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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Núm. : 04/2017
Caràcter: ordinari
Data: 25 d'abril de 2017
Horari: de 20: 05 a 22: 33 hores
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (CiU)

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
Ramon Arnabat i Mata (VeC)

- 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 Mañé (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)

- Aureli Ruiz i Milà (CiU)
Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
Laia Santís i Martí (CUP)
Ramon 1. Zaballa i Serra (PSC)

S'ha excusat d'assistir-hi:

Montse Arroyo i Ferrando (PSC)

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

Desenvolupament de la sessió

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
28/03/2017.
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Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 28/03/2017,
la qual és aprovada per assentiment.

SERVEIS CENTRALS I HISENDA

2. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST. Aprovació inicial si escau de l'expedient
número 6 d'habilitació de crèdits extraordinaris del pressupost de l'Entitat
vigent.

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. 6 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris en el Pressupost de
l'Entitat d'enguany, mitjançant majors ingressos d'interessos i de la Generalitat, de
conformitat amb el que disposa l'Article 177 del RDL 2/2004, de S de març, referent
al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent:

CREDITS EXTRAORDINÀRIS:

Partida

2.93101.35900 Interessos de demora expropiació
finca c/ Clascar, 4.......................... 32.651,00

4.15100.62200 Increment expropiació finca c/
Clascar, 4 segons TSJ 150.498,33 183.149,33

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 183.149,33

MAJORSINGRESSOS:

450.01 Generalitat.- Fons de Cooperació
Local............................................. 150.498,33

TOTAL MAJORS INGRESSOS .

520.01 Interessos bancaris . 32.651,00 183.149,33

183.149,33

l 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.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb 14 vots favorables ( 8 CiU, 3 PSC, 2
VeC, 1 PP) i 6 abstencions (3 CUP, 3 ERC).
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INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que la modificació de pressupost ve motivada per
la necessitat de finançar l'increment de valor de l'expropiació de l'edifici que
ampliarà el Vinseum, d'acord amb una sentència del Tribunal Superior de Justícia.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor perquè la modificació obeeix
a la necessitat de complir una sentència judicial fixant el justipreu i a l'hora, suposa
tirar endavant el Vinseum.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que atès que la modificació obeeix a un
tema concret i suposa tirar endavant el Viseum, votaran favorablement la proposta.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que com tota la legislatura, s'abstindran, a
l'hora que demana que es posi fil a l'agulla per tal que casos similars no es
repeteixin.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que en una expropiació, es tracta d'una
negociació i que el justipreu fixat en via judicial sigui superior al determinat en via
administrativa, significa que l'actuació en defensa de l'interés municipal es va fer
bé.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) anuncia que s'abstindran. És una qüestió tècnica i
legal i que posa de manifest que l'ajuntament ha fet tot el possible per tal que el
cost fos el mínim. Aprofita per reclamar que tot vegada que ha canviat la
Presidència del Vinseum, caldria una reformulació del projecte del Vinseum.

3. APROVACIÓ INVENTARI Aprovació si escau, de l'actualització de l'inventari
de béns i drets municipal a 31/12/2016.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al ple municipal
el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau:

En compliment del que disposa l'article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; de l'article
105 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, del reglament del Patrimoni dels Ens
Locals, i de l'article 34 del Real Decret 1372/1986, de 13 de juny, del reglament de
Béns de les Entitats Locals,

ACORDA:

Aprovar l'inventari d'aquesta Entitat, corresponent a l'exercici 2016, després
d'haver procedit a la rectificació i comprovació dels béns i drets que formen part del
mateix.
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VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb 18 vots favorables ( 8 CiU, 3 PSC, 3
CUP, 3 ERC, 1 PP) i 2 abstencions (2 VeC).

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que l'inventari és preceptiu aprovar-lo anualment.
Agraeix la tasca dels tècnics perquè és una feina exhaustiva posar al dia tot el
material de l'ajuntament.

El Sr. Josep Ramon (PP) anuncia ek seu vot favorable agraeix ka feina feta per
l'interventor i altre personal participant.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) vol agrair el treball tècnic del personal de la casa. És
important que la ciutadania conegui del que és copropietària. Com que és una
qüestió tècnica, considera que no hauria ni de passar pel Ple.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) anuncia el vot favorable perquè és una feina molt
tècnica, que no admet discussió.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR

4. APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PER
L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA. Aprovació si escau, de l'adhesió de
Vilafranca del Penedès, com a membre de ple dret a l'Associació Xarxa de
Municipis per l'Economia Social i Solidària.

La Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior proposa
que se sotmeti al Ple municipal, per a la seva consideració i si escau aprovació, el
dictamen següent:

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a través del Servei de Promoció
Econòmica, creu oportú formar part de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i
Solidària (XMESS), per aquest motiu, es va donar suport en data de 22 d'octubre
de 2015 a la declaració de Barcelona sorgida de la Trobada Internacional de
Municipalisme i Economia Social i Solidària, que va tenir lloc els dies 22 i 23
d'octubre de 2015, i va formalitzar la seva adhesió al procés per la creació de la
Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària.

La Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària té com a objectiu global
fomentar la cooperació i l'acció conjunta de polítiques públiques, entre les
corporacions locals i consells comarcals membres per promoure, reforçar
consolidar l'economia social i solidària.

