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SINDICATURA 
MUNICIPAL DE GREUGES 

Vilafranca del Penedés 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

L'Alcalde-President d'aquesta Corporació, en compliment del que disposa l'article 
193.4 del RDL 2/2004, de 5 de marg, que aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, 

INFORMA: 

Al pie Municipal, el resultat de la Liquidació del Pressupost de la Corporació 
corresponent a l'exercici económic de 2018, aprovat mitjangant Decret de data 20 de 
febrer de 2019, segons el que disposa l'article 191.3 de l'esmentat text legal, amb el 
següent detall: 

ENTITAT 

I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 

3.- Resultat pressupostari: 

. Drets reconeguts nets 	  47.765.582,35 

. Obligacions reconegudes netes 	  44.493.433,74 

. Resultat pressupostari 	  3.272.148,61 

. Despeses finangades amb romanent de tresoreria 	 5.366.210,61 

. Desviacions negatives de finangament 	  2.260.177,96 

Desviacions positives de finangament 	  3.396.450,81 

. Ajusta ments 	  4.229.937,76 

. Resultat pressupostari ajustat 	  7.502.086,37 

II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 

Estat de despeses: 

. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2018 	  3.151.246,63 

. Saldo final Obligacions a 31/12/2018 	  11.882,45 

. Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2018 	  0,00 

. Saldo final Ordres pagament a 31/12/2018 	  0,00 

Estat d'ingressos: 

. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2018 
	

10.038.480,15 

. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2018 
	

5.471.013,94 

III. ROMANENTS DE CREDIT FINANCATS AMB R.T. AFECTAT 

Despeses finangades amb romanent de tresoreria afectat 
	

27.736.889,20 

. Saldos compromesos A, D, AD 
	

7.869.254,20 

. Operacions de capital 
	

19.074.970,51 

. Funció efectiva recaptació drets afectats  
	

792.664,49 

Ingressos  
	

27.736.889,20 

. Cárrec al romanent de tresoreria afectat 
	

24.343.946,24 

. Recursos afectats 
	

3.392.942,96 

IV. ROMANENTS DE CRÉDIT FINANCATS AMB R.T. GENERAL 

Vilafranca del Penedés, 28 de febrer de 2019 

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a wwwsilafranra cativalidacin 
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AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

_1.- Despeses finangades amb romanent de tresoreria general 	 
. Saldos compromesos A, D, AD 	  
. Operacions de capital 	  
. Funció efectiva recaptació drets afectats 	  

2.- Ingressos 	  
. Cárrec al romanent de tresoreria general 

5.653.982,93 
2.012.738,62 
3.590.027,11 

51.217,20 

5.653.982,93 
5.653.982,93 

V. ROMANENT DE TRESORERIA  

Fons líquids 	 32.737.862,97 

Drets pendents de cobrament 	 9.338.679,13 

. Pressupost corrent 	4.873.577,75 

. Pressupostos tancats 	5.471.013,94 

. Operacions no pressupostáries 	205.527,33 

. Cobraments pendents d'aplicació 	-1.211.439,89 

Obligacions pendents de pagament 	 3.629.529,57 
. Pressupost corrent 	1.978.080,15 
. Pressupostos tancats 	11.882,45 
. Operacions no pressupostáries 	1.646.043,63 
. Pagaments pendents d'aplicació 	-6.476,66 

Romanent de tresoreria total 	  38.447.012,53 
Saldos de dubtós cobrament 	  6.445.729,49 
Excés de finangament afectat 	  24.343.946,24 
Romanent de tresoreria per a despeses generals 	 7.657.336,80 

Despeses a incorporar per A, AD i saldos partides amb cárrec al RT general 5.653.982,93 

Romanent de tresoreria disponible per a despeses generals 2.003.353,87 

L'Alcalde, 

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
PERE REGULL 
RIBA el 28/02/2019 
a les 9:26:10 

Pere Regull i Riba 

 

Vilafranca del Penedés, 28 de febrer de 2019 

La veracitat del contlngut d'aquest document es pot comprovar a www.vilarranra.rativalldarlo 
	 PtA _GEN SI 

Codl vandaci6 document: 
1243 0744 7075 6254 7213 

Cort 14 • 08720 VIlafranca del Penedés 
938 920 358 • onvw.vIlafranca.cat 	 Págin 2 d 2 



-661.257,35 € 
657.000,00 € 

Total 	- 4.257,35 € 

Saldo del compte de pérdues i guanys (pérdues) 
Compensació per aportado de socis i propietaris 
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Base de repartiment 

