ha respost, sembla ser que no era un fet puntual, sinó que ha
passat més cops des de llavors. També demana per les indisposicions de la Policia
Local la nit de Carnaval, si s'ha esbrinat si tots els casos eren reals o a que obeeix
aquesta alta incidència.

També manifesta que els ha arribat queixes de l'estat de manteniment dels parcs
infantils al Parc de Sant Julià.

L'alcalde Pere Reguli (CU) manifesta que al parc de Sant Julià, uns aparells
destinats a activitat lúdica i física per a persones amb discapacitat va ser víctima
del vandalisme. S'hi està a sobre del tema.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que entre els carrers Bisbe Morgades i
Germanor, hi ha set trams d'escales diferents, cosa que es considera excessiva si
es té en compte que les persones de mobilitat reduïda no tenen els mateixos
accessos.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que quan entri en funcionament ja es veurà si
realment hi ha problemes o no de mobilitat de vianants.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que en quant a la tarificació social de l'Escola
de Música, cal transparència i que esperen poder debatre els trams.

El Sr. Manel Monfort (CiU) manifesta que els barems de l'Escola de Música
s'estudien dintre del Consell Escolar que fa la proposta al Consell d'Administració de
l'Escola de Música, que és qui ho aprova.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) demana si hi ha resposta respecte l'al.legació presentada
conjuntament amb Reus i Tarragona per instal.lar l'intercanviador entre la xarxa
viària convencional i el TAV? També demana saber si hi ha algun tipus de resposta
respecte l'estació intermodal a ubicar preferentment entre Vilafranca i La Granada?
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També demana si es sap quan passaran el tercer fil? Es sap si la via morta del tren,
actualment inservible, té solució?

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que no sap cap resposta. El problema és que
tot el que depèn del Govern Central, com per exemple Adif, actualment no estan
per la labor, perquè estan a l'espera de saber qui manarà.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que en l'ordre del dia del Consell Escolar no
es deia res respecte la tarificació. Demana si hi ha algun tipus de manera de
contactar amb el bufet que havia d'estudiar la titularitat de l'església de Sant
Francesc i de Sant Joan, per contrastar-lo amb l'estudi històric fet.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que si es demana, era una de les possibilitats
que contemplava la contractació del bufet, el fer una exposició dels treballs. El
bufet a fet un estudi jurídic de la problemàtica, no un estudi històric. Si convé, els
fem baixar.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que una entitat ha fet una petició de
material i li van respondre que hi havia una ordre en que deia que en funció del
volum de feina de la Brigada, havien d'anar a buscar el material els propis
interessats.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) respon que va en funció de l'ús del material. Si és el propi
Ajuntament qui necessita el material, el transport ho fa la Brigada. Si es cedeix l'ús
del material d'acord amb un conveni, és el propi conveni que estableix qui ha de
portar el material i si és per altres usos, és en funció de la càrrega de feina de la
pròpia Brigada. A una entitat sense afany de lucre, se'ls cedeix el material
gratuïtament, però en funció de l'activitat, s'ho han d'anar a buscar ells.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana a l'alcalde si, arran de la seu nomenament
com a Diputat amb dedicació a la Diputació de Barcelona, renunciarà a la seva
retribució per dedicació exclusiva com alcalde?

L'alcalde Pere Reguli manifesta que sí.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana a l'alcalde si cobrarà assistències per un
import anual d'11.000€?

I

L'alcalde Pere Reguli manifesta que igual que el Sr. Martínez.

L'alcald~ aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
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acta.
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