Per a la consolidació de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària, els
ens locals hauran d'aprovar el text dels estatuts de l'Associació per la qual es regirà
aquesta entitat.
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Atès que és voluntat d'aquest Ajuntament, contribuir al creixement de l'economia
social i solidària al nostre municipi i de fer-ho des del diàleg permanent amb els
seus actors i des de la creació d'espais comuns, amb organització democràtica i
actuant amb compromís social.

Atès que es considera positiva l'adhesió de Vilafranca del Penedès a la Xarxa de
Municipis per l'Economia Social i Solidària, com a municipi impulsor de l'associació
amb voluntat de promocionar, difondre i enfortir el sector de l'economia social.

Vist que s'ha rebut un exemplar dels Estatuts de la futura associació Xarxa de
Municipis per a l'Economia Social i Solidària per a la seva ratificació, de conformitat
amb allò que estableixen els articles 52.2.b, 114.3.d 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 d'acord amb els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

ES PROPOSA

1. L'adhesió de Vilafranca del Penedès, com a membre de ple dret a l'Associació
Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària, com a municipi impulsor
d'aquesta iniciativa.

2. Aprovar la proposta d'Estatuts que regiran l'esmentada Associació, que
consten com a annex al present Dictamen.

3. Designar en Joan Manel Montfort i Guasch, com a representant titular, i na
Montse Arroyo i Ferrando, com a representant substitut de la Corporació en els
òrgans de govern de l'Associació.

4. Donar trasllat d'aquest acord a la Xarxa d'Economia Social i Solidària, a través
de la secretaria tècnica.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova per unanimitat dels regidors presents.

INTERVENCIONS:

El Sr. Joan Manel Montfort (CiU) manifesta que Vilafranca té una llarga tradició de
programes i polítiques d'economia social i solidària. En aquesta temàtica, s'ha anat
creant contactes i intercanvis i ara es creu oportú associar-se i ser impulsor
d'aquesta associació.

Hi ha una llarga tradició de contractació municipal socialment responsable, com
poden ser els contractes amb Nou Verd, Mas Albornar, etc; programes de foment
del cooperativisme en el territori o programes d'intercanvi com pot ser el programa
temps per diners.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor. Aprofita per demanar una
reflexió perquè ens adherim a moltes associacions i no sabem exactament el profit
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que se'n treu, fins i tot, cal demanar si sabem del cert a totes les que estem
adherits, cosa que ja plantejarà en el torn de precs i preguntes.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que sempre han dit que l'economia verda i
social permet avançar Vilafranca com a vila verda. La pertinença a l'associació
serveix per vincular-se més a l'economia social i solidària.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que donaran suport a la proposta. Celebren que
l'ajuntament sigui impulsor i entenen que els toca liderar el moment social amb
iniciatives com aquesta.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que donaran suport a la proposta i emplacen al
Govern a que respectin els principis de l'economia social i solidària.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que el Govern lidera moltes d'aquestes
polítiques i fins i tot les anem a explicar i segurament som dels que fa més temps
que incloem clàusules socials en els nostres plecs de contractació. l ara cal que
defensem perquè s'estan produint moviments en contra de l'economia social i
solidària. Hi ha hagut algun recurs contra les clàusules socials en alguna licitació
que de moment hem pogut defensar.

5. APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ A LA MARCA CIUTATS AMB CARÀCTER.
Aprovació si escau, de l'adhesió de Vilafranca del Penedès a la Marca Ciutats
amb Caràcter.

La Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior proposa
que se sotmeti al Ple municipal, per a la seva consideració i si escau aprovació, el
dictamen següent:

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a través del Servei de Promoció
Turística té com a objectiu la promoció turística de la ciutat i el seu posicionament en
els mercats turístics per un augment de l'atracció dels turistes i l'increment de la seva
despesa a Vilafranca del Penedès.

Atès l'ACT juntament amb la Diputació de Barcelona, ha convidat l'Ajuntament de
Vilafranca a adherir-se al programa de treball Ciutats amb Caràcter, amb la convicció
que repercutirà positivament en la dinamització de la ciutat en l'àmbit turístic, ajudant
a posicionar junts la marca Catalunya en els principals mercats emissors.

Atès que la Marca Ciutats amb Caràcter, està adreçada a ciutats mitjanes pel que fa al
seu volum de població, que tenen una forta personalitat, marcada per diversos
aspectes, com ara el seu caràcter històrico-cultural, enogastronòmic o artístico-
creatiu.

Atès que es considera positiva l'adhesió de Vilafranca del Penedès al programa Ciutats
amb Caràcter, candidatura que serà avaluada per un comitè d'experts multidisciplinari
que avaluarà la idoneïtat de la ciutat i el compliment dels requisits.
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ES PROPOSA

1. L'adhesió de Vilafranca del Penedès a la Marca Ciutats amb Caràcter i iniciar els
tràmits per a la presentació de la candidatura de Vilafranca del Penedès a la Marca
Ciutats amb Caràcter dins els programes de treball de l'Agència Catalana de Turisme.

2. Donar trasllat d'aquest acord a l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat
de Catalunya.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen s'aprova amb el vot favorable de 17 regidors (8 CiU,
3 PSC, 3 ERC, 2 VeC, 1 PP) i 3 abstencions (3 CUP)

INTERVENCIONS:

La Sra. Dolors Rius (CiU) manifesta que la marca Ciutats amb caràcter és una
proposta que fa l'Agència Catalana de Turisme, que impulsa l'atractiu turístic arreu
del món. És un producte per incrementar la diferenciació de productes turístics.
Amb la marca Ciutats amb caràcter, l'agència s'adreça a ciutats mitjanes i amb una
forta personalitat marcada per aspectes historicocultural, enogastronlmic.

Aquesta marca té com objectius importants preservar el patrimoni històric,
arquitectònic, tradicional i paisatgístic i promoure el turisme.

És un treball que es realitza des de Turisme i es realitza transversalment amb altres
departaments de l'Ajuntament.

Formant part d'aquesta marca, tindrem visites amb promotors de viatges i servirà
per posicionar-nos, juntament amb la marca Catalunya a nivell internacional. El
cost s'estima ens uns 300€ anuals.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta el seu vot favorable desitja que ajudi a
fomentar el turisme.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donaran suport perquè Vilafranca és
una ciutat amb caràcter. Afegeix que ja que tenim el Consell de Comerç i Turisme,
caldria fer una reflexió global de quina funció ha de tenir el turisme, per tenir uns
objectius i traçar un pla a assolir. Atès que el turisme és un tema transversal, cal
trobar un espai de reflexió on poder consensuar uns objectius del turisme a
Vilafranca, comptant amb els tècnics, amb els diferents grups polítics on traçar
aquestes línies d'actuació en matèria de Turisme. Considera que es podria tenir en
compte la proposta que va sorgir de la Comissió d'història i patrimoni de Vilafranca
capital cultural, que no es va poder realitzar però que està en la línia del projecte.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que votaran a favor del punt perquè potencia el
turisme de qualitat. No obstant troben contradictori el fet que es donin passos en
positiu com aquest programa i alhora tinguin parat l'alberg municipal per acollir
turisme familiar i de proximitat. Reiteren la sol.licitud de fer les pases necessàries
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per tal de dotar definitivament a Vilafranca d'un Alberg de la Xarxa d'Albergs de la
Generalitat.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que els preocupa l'adhesió a marques
turístiques sense que hi hagi consens sobre el model turístic, caldria un previ debat
públic i transparent on es marquin una sèrie de línies en temes de model turístic.
No diuen que no al Turisme, però tenen present les conseqüències d'una mala
planificació turística. Un model de desenvolupament turístic no juga amb la cultura
popular i tradicional com a eina de màrqueting, posa en valor el paisatge i la
gastronomia, no ven una imatge idealitzada del territori sinó la pròpia idiosincràcia.
Seria molt positiu obrir un debat previ, i per aquest motiu s'abstindran.

La Sra. Dolors Rius (CiU) manifesta que recull les propostes, el model ha de ser
consensuat i debatut. Fins ara s'ha fet així, en els Ple municipal es va apostar pel
Patronat de turisme i més tard pel Consell de Comerç i Turisme, on fer la
participació. En el Consell el que s'ha trobat a faltar són propostes. Per a debatre el
model, es pot fer servir el Consell de Comerç i Turisme.

ALCALDIA

6. MOCIÓ CAPITALITAT VEGUERIA. Moció del grup municipal de CiU per
declarar la capitalitat compartida de la Vegueria del Penedès.

El passat dia 8 de Febrer del 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la
modificació de la Llei de Vegueries de Catalunya (Llei 30/2010) per incloure la
Vegueria del Penedès.

La Llei 30/2010 és la norma de desenvolupament bàsic de l'Estatut que regula la
doble naturalesa de la vegueria com a divisió territorial en què s'organitzen els
serveis de la Generalitat i com a àmbit territorial específic per a l'exercici del govern
intermunicipal de cooperació local; estableix el règim jurídic de l'òrgan de govern i
administració (els consells de vegueria), i regula la transició de les diputacions
provincials als nous consells de vegueria)

En aquesta nova Vegueria del Penedès s'han d'incloure les comarques de l'Alt
Penedès, Baix Penedès, Garraf i la major part de la comarca de l'Anoia, excepte els
vuit municipis que van manifestar la seva voluntat d'integrar-se a la Vegueria de la
Catalunya Central.

El territori penedesenc es caracteritza per una estructura urbana ben articulada al
territori, on gradualment trobem una gran ciutat que fa de capital i desprès tot una
xarxa de municipis i pobles amb la que s'hi relacionen, amb major i menor
intensitat, creant unes centralitats ben definides en l'espai i en el temps. En les
quatre comarques de la Vegueria del Penedès, les capitals consolidades són El
Vendrell, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

Des del Penedès defensem la voluntat de conservar aquest model territorial basat
en l'equilibri i la cohesió, i evitar els desequilibris que provoquen les centralitats
úniques que acostumen a derivar en una manca de cohesió del conjunt del territori
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Defugint del prejudici geogràfic i polític del centralisme polític, que entén que en un
territori donat només hi pot haver una única capital. l veient com la globalització i
la naturalesa dels territoris policèntrics com el Penedès, defugen d'aquesta lògica
centralista, on només s'accepta una única capital proposem acordar els següents
punts d'acord:

1) Defensar un model de capitalitat compartida a la Vegueria del Penedès, que
reconegui en igualtat de condicions i de tracte institucional les quatre capitals
comarcals de la Vegueria; El Vendrell, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i
la Geltrú.