Aplicació 
A resultats d'exer. anteriors pendents de co pertsar.amb beneficis futurs 	 -4.257,35€ 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Intervenció General 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals, proposa al Ple Municipal 
constituk en Junta General de la societat privada municipal Serveis Municipals 
de Comunicació SL societat unipersonal (SERCOMSL), el dictamen següent, 
per al seu debat i aprovació si escau: 

De conformitat amb allá que disposa l'article 22.3 i concordants deis estatuts 
socials de la societat privada municipal Serveis Municipals de Comunicació SL, 
s'acorda l'aprovació de: 

Els comptes anuals corresponents a l'exercici económic de 2018, 
comprensius del Balang de Situació, del Compte de Pérdues i Guanys i de la 
Memória, juntament amb l'Informe d'Auditoria emés (sense excepcions e n 
la seva opinió). 

Es comptes s'han formulat en el forrnat de les Petites i Mitjanes Empreses 
(PIMES) al concórrer les circumstáncies legals (volum de les partides d'actiu, 
xifra anual de negoci i nombre de treballadors) que ho permeten. 

El resultat de l'exercici es concreta en unes pérdues de -661.257,35 €, 
proposant-se el repartiment següent: 



junta. 

Vilafranca del Penedé 

Base de repartiment 
Saldo del compte de pérdues i guanys 257.068,43 € 

Aplicació  

A reserves voluntáries 
A dividend a distribuir 

 

139.668,43 € 
117.400,00 € 

Es dóna per aprovada, als 	 als adients, 

rg de 2019 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedés - 938 920 358 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

intervenció General 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda, proposa al Pie 
Municipal constituit en Junta General de la societat privada municipal Empresa 
Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, el dictamen següent, per al seu debat i 
aprovació si escau: 

De conformitat amb alió que disposa l'article 11 i concordants deis estatuts 
socials de l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, s'acorda l'aprovació 
de: 

Els comptes anuals corresponents a l'exercici económic de 2018, 
comprensius del Balang de Situació, del Compte de Pérdues i Guanys i de la 
Memória Anual, juntament amb l'Informe de Gestió i l'informe d'Auditoria 
emés (sense excepcions en la seva opinió). 

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la 
totalitat de les circumstáncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual 
de negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat 
d'abreujada. 

El resultat de l'exercici es concreta en un benefici de 257.068,43 €, 
proposant-se la següent aplicació de resultats: 



-1.031.380,79€ 

1.020.300,00 € 

-11.080,79 € 

Saldo del compte de pérdues i guanys  (pérdues)  
Compensació per aportació del soci únic  (exercici  2018)  
Total 

del Penedés 9 de mar de 20 Vilafranc 

Aplicació 

A Resultats Exercicis Anterior's_i 

de,  
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Base de repartiment 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Intervenció General 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda, proposa al Pie 
Municipal el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau: 

De conformitat amb alió que disposa l'article 9 i concordants deis estatuts 
socials de l'Entitat Pública Empresarial Local Institut Municipal de Formació, 
s'acorda l'aprovació de: 

Els comptes anuals (format PIMES) corresponents a l'exercici económic de 
2018, comprensius del Balang de Situació, del Compte de Pérdues i Guanys 
i la Memória Anual, juntament amb l'informe d'auditoria emés. L'esmentat 
informe conté una excepció en la seva opinió. 

Els comptes s'han formulat en el format PIMES tota vegada que concorren les 
circumstáncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i 
nombre de treballadors) que permeten utilitzar aquesta modalitat. 

El resultat de l'exercici es concreta en unes pérdues de -1.031.380,79 €, 
proposant-se la següent base de repartiment: 



Es donen per informats els comptes de la fundació. 

Vilafranca del Penedés, 19 de marg de 2019 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedés - 938 920 358 - www.vilafranca.cat 	VEGUERIAPENEDES 

Base de repartiment 

Saldo del compte de pérdues i guanys -53.013,69€ 

Aplicació a Romanent/excedents negatius -53.013,69€ 
d'exercicis anteriors 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Intervenció General 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda, respecie la FUNDACIÓ 
FESTA MAJOR, proposa al Ple Municipal el dictamen següent, per al seu debat 
i presa en consideració, si escau: 

S'acorda informar de: 

L'aprovació dels comptes anuals (en format simplificat) corresponents a 
l'exercici económic de 2018, comprensius del Balang de Situació, del 
Compte de Pérdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net i de 
la Memória. 

El resultat de l'exercici es concreta en unes pérdues de -53.013,69 €, 
proposant-se el repartiment següent: 



Es donen per informats els comptes de la fundació. 