2) Que el futur Consell de Vegueria, representació política del territori, a cada
legislatura, programi un calendari de convocatòria d'aquest Consell de Vegueria i
que les reunions es facin itinerants entre les quatre capitals de comarca, sense
discriminació de cap d'elles.

3) Que les futures delegacions, i els futurs serveis territorials de la generalitat
de Catalunya al territori, siguin distribuïts entre les quatre capitals de comarca de
manera igualitària, tenint en compte les realitats territorials de cadascuna d'elles
intentant reconèixer la pertinència del servei territorial a la realitat de la comarca.

Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat i
més concretament a les Conselleries de Presidència, de Vice-Presidència, de
Governació per tal de que la voluntat del territori sigui reconeguda i respectada.

VOTACIÓ: La present moció és aprovada per 12 vots favorables ( 8 CiU, 3 PSC, 1
PP), 5 abstencions (3 CUP, 2 VeC) i 3 de negatius (3 ERC).

INTERVENCIONS:

El Sr. Joan Manel Montfort (CiU) manifesta que el dia 8 de febrer es va aprovar la
modificació de la Llei de Vegueries creant la Vegueria Penedès. Ara cal estructurar
la Vegueria i proposen fer-ho mantenint aquest model territorial. És un bon
moment per posicionar-se en aquest sentit i evitar la lògica centralista que s'extén
per altres Vegueries

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor, encara que és un tema molt
futurible, perquè s'ha aprovat una llei que no s'aplica, perquè s'han de suprimir les
Diputacions i això depèn de l'Estat. És una qüestió d'intencions.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) aclareix que hi ha un tema, que és Vegueria i un altre
que és l'àmbit i els desplegament de les delegacions dels Servies Territorials de la
Generalitat es fa ja, no és necessari esperar a la Vegueria.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que els temes de la Vegueria haurien de
consensuar-se entre tots els grups polítics. El desplegament serà bo si tenim el
màxim consens polític. Demana que es deixi sobre la taula, se'n parli entre tots els
grups polítics i si hi ha acord, ja es tractarà en el proper Ple. Cal intentar fer-ho
consensuadament.
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El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que cal felicitar-nos per l'èxit assolit amb la
creació de la Vegueria, especialment a la Plataforma per una Vegueria pròpia.
Propostes com aquestes s'haurien de basar amb l'esperit que ens ha portat a assolir
ala Vegueria, sense partidismes de cap tipus. Ara no és el moment més idoni per
debatre sobre la capitalitat. Ara el que hi ha sobre la taula és el Pla Territorial
parcial, és allí on s'han de fer esforços per decidir quin model de Vegueria volem.

Té la impressió que entre els quatre alcaldes s'han posat d'acord per mirar de no
prendre mal. Pensen que primer s'haurien de fer una sèrie de debats i arribar a les
conclusions que corresponguin. S'han de deixar enrere maneres de fer d'abans i
mirar de fer les coses de manera diferent. Per tant, demanen deixa la moció sobre
la taula, mirar de trobar consens, sumant visions i opinions diverses.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) manifesta que entenen i poden arribar a compartir
part del sentit de la moció, que és la descentralització dels serveis de la Generalitat
i es sumen a la proposta feta per VeC, primer caldria consensuar-ho. Si que hi ha
l'àmbit aprovat i ara hi ha el Pla territorial parcial que en aquests moments estan
estudiant. Des de l'estudi del pla territorial es poden arribar a pensar com es
reagrupen serveis o com es descentralitzen. Ara hi estan posats de ple. Cal tenir
present que l'any 2011 es va ajornar la constitució de les vegueries i els Consells de
Vegueria.

El desplegament ja es pot fer des d'ara, perquè l'àmbit ja el tenim. La moció
sembla una declaració. La cocapitalitat acabarà sent un fet, però això requereix un
debat

L'alcalde Pere Reguli (CiU) exposa el perquè d'aquesta moció. La Vegueria en cap
moment ha estat un debat entre partits, era un tema territorial. En el debat que hi
ha hagut, segurament hi havia coincidències entre els diferents partits en cada
indret, però segurament hi havia discrepàncies dintre dels partits en funció de
l'indret on pertanyia qui parlés. Es tractava de fer que altres territoris veguessin la
Vegueria, atractiva. La cocapitalitat compartida ja existeix, per exemple Vic-
Manresa. La itinerància de les reunions és una cosa que ja es fa, per exemple a la
Mancomunitat. Per fer la Vegueria atractiva per a tot els territoris, hi ha d'haver les
quatre comarques representades per les seves quatre capitals, per tal que ningú
giri l'esquena.

Afegeix que efectivament és una declaració d'intencions i que no deixaran la moció
sobre la taula perquè és important que s'impulsi ja.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) segurament la discussió es centra a nivell de procediment.
Cal posar la discussió sobre la taula i discutir-ho tot, buscant el màxim consens. És
un tema de procediment.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que entenen que s'ha d'aprovar ja, perquè el
desplegament de serveis per part de la Generalitat, s'està començant a planificar
ja. El procediment ja ens portarà a fer renúncies a tots. Recorda que això és una
moció, que té caràcter de prec, és una declaració d'intencions.
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La Sra. Maria Ferrerons (CUP) manifesta que el seu grup s'abstindrà. Insisteixen en
promocionar el desplegament de l'àmbit Penedès. El compromís de la CUP és que
els serveis siguin accessibles a tots els ciutadans.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que el vot del seu grup seria en contra si la
moció es pronunciés per una capitalitat única. Caldria una reflexió de tots els grups
per posicionar-se en els sentit de repartir serveis i compartir cocapitalitat. Volen
que es dissenyi de manera igualitària i que ningú tingui privilegis.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que si tot el que tingui a veure amb la Vegeuria
s'ha d'enfocar amb aquesta òptica de fragilitat, no veu clar el camí.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que le projecte és fràgil fins que no estigui
consolidat. Algú ha dit que des de 2011 sOhavia creat l'àmbit i s'havia avançat poc,
la causa és perquè hi ha territoris que no ho acabaven de veure clar. A aquest
àmbit que estava parat, cal donar-li un impuls.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que poden entendre el perquè, però també
demanen que entengui que val la pena deixar l'assumpte sobre la taula, per tal de
trobar un cosens.

7. MOCIÓ SERVEIS FUNERARIS PÚBLICS. Moció presentada pel grup
municipal de la CUPper a uns serveis funeraris públics comarcals.

Arran de la denúncia reiterada de la Síndica de greuges de Vilafranca en què alerta
de l'augment de queixes per part de moltes usuàries i usuaris del cost que
suposava la contractació de serveis funeraris.

Els enterraments a la comarca de l'Alt Penedès ha assolit uns preus desorbitats en
relació amb els serveis prestats tenint en compte tant la necessitat bàsica d'aquest
servei, com la transcendència d'aquest.

Si bé diverses directives europees i lleis estatals han apostat i exigit mesures per a
la liberalització de certs serveis que s'oferien des dels municipis, aquesta mesura en
molts casos no es compleix i en la majoria de vegades no en resulta un abaratiment
real de costos per a l'usuari. L'aprovació d'una directiva europea l'any 2006 per la
liberalització dels serveis i la llei de transposició del 2007, que obligava a tots els
estats membres de la UE a aplicar-la, va provocar que l'any 2010 la Generalitat
aprovés un decret d'aplicació d'aquesta directiva obligant a totes les
administracions públiques a complir-lo. Tot i això, la liberalització aplicada als
serveis funeraris ha tingut molt poc recorregut, ja que molt pocs ajuntaments han
suprimit de les ordenances les restriccions que dificultaven el lliure mercat.

En una situació on no existeixen pràcticament empreses públiques que prestin els
serveis funeraris i en un marc econòmic on l'anomenada lliure competència (o lliure
mercat) no garanteix un abaratiment del cost o una millora del servei, entenem
lògic buscar alternatives viables a aquesta situació.
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Tot i que, segons el text de l'article de LRSAL referent a «cementiris i activitats
funeràries», aquest servei no es defineix com a "Servei Públic", existeix la
possibilitat de crear una empresa publica que ofereixi i gestioni aquest servei en
base als articles 86.1 i el 7.4 de la LRBRLi 128.2 de la CE.

Atès que difícilment un municipi de la nostra comarca pot costejar unilateralment
un servei d'aquesta magnitud i aprofitant l'existència dels ens supramunicipals
existents com el Consell Comarcal del Alt Penedès, que faciliten la gestió i fan
possible l'existència de serveis coordinats entre municipis optimitzant-ne els
recursos.

Per tot l'exposat, el grup municipal de la CUPdemana al ple municipal els següents
acords:

PRIMER. Instar al Consell Comarcal de l'Alt Penedès a estudiar vies per a la creació
d'una empresa pública de serveis funeraris que doni servei a tota la comarca, en
base a la legislació esmentada en el text anterior.

SEGON. Que aquest ajuntament es comprometi a finançar, si fos necessari, una
part de la despesa prèviament acordada amb el Consell Comarcal per a la creació
de l'esmentada empresa pública.

VOTACIÓ: La moció és aprovada per 19 vots favorables (8 CiU, 3 PSC, 3 CUP, 3
ERC, 2 VeC) i 1 abstenció (1 PP).

INTERVENCIONS:

El Sr. Marcel Martínez (CUP) a la vista que en el Saló de Plens ha accedit un
nombrós grup de treballadors municipals portant pancartes demanant un acord
laboral manifesta que estan al costat dels treballadors de la casa i emplaça al
Govern a seguir treballant.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) es dirigeix al públic que ha respost amb aplaudiments i
expressions orals les paraules del regidor de la CUP, manifesta que en el Ple hi ha
la màxima en que el públic mai interromp el regidor que parla. Manifesta que
l'ajuntament ha negociat, negocia i negociarà.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que la moció ve motivada perquè a finals de
l'any passat, des de la Sindicatura de Greuges municipal es feia ressó de multitud
de queixes pel cost dels enterraments, cosa que ha anat succeint arreu de
Catalunya.

Quan es va aprovar el monopoli dels serveis funeraris a la vila, ja van manifestar
els seus dubtes. Creuen que els servis funeraris han de ser públics, perquè
garanteixen uns servis dignes. D'acord amb l'estructura actual dels serveis, a nivell
demogràfic, l'única manera de tirar endavant una empresa pública de serveis
funeraris, és a nivell comarcal. Posa en coneixement que aquesta mateixa moció va
ser aprovada ahir per l'ajuntament de Santa Margaria i els Monjosi avui mateix per
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l'ajuntament de Sant Sadurní. Així mateix recorda que demà hi ha una Junta de
portaveus per parlar d'aquest tema.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que s'abstindrà. El que cal és que hi hagi un
servei bàsic molt assequible i fins i tot la modificació de l'ordenança de serveis
funeraris. Si l'ajuntament volgués tirar endavant una empresa pública, no és una
cosa senzilla de fer. L'experiència amb les empreses públiques és que al final els
preus als que s'arriba són similars als que ofereix la iniciativa privada, com es
constata per exemple, amb l'escola de música. Posa de relleu que a Vilafranca no hi
ha cap experiència en la gestió de serveis funeraris.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) saluda als treballadors de l'ajuntament que han vingut a
reivindicar un conveni i s'ofereix a treballar per assolir l'acord amb els treballadors i
demana que se'ls informi quin és l'estat actual de les negociacions entre la plantilla
i l'equip de Govern.

Comparteixen l'esperit de la moció amb la CUP, és un neguit dels ciutadans que
s'hauria d'assumir des de l'administració pública. L'ajuntament de Barcelona està
treballant en un projecte de serveis funeraris públics. La proposta de la CUP però,
els ofereix dubtes perquè el Consell Comarcal no té recursos. D'aquí al mes de juny
hi ha temps per parlar i al final, donar un major servei.

La Sra. Mònica Hill (ERC) també dóna suport als treballadors i treballadores de
l'ajuntament de Vilafranca perquè entenen que estan defensant els seu conveni.
Demanen que s'arribi a un acord i demanen una reunió per tal que el Govern
expliqui la situació.

Anuncia que votaran a favor de la moció perquè és objectiu d'esquerra uns servis
funeraris dignes. La moció està en la línia del que esquerra, però la forma de portar
el tema, no és la idònia. El tanatori de Vilafranca ja presta serveis a altres pobles
de la comarca. L'espai per debatre el tema potser seria a través del Consell de
participació. Recorda que al mes de gener esquerra va demanar unes qüestions que
no s'estan duent a terme. Àltima no està publicitant el servei bàsic de preu tancat.
La moció plantejava a possibilitat de llogar les sales de vetlla. En l'acord de gener
es deia que s'estudiaria la possibilitat de fer un estudi econòmic per fer un tanatori i
crematori públics. Es va acordar una cosa el mes de gener i l'equip de Govern fa
una cosa diferent. Hi ha moltes coses a debatre i discutir.

El Sr. Francisco Romera (PSC) saluda als treballadors i expressa que el conveni és
un tema que té dificultats i és la base del servei públic que després s'haurà de
reflectir en els pressupostos. S'han de dedicar els esforços necessaris per tal de
poder arribar a un acord i seguir prestant el servei.

En quant als serveis funeraris, estan d'acord amb estudiar la possibilitat de prestar
aquests serveis. Hi ha serveis que si no els fa l'ajuntament, no els farà ningú.
També cal mirar l'impacte que pot tenir a l'ajuntament la prestació d'aquests
serveis. l també cal pensar que hi ha altres ens, com per exemple la Mancomunitat,
que també podrien prestar el servei.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que estem en un marc legislatiu que no ajuda
gens. Les empreses funeràries públiques que hi ha és perquè són serveis que es
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presten per l'administració pública des de fa molts anys. Cal tenir en compte que
cada cop es presten més serveis i les prestacions del servei funerari van canviant.
Actualment, la legislació diu que els serveis funeraris no són un servei de titularitat
pública i dintre el context legislatiu, la possibilitat de tirar endavant qualsevol
empresa és complicada. No obstant, no hi ha inconvenients en fer els estudis que
calguin. Potser cal estudiar la possibilitat de fer el servei de manera mancomunada.
Demà hi ha convocada una reunió per parlar de l'ordenança de serveis funeraris,
però es poden introduir més temes a parlar.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) exposa que comparteixen amb el Sr. Aureli Ruiz
l'esperit supramunicipal de la iniciativa. AI Sr. Francisco Romero li expressa que no
tanquen la porta a que sigui la Mancomunitat qui faci el servei. AI grup d'ERC li
expressa que li sap greu que els grinyoli que els grups municipals facin propostes,
l'important és posar propostes sobre la taula. l al Sr. Josep Ramon li expressa que
la finalitat d'una empresa pública no és generar beneficis, sinó posar a l'abast dels
veïns i veïnes, un determinat recurs.

El Sr. Josep Ramon (PP) expressa que està d'acord amb fer els possibles per reduir
els preus, però els estudis fets per l'ajuntament de Barcelona, sembla que els preus
als que arriba són més o menys els que dóna Àltima. No obstant, està d'acord en
que es faci l'estudi.

La Sra. Mònica Hill expressa que des d'ERC no retreuen a ningú que faci propostes,
sinó que hi ha un acord al mes de gener i es va crear una Comissió d'estudi on es
poden fer les aportacions en aquest tema. Van parlar amb la Síndica del tema i un
cop parlat, ella fa la seva feina i ERC la seva i evidentment, ella també està al
corrent de la feina del grup municipal d'ERC.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que quan ERCva presentar la moció al gener,
el Sr. Marcel Martínez ja li havia comentat que estaven treballant en el tema
comarcal

8. MOCIÓ RETRORN IMPORTS PAGATSINDEGUDAMENT. Moció presentada
pel grup municipal de VeC per la reclamació de retorn dels imports cobrats
indegudament per part de les empreses d'energia, a les factures de
subministrament elèctric d'edificis i enllumenat públic amb tarifes 3.0 i 3.1
contractats per l'ajuntament des de l'entrada en vigor del Reial Decret
1164/2001, de 26 d'octubre.

VOTACIÓ: La moció va ser deixada sobre la taula per part del grup proponent.

INTERVENCIONS:

El Sr. Ramon Arnabat manifesta que l'objectiu és comprovar si realment hi ha
hagut un cobrament indegut a l'ajuntament. La Generalitat en altres casos ja ha
exigit el retorn del diners cobrats irregularment. Entenen que es una moció
ferragosa, però calia i volien fonamentar-ho
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El Sr. Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot favorable.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que pels motius exposats, votaran a favor i
per destinar els diners al que s'exposa en la moció.

La Sra. Maria Ferrerons (CUP) manifesta que votaran a favor i que s'ha d'investigar
si s'ha cobrat de més per part de les companyies subministradores d'electricitat.

El Sr. Josep Maria Martí (CiU) exposa que per la tranquil'litat de tots, la prioritat
d'aquest ajuntament és controlar totes les despeses. Des de 2013 es fa de manera
acurada i exhaustiva, es comproven tant les despeses de consum com de potència
contractada.

Hi ha 96 punts amb tarifa 3.0 i 1 punt de tarifa 3.1, que la té el Vinseum. Amb la
presentació d'aquesta moció s'entreveu que volen titulars fàcil o que tenen
desconfiança dels tècnics que vetllen per tenis cura dels consums. En la part
expositiva hi ha un error, doncs la Llei 42/2015 que va reduir el període de
reclamació de 15 anys a 5. Manifestar que es presenti una reclamació formal és
prejutjar abans d'esbrinar la realitat. Per tal de poder donar-hi suport, la moció
s'hauria de modificar. Està d'acord amb els apartats primer i segon i convindria
modificar la referència als anys de prescripció del deute.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que de vegades arriba a la conclusió que no
estan llegint la mateixa moció. En tot cas no l'han interpretat igual No es qüestiona
la feina dels treballadors, sinó que es demana que es revisi. La Llei 42/2015
assenyala un termini de prescripció de 5 anys, però té una disposició transitòria que
disposa que la prescripció serà de 15 anys per a les accions que han començat
abans de l'entrada en vigor de la llei.

Anuncia que deixen la moció sobre la taula per tal que els serveis tècnics puguin
revisar i comprovar i si hi ha el compromís d'efectuar la revisió.

9. Precs i preguntes.

El Sr. Josep Ramon (PP) formula les següents preguntes:

Com està la negociació del conveni amb els treballadors, tota vegada que sembla
que hi ha dificultats.

Pel que fa al Rebost Solidari, li agradaria saber els criteris d'accés que hi havia
abans i quins criteris hi ha en l'actualitat.

Així mateix formula el prec de si poden fer una relació de les associacions i
organismes als que l'ajuntament està adherit, amb el cost de l'adhesió i el que
aporta a l'ajuntament.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) respon al primera de les preguntes i manifesta que la
propera setmana hi ha convocada una comissió paritària entre l'ajuntament i els
representants dels treballadors. Les ganes a arribar a acords hi són. No es poden
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concretar els acords, perquè s'està en un procés de negociació obert i pot ser que
coses que ara es tinguin per acordades variïn dintre d'aquesta negociació i el final
sigui diferent de com és l'estat actual.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) formula els següents precs:

En un Ple anterior, es va plantejar la millora de la il.luminació del monument a les
víctimes dels camps nazis i posa de relleu que aquest treball encara no s'ha
executat.

Atès que la Síndica de Greuges municipal ha manifestat el seu desig de ser
rellevada del càrrec, creu que entre tots han de parlar de la persona idònia per al
càrrec.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) exposa que abans de portar-ho al Ple, en parlaran entre
tots.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) pregunta si existeix un estudi dels punts conflictius en la
circulació viària, enumerant-ne diversos de punts on els consten acumulació
d'incidències. Si l'estudi existeix, demana tenir-hi accés.

També demana saber si hi ha negociacions entre l'ajuntament i alguna entitat
financera per ubicar caixers automàtics en equipaments municipals.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que el fet que hi hagi caixers en algun
equipament no és novetat, ja n'hi ha hagut, per exemple en el mercat. També hi ha
caixers en equipaments en alguns llocs de la comarca. No es descarta que a través
d'un concurs públic es pugui ubicar un caixer en algun equipament municipal.
L'associació de veïns de les Clotes els ho ha demanat i fins i tot ha ofert el seu
local.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) formula el prec que, de fer un concurs per adjudicar la
instal.lació d'un caixer, es tinguin en compte tot allò que s'ha anat aprovant sobre
entitats financeres per aquest plenari.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que es tramitarà un concurs públic per la
instal.lació d'un caixer al barri quan hi hagi la ubicació trobada i que si vol posar
algun tipus de limitació, que sigui el mateix Sr. Peñafiel qui vagi a explicar-ho a la
gent del barri. Això s'està tramitant a sol. licitud de l'Associació de veïns, els veïns
demanen a l'ajuntament que els ajudin, perquè els bancs no se'ls instal.len i
l'ajuntament ajudarà als veïns.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que els han fet arribar la preocupació pel mal
estat de les voreres del carrer dos de maig. Volen saber si hi ha prevista alguna
actuació? Quan es durà a terme i en que consistirà.

També si està previst alguna actuació en la confluència entre l'avinguda de
Barcelona i el carrer del Cid per mirar de millorar la mobilitat en aquest indret.

També demana saber les actuacions efectuades per donar compliment a la moció
aprovada sobre el servei de Monbús.
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La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que fa uns quants plens vam traslladar el tema
de la placa del carrer d'uns veïns de l'avinguda Pelegrina a la part que correspon als
blocs de pisos, que queden entre el carrer Pere Alegret i Subirats. S'ha posat una
placa al carrer Pere Alegret i una altra al carrer Subirats, però just on demanaven
els veïns, no.

El pas de vianants que creua l'avinguda de la Pelegrina per anar a passejar els
gossos, no ha estat solucionat.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que el tècnic ho va desaconsellar i, si de cas,
ja els posarem en contacte per tal que doni totes les explicacions que facin falta.

La Sra. Mònica Hill (ERC) exposa que volen ser informats de la negociació amb els
treballadors, ve a través d'una Junta de Portaveus o altres.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que ja els donaran tota la informació

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que fa 9 anys es va aprovar una moció per
posar el nom de Guillem Agulló a un carrer i no s'ha acomplert. Demana si algú els
pot aclarir l'estat del tema.

Així mateix reclama una resposta a un correu electrònic que van dirigir al regidor al
mes de desembre sobre habitatge sobre el programa de rehabilitació d'habitatges
que cedeixen els propietaris, que encara no se'ls ha respost.

I tampoc han rebut resposta sobre si s'ha resolt la problemàtica entre l'horari del
bus i el dels àpats del Centre sociosanitari Ricard Fortuny.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que ja els respondran.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana si les voluntats expressades pel president del
Vinseum en la reunió del mes de febrer així com les manifestacions fetes en la
posterior roda de premsa es correspon amb les de l'equip de Govern. El president
del Vinseum manifestava a una sèrie de canvis urbanístics a l'entorn de Santa
Maria.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que el que ha de fer el president és gestionar
el Museu i a l'hora d'emetre una opinió, pot opinar el que vulgui de Vilafranca.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que es va preguntar sobre una queixa d'una
veïna que presumptament va rebre un mal tracte de la policia local, que se la va fer
fora de males maneres.

El Sr. Joan Manel Montfort (CiU) que es va reunir amb aquesta persona i va mirar
d'aclarir les circumstàncies del fet. La policia diu que es va posar molt insistent per
retirar el cotxe sense pagar la sanció. Com que no se'n sortia, va dir que d'allà no
es mouria. Quan va passar més estona se la va fer marxar, sense que hi hagués
violència i ell mateix li va demanar disculpes si s'havia sentit maltractada per la
policia ..
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El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que dos membres de l'equip de govern va
assistir a unes jornades a València. Els agradaria saber quants membres de l'equip
de Govern va assistir i qui ha pagat el cost del viatge.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que ell hi va assistir amb el regidor Josep
Maria Martí perquè a la tarda tenien una reunió a Madrid en que ens donaven un
premi de Medi Ambient. Pel Matí van anar a València i a la tarda van anar amb AVE
a Madrid. També hi havia el Sr. Joan Manel Montfort i l'Aureli Ruiz, que es van
quedar a València pels actes de la tarda. Era un acte reivindicatiu del corredor del
mediterrani. L'ajuntament acostuma a assistir a tots els actes sobre el corredor
mediterrani que es fan a Catalunya i en aquesta ocasió se'ls va demanar la
presència de totes les institucions. Com que el corredor passarà per Vilafranca,
aprofitem les reunions per intervenir reclamant el cobriment de les vies de nord a
sud.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana que el passat Ple es va aprovar una moció de
suport a la convocatòria del referèndum i li agradaria saber la tasca feta.

El Sr. Raimon Gusi (CiU) manifesta que han deixat la iniciativa en mans de les
entitats civils i en breu serem convocats.

El Sr. Francisco Romera (PSC) manifesta que el butlletí informatiu d'ERC exposa
que el Govern proposa un determinat projecte sobre el Molí d'en Rovira, cosa que
no és real. El planejament del Molí d'en Rovira està en fase d'estudi, sense que fins
a la data hi hagi cap proposta. Per tant, la notícia és falsa i totalment incerta.

I AJUNTAMENT
~ I~ VllAFRANC,A

DEL PENEDES
Alcaidia

AJUNTAMENT
VILAFRANCA

l PENEDÈS
Sec taria

L'alcalde ai eca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta
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