Vilafranca del Penedés, 19 de març de 2019 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Intervenció General 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals, respecte la FUNDACIÓ 
VINSEUM, proposa al Pie Municipal el dictamen següent, per al seu debat i 
presa en consideració, si escau: 

S'acorda informar de: 

L'aprovació deis comptes anuals corresponents a l'exercici económic de 
2018, comprensius del Balanç de Situació, del Compte de Pérdues i 
Guanys, l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net i la memória económica. 

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren 
les circumstáncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negad i 
nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 

El resultat de l'exercici es concreta en un saldo positiu de 10.332,34 C, sobre 
el qual s'adopta l'acord de repartiment següent: 

Base de repartiment 
Saldo del compte de pérdues i guanys 	10.332,34 C 
Aplicació 
Compensació d'excedents negatius d'exercicis 	10.332,34€ 
anteriors 

10 
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AnNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL FENEDÉS 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Pie 
Municipal el dictamen següent, per al seu debato aprovació si escau: 

PRIMER.- Aprovar, donada la necessitat i urgéncia d'atendre despeses de 
caire inajornable, l'expedient núm. 4 d'Habilitació de crédits extraordinaris, de 
Suplements de crédit i de Transferéncies de crédit del Pressupost de l'Entitat 
d'enguany mitjangant majors ingressos, baixes per transferéncia de partides 
que ofereixen sobrant i aplicació de part del romanent de tresoreria de 
l'exercici 2018, de conformitat amb el que disposa l'Article 177 del RDL 
2/2004, de 5 de marg, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, segons el detall següent: 

CRÉDITS EXTRAORDINARIS: 
Partida 
1.91201.12010 Retribucions básiques.- Gabinet Alcaldia 16.600,00 
1.91201.12110 Retribucions complementáries.- Gabinet Alcaldia 26.700,00 
3.34001.12010 Retribucions básiques.- Esports 12.300,00 
3.34001.12110 Retribucions complementáries Esports 9.700,00 

10.000,00 5.43121.12010 Retribucions básiques.- Promoció Económica 
5.43121.12110 Retribucions complementáries.- Promoció Económica 10.000,00 
4.23108.21200 Manteniment d'habitatges amb finalitat social 22.500,00 
5.24109.22699 Beques diversos programes 18.914,01 
5.24125.48100 Premis promoció económica (AMP) 25.000,00 
5.33303.48100 Beca investigació "Manel Trens" 3.000,00 

1.800,00 
13.000,00 

5.16401.48900 Subvenció edició 'libre Cementiri 
5.32601.48901 Conveni UB - Cátedra "Llorens i Barba" 
5.33303.48902 Conveni Museu Pau Casals 900,00 
5.34101.48906 Conveni Centre Excursionista del Penedés 15.000 00 
4.15320.61900 Adequació urbanitzacions 75.000,00 
4.17101.61900 Reposició espais verds i arbrat 40.000,00 
4.15320.61901 Asfaltat de carrers 160.000,00 
4.15321.61900 Urbanització espai públic entorn de la via 2.040.547,00 
4.34201.61900 Inversions Camp de Futbol Espirall i Camp Futbol 7 400.000,00 
4.15321.61901 Urbanització entorn Mercat de la Carn 270.000,00 
4.15320.61902 Adequació vies publiques 80.000,00 
4.34201.61900 Adequació d'espais esportius urbans • 49.000,00 
3.23101.62900 Equipament per l'Atenció Social Primária 23.000 00 
4.34202.63200 Millora d'instal•lacions esportives 35.000,00 
4.93302.63200 Rehabilitació del Cementiri municipal 77.000,00 
4.33301.63200 Reformes Teatre Cal Bolet 58.000,00 

91.000,00 4.15321.76100 Transf. capital a Diputació.- Itinerari de vianants de la 
carretera de Les Cabanyes 

TOTAL CRÉDITS EXTFtAORDINARIS 3.583.961,01 

SUPLEMENTS DE CREDIT: 
Partida 
3.23102.13000 Personal laboral.- Benestar social 63.198,99 

15.340,26 3.23105.13000 Personal laboral.- Gent Gran 
2.92002.13100 Personal temporal.- Supléncies 782,90 



3.23102.13100 Personal temporal.- Benestar social 13.526,45 
3.23105.13100 Personal temporal.- Gent Gran 4.744,95 
2.92002.16000 Sequretat social.- Supléncies 1.605,48 
3.23102.16000 Seguretat social.- Benestar social 28.319,42 
3.23105.16000 Seguretat social.- Gent Gran 1.533,29 
2.92022.22500 Contribucions i impostos 8.350,00 
5.33401.22699 Actes culturals 20.000,00 

30.158,00 5.33404.22699 Teatre Cal Bolet i Auditori.- funcion. 
5.33303.44900 Transferencia corrent a Vinseum 21.175,00 
5.33801.44900 Transferéncia corrent.- Fundació Festa Major 90.000,00 

6.000,00 5.23103.48900 Transferencia corrent.- Fundació Pro-Penedés 
3.23105.48901 Conveni entitat gestora Casal Avis Espirall 3.247,06 

2.779,20 
4.700,00 

300.000,00 

3.23105.48904 Conveni entitat gestora Casal Avis Tívoli 
5.33401.48904 Conveni Cine Club Vilafranca 
2.01101.91302 Amortització préstec Bankia 

TOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT 615.461,00 

TRANSFERÉNCIES DE CREDIT: 
Partida 
1.13201.13001 Treballs extraordinaris personal laboral Policia Local 7.000,00 
3.31101.46300 Mancomunitat Penedés-Garraf.- Animals de companyia 3.524,00 

TOTAL TRANSFERÉNCIES DE CRÉDIT 10.524,00 

TOTAL CRÉDITS EXTRAORD., SUPLEMENTS I TRANSFERÉNC. 4.209.946,01 

FINANCAMENT 

BAIXES PER TRANSFERENCIA: 
Partida 
1.13201.12110 Retribucions complem. Policia Local 7.000,00 

3.524,00 2.94201.46300 Mancomunitat Penedés-Garraf.- Serveis generals 

TOTAL BAIXES TRANSFERENCIA 10.524,00 

BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTÁRIES: 
Partida 
1.91201.13000 Personal laboral.- Gabinet Alcaldia 43.300,00 

3.34001.13000 Personal laboral.- Esports 22.000,00 

2.92017.13000 Personal laboral.- Transparencia, inform. i planificació 30.000,00 
20.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
5.000,00 

5.43121.13000 Personal laboral promoció económica.- Mercats 
2.92017.16000 Seguretat social.- personal transparencia i planificació 
1.13201.20400 Rénting vehicles Policia Local 
4.15310.21003 Manteniment accessos illa de vianants 
4.15310.21004 Manteniment i millora carrils bici 5.000,00 
2.92003.22799 Informática.- contractes de serveis 4.993,69 
3.32602.22799 Ensenyament.- contractes de serveis 9.220,32 
4.13301.22799 Manteniment senyalització viária 6.000,00 
5.24125.22799 Contractació serveis externs, 	asses. 	i formació 	Prom. 25.000,00 



Económica 
5.33801.22799 Gestió Casa Festa Major.- contractes serveis 8.000,00 

131.049,01 4.16211.46300 Mancomunitat Pdés.-Garraf.- recollida escombraries 
4.16231.46300 Mancomunitat Pdés.-Garraf.- Deixalleria, plantes, cánon 309.698,68 
4.44111.47200 Aportació servei de Microbús 65.000,00 

TOTAL BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTÁRIES 700.261,70 

BAIXES D'INGRESSOS: 
Concepte 
461.01 Mancomunitat 	Pdés.-Garraf.- 

anteriors 
Compensació quotes exercicis 258157,00 

TOTAL BAIXES D'INGRESSOS 258.157,00 

MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
420.03 Ministerio de la Presidencia.- Subvenció "Pacto de violencia de 

género" 
7.804,76 

450.09 Generalitat.- Saldo PUOSC anys anteriors 20.807,55 
461.09 Diputació.- Activitats culturals i Arts escéniques 30.158,00 
619.01 Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA 1.300.000,00 
750.81 Generalitat.- Llei de Barris 300.000,00 
761.03 Diputació.- Subvenció per inversions Camp de Futbol Espirall i 

Camp Futbol 7 
100.000,00 

TOTAL MAJORS INGRESSOS 1.758.770,31 

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
Concepte 	

. 

870.00 Aplicació romanent de tresoreria per a despeses qenerals 1.998.547,00 

TOTAL APLICACIÓ ROMANENT 1.998.547,00 

RESUM FINANCAMENT 
Baixes per transferéncia 10.524,00 
Baixes d'aplicacions 700.261.70 
Baixes de conceptes d'ingrés -258.157,00 

1.758.770,31 Majors ingressos 
Aplicació romanent 2018 1.998.547,00 

TOTAL FINANCAMENT 4.209.946,01 

SEGON.- Atés que no s'ha prorrogat la vigéncia de la disposició addicional sisena de 
la LO 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, per al destí del 
superávit de la liquidació de 2018, ni tampoc cap altre normativa que permeti un 
destí alternatiu a la reducció del nivell d'endeutament, la disposició del romanent per 
a inversions que es proposa en l'apartat anterior, resta condicionada al fet que 
existeixi la norma amb rang de Ilei que ho permeti. 

if • 



Vilafranca del Penedés, 19 de marg de 2019 

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

o 
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AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se sotmeti al Pie 
municipal, per a la seva consideració i si escau aprovació, el dictamen següent: 

Vista l'errada de transcripció, en l'acta de la sessió plenária de l'ajuntament de 
Vilafranca del Penedés de data 27 de novembre de 2018, de l'article 51 del projecte 
de reglament regulador deis serveis municipals de subministrament d'aigua i 
sanejament d'aigües residuals, i que després ha estat objecte de publicació en el 
BOP de Barcelona de data 18 de febrer de 2019. 

Atés que l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'l d'octubre, disposa que les 
Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol moment els errors 
materials existents en els seus actes, 

Es proposa al Pie l'adopció del següent acord 

Primer.- Reconéixer l'existéncia d'un error material en el text de l'article 51 del 
projecte de Reglament regulador deis serveis municipals de subministrament 
d'aigua i sanejament d'aigües residuals i que consta en l'acta del Pie de 
l'ajuntament de Vilafranca del Penedés de data 27 de novembre de 2018. 

Segon.- Fixar com a redactat de l'article 51 que va ser sotmés a aprovació i que ha 
de constar com aprovat definitivament, el següent: 

Article 51. Modalitats d'ús 
La prestació del servei de subministrament que s'indica en la pólissa o contracte de 
serveis ha de preveure únicament i exclusivament alguna de les modalitats d'ús 
que s'indiquen a continuació, que han d'anar interrelacionades amb l'ús que es faci 
de l'aigua per part de l'immoble que hagi de contractar el servei: 

USOS DOMÉSTICS: són els usos residencials, particulars o comunitaris, efectuats 
per persones físiques o jurídiques, en qué els usos de l'aigua es puguin considerar 
consums inherents o propis de l'activitat humana en habitatges. 

S'aplica aquesta modalitat als immobles destinats a habitatges o annexos als 
habitatges, sempre que no s'hi realitzi una activitat industrial, comercial o 
professional de cap tipus. Incloent-se en aquesta tipologia d'ús tants els usos 
destinats a satisfer les necessitats primáries de la vida (preparació d'aliments, 
higiene) com aquells altres vinculats a usos connexos: regs de jardins, piscines, 
climatització, neteja d'espais comuns, aparcaments o abastament d'altres zones o 
serveis vinculats directament als habitatges. 

USOS COMERCIALS: són aquells en qué l'aigua s'utilitza en un establiment 
professional, comercial o de serveis per atendre les necessitats própies de l'activitat 
i deis que l'ocupen. 

S'aplica aquesta modalitat a tots els locals o establiments que no requereixin un 
cabal superior a 3,5 m3/h de valor nominal, equivalent a un comptador de 25 mm, 
en els quals es desenvolupi una activitat comercial, professional o de serveis, sigui 

o 
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o no lucrativa, i en centres d'ensenyament privats, esportius, clubs socials i 
recreatius, párquings amb activitat económica, inclosos aquells usos relacionats 
amb l'hostaleria, restauració, allotjament i Ileure i que no s'hagin de considerar 
doméstics o industrials. 

USOS INDUSTRIALS: són aquells locals i establiments en qué l'aigua constitueix 
un element directe o indirecte d'un procés de producció, o l'activitat deis quals 
estigui compresa en les seccions B, C, D i divisions 36 i 37 de la secció E de la 
Classificació Catalana d'Activitats Económiques de (CCAE-2009), aprovada pel 
Decret 137/2008, de 8 de julio], o l'equivalent que la substitueixi. També tindran 
aquesta consideració, els que requereixen pel desenvolupament de la seva activitat 
un cabal superior a 3,5 m3/h de valor nominal, equivalent a un comptador de 25 
mm, els que generin abocaments superiors als 6.000 m3/any, i totes les activitats 
no contemplades anteriorment i que puguin ser considerades potencialment 
contaminants. 

USOS MUNICIPALS: Són aquells en qué l'aigua s'utilitza en dependéncies 
municipals i centres de titularitat municipal no dedicades a restauració, bar o 
allotjament de persones, s'aplicará també per a reg municipal, fonts públiques i 
ornamentals i obres municipals executades directament per l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedés. 

— e) USOS ESPECIALS: Es consideren usos especials els subministraments contra 
incendis, els de carácter provisional o esporádic i tots aquells que no trobin el seu 
encaix en cap de les modalitats anteriors. 

Tercer.- Publicar Edicte al Butlletí oficial de la Província de la correcció acordada. 
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La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se sotmeti al Ple 
municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen següent: 

Atesa la petició efectuada pel Sr. López d'una compatibilitat d'una activitat privada 
amb el seu lloc de treball, s'exposa el següent: 

- Que el Sr. Manel López ocupa un lloc de treball de gruista a l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedés. La seva jornada setmanal és de 35h. 

Que en data 29 de gener del 2019 el Sr. López va sol-licitar una compatibilitat 
amb una activitat privada consistent en l'exercici de l'activitat de conductor de 
bus/taxi amb una dedicació setmanal de 10h fora de la seva jornada laboral. I 
posteriorment, en data 25 de febrer del 2019 ha presentat la documentació 
acreditativa d'aquesta activitat per compte aliena. 

Cal tenir en compte que a la petició de compatibilitat efectuada li és d'aplicació la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats 
del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. 

Concretament en els articles 11 i 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
s'estableixen les limitacions a la compatibilitat amb activitats privades, i s'observa 
que no s'está en cap deis supósits descrits. 

La petició de compatibilitat que sol-licita el Sr. López amb l'activitat privada de 
conductor de bus/taxi no entra en col-lisió amb la seva activitat de gruista que 
desenvolupa a la Corporació, doncs no es relaciona directament amb les tasques i 
els assumptes que desenvolupa al seu departament ni coincideix amb el seu horari 
laboral. 

I tenint en compte el que manifesta el Sr. López, que la dedicació a l'activitat 
privada será de 10h/setmanals a banda de la seva jornada a l'Ajuntament, la 
dedicació a l'activitat privada no ocupa un temps de preséncia o de feina igual o 
superior a la meitat de la jornada ordinária de treball a l'Administració. 

Atés que s'ha emés informe jurídic del qual es desprén que el Ple pot, com disposa 
l'article 14 de la Llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions públiques, i de la Llei 21/1987, si ho estima adient en aquest cas, 
declarar la compatibilitat per tal que el senyor Manel López pugui compatibilitzar la 
seva activitat a l'Ajuntament amb l'exercici de l'activitat privada de conductor de 
taxi/bus, sempre que es compleixin unes determinades condicions. 

o 
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L'incompliment deis condicionaments o limitacions anteriors pot donar lloc a 
géncia de responsabili 	disciplinária per falta molt greu. 

ar aquest ac ri'd a la sona interessada. 

afranca enedés, 9 de març del 2019. 
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Per tot aixó, s'ACORDA: 

1. Declarar que el Sr. López pot compatibilitzar el seu II« de treball a l'Ajuntament 
de Vilafranca amb l'exercici de l'activitat privada de conductor de taxi/bus, 
tenint presents els criteris i limitacions següents: 

En tot cas, desenvolupar una tasca en el sector públic és incompatible amb 
l'exercici de qualsevol cárrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui 
impedir o menyscabar l'estricte compliment deis deures, o comprometre la 
imparcialitat o independéncia (article 1.3 Llei 53/1984). 

No es poden realitzar activitats en l'ámbit privat que es relacionin amb les 
desenvolupades en el sector públic (art. 11.1 Llei 53/1984 i art. 11 de la Llei 
21/1987). 

Si s'autoritza una activitat privada aquesta no pot ocupar un temps de 
preséncia o de feina igual o superior a la meitat de la jornada ordinária de 
treball a l'Administració (art. 12.2 Llei 53/1984 i art. 12.2 de la Llei 21/1987). 

L'exercici d'activitats professionals fora de les Administracions públiques 
requereix el previ reconeixement de compatibilitat per part del Pie municipal, i 
aquest reconeixement no pot modificar la jornada de treball ni l'horari de la 
persona interessada (art. 14 Llei 53/1984 i art. 21 i 22 de la Llei 21/1987). 

No es pot reconéixer compatibilitat al personal que ocupa Ilocs de treball que 
comporten la percepció d'un complement específic pel factor d'incompatibilitat 
o per un altre concepte equiparable (art. 14 Llei 21/1987 i art. 331 Decret 
214/1990). 



GRUP MUNICIPAL DEMÓCRATA (PDECAT) 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC) 

Moció per garantir la contintalat deis centres especlals de beban a Catalunya 

L'ocupació és una de les emes báslques per al desenvolupament personal. A través de 
l'activitat laboral les persones poden sentir-se Implicedes en la societat en la qual 
viten I per les seves habilitats al servei de diferents causes. El treball pot contribuir a la 
realitzadó personal I es converteix en una oportunitat de creixement, d'adquisicIó de 
nous coneixements i desenvolupament de diferents habilltats. 

El dret a accés al mercat laboral ha d'estar garantlt per a totes les persones en edat de 
treballar. Més enllá del creixement personal, disposar d'una ocupació és fonamental 
per a aconsegulr una qualitat de vida raonable. La falta de treball és un deis principals 
factors que pot aportar a una persona a la pobresa I a l'exclusló social. 

És important que es faci un model catalá que engegul una ceda renovació de les 
estructures, que augmenti la competitivitat deis centres especlals de treball, que 
augmenti la implIcació d'aquests centres especlals de treball en les administracions 
locals I, en general, pel que té a veure amb la contractació de servels que es poden 
donar a les mateIxes dutats. Un model que promogul: 

Millorar el tránslt a l'empresa ordinaria, garantint els suports i els retoms, i 
solucionant els problemes que es generen amb la SS. 

Garantir el tránsIt cap a serveis assistendals, quan les persones pateixen un 
deteriorament que impedeix la seva continuTtat dins del CET. 

Realltzar un estudi detallat, sobre els nlvells d'acoló positiva que necesita cada 
persona en fundó de variables objectives. 

Aprofundir en ranálls1 1 concreció per la compatibilització de treball parcial amb 
prestacions económiques I suports adients a les necessItats de les persones amb 
discapadtat. 

Realitzar un estudi d'Impacto que permetl conéixer quina és la situació actual en 
rámblt del treball a les persones amb discapacitat. 

La prloritat és oferir un model en qué la persona pugul triar si vol anar a treballar a un 
centre especial de treball o vol anar a treballar a l'empresa ordinaria. 
Per aura part és important que el model permeti una distribudó territorial homogénia; 
no pot ser que tot sigui en una de les demarcacions I a les altres no. 

El mapa que existeix de CET actualment a Catalunya és exactament de 216 CET, 
repartits territorialment amb una distribució de 158 a Barcelona, 20 a Girona, 15 a 
Lleida, 18 a Tarragona 15 a Terres de l'Ebre. 

En referencia a la pujada del SMI: la pujada pot ser un daltabaix 1 compromete 
seriosament el futur de les entitats que tenen centres especlals de treball, que ocupen 
sobretot persones amb discapadtat, paró també amb trastoms mentals. 
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La majoria deis empleats cobra segons aquesta referencia, per tant, aquesta centres 
hauran de fer front a un augment de la despesa molt significatiu. 

La Ilel estableix que l'executlu central ha d'aportar el 50 % del salad d'aquests 
treballadors, peró les subvencions estatal mal no han arribat a cobrir aquest 
percentatge. Per compensar-ho, la Generalitat també financa a través d'ajudes part 
d'aquests sous. El govem catalá va emetre un comunicat a través de la conselteria de 
Treball, Afers Socials i Familias, redamant al Govern espanyol un mejor financament 
per afrontar aquests increments de sous. 

La voluntat de la Generalitat es clara: La Generalitat ha establert un programa d'ajuts 
complementaris destinats al manteniment de les persones amb discapacitat en 
Centres Especials de Treball. Aquest programa d'ajuts complementaris es va obrir a 
finals de 2016 amb l'objectiu de contribuir en el manteniment de Ilota de treball als 
Centres Especials de Treball de Catalunya I compensar a aquesta centres pais costos 
addicionals que destinen a garantir de forma responsable l'estabilitat de la seva 
plantilla. 

És cert que el Comité Catalá de Representants de Persones amb Discapacitat 
(COCARMI) I el grup Dincat, com a dues de les principals associacions que vetllen 
pels drets de les persones amb discapacitat han traslladat al govem la necessitat 
d'ampliar el pressupost destinat als Centres Especials de Treball abd com la dotad() 
destinada a donar suport a la inserció laboral de les persones amb discapacitat a 
l'empresa ordinária. 

En aquesta mateixa Unja, Dincat ha assegurat que "és imprescindible dedicar-hl molts 
más recursos" perqué J'estad' sota minims 1 tapant forats". 

Segons la federació, encara s'estan patint les conseqüencies de la gran retallada del 
2011 i, amb el pressupost actual, ni es cobreixen les necessitats básiques ni es poden 
contractar nous treballadors. 

El COCARMI reivindica també un augment deis recursos económica I xifra en gairebé 
122,6 milions d'euros la partida que ha calculat que es necessita per sostenir l'actual 
model de treball protegit, en la qual queda inclosa, a más, l'increment del vuit per cent 
del SMI aprovat recentment. 

ACORDS: 

"PRIMER. Instar el Govern de l'Estat a que, tal i com va anunciar a la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del passat 20 de desembre de 2018, 
augmenti els recursos necessaris per garantir la subvenció de l'SMI als treballadors 
treballadores dels Centres Especials de Treball. 

SEGON. Instar el Govem de la Generalitat a incrementar notablement 1 amb celedtat 
els recursos propia destinats als Centres Especials de Treball de Catalunya, per tal de 
garantir la seva viabilitat económica. 

TERCER. Instar el Govern de la Generalitat a fer efectiu durant el primer trimestre de 
l'any 2019 el pagament de tots els endarreriments de l'any 2018 que té amb el sector 
de la discapacitat, especialment als Centres Especials de Treball. 

QUART. Publicar de manera immediata la nova convocatória d'ordres, després d'un 
procés de negociació 1 acord de les entitats del sector, per a lotes les Utiles de 
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subvenció pendents assegurar que l'any 2019 les noves orares es publiquin dins el 
primer semestre de l'any. 

CINQUÉ. Continuar disposant d'espais de concertacló amb el sector de les persones 
amb discapacitat que es tradueixi en un model de Treball Protegit a Catalunya, que 
compti amb el máxim consens de les entkats representatives del sector i asseguri el 
compliment deis drets de totes les persones amb discapacitat. 

SISÉ. Incrementar notablement, durant l'any 2019, les insercions al mercat de treball 
ordinari de persones amb discapacitat, I també el nombre d'inspeccions laborals a les 
empreses amb relació al compliment de la reserva de llocs de treball per a persones 
amb discapacitat de la Llel general de persones amb discapadtat I de la seva Indusió 
social, aprofitant el pressupost ja destinat a la inserció laboral I a la contractaci6 per 
part de ¡'empresa ordinária I potenciar el paper d'ajut a la transIcló cap al treball 
ordlnari. 

SETÉ. Potenciar els centres especials de treball d'etonomia social i cooperativa 
arrelats al territori que apostin per la plena inclusió laboral I social de les persones amb 
discapacitat I les persones amb especlals dificultats, reforcant els especies relacionats 
amb la reconversió d'activitats obsoletes, la democráda interna, el supon a la inversió i 
reinversió deis beneficis i el treball en xanca que permeti oferir nous serveis I productes 
amb valor afegit. 

VUITÉ. Donar compliment a la moci6 131/XI, aprovada pel Parlament de Catalunya, 
sobre els centres especials de treball. 

NOVÉ. Fer arribar aquests acords al Govern de l'Estat, al Govem de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya I els seus grups parlamentaris, a l'Associació 
Catalana de Munidpis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'entitat per a la 
Discapacitat Intellectual a Catalunya (DINCAT), al Comité Espanyol de Representants 
de Persones amb Discapacitat (CERMI), al Comité Catale de Representants de 
Persones amb Discapacitat (COCARMI), a l'Associació Empresarial d'Economia Social 
(Dincat), a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les entitats 
socials deimunicipi que treballen amb 1 per a les persones amb discapacitat." 

\n'atranca del Penedés, 15 de marc de 2019 



 

AA I tOA / 5E c _ M P 

   

ric u p 
VILARIANCA 

   

A
junta

m
en

t  d
e V

i la
franca d el P

ened s
 2

0
1
5
0
0
7 .164:z720/0

3/2
0

1
9
117,r52144 

Moció per al desplegament de la Ilei 24/2015 després de l'aixecament 

del veto del tribunal constitucional 

De resultes d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que es va aprovar al parlament de 
Catalunya, la LLEI 24/2035, del 29 de Jullol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergéncia en l'ámbit de l'habitatge i la pobresa energética, més coneguda com la 
ILP HabItatge. 

• 
Aquesta fiel, en el seu preámbul sosté: "Catolunya és, entre la comun1tats autónomes 
de l'Estat espanyol, una de les més afectades per la cris! económica. Segons !Institut 
d'Estadlstka de Catalunya, més de 200.000 dots tenen tots els membres a Patur, 1 
95.000 d'aquestes Ilars no perceben cap Ingrés. 

Aquesta sltuaciá d'emergéncia social és especialment greu en Pámbit de l'habitatge. 1 
el sobreendeutament hipotecar! és, de fet, una de les problemátiques més punyents. 
Catalunya seha con vertit en una de les comunitats auttnomes amb majar nombre 
d'execucions hipotecáries I de desnonaments. Segons dades del Canse!! General del 
Poder Judicial, entre el 2008 el 2013 es van Iniciar a Catalunya 98.040 procediments 
d'execucions hIpotechries. En molts casos, aquests procediments comporten no només 
la pérdua de Phabitatge habitual, slná també PadquIski6 d'un deute exorbitant amb les 
entitats flnanceres. A la problemática de les execucions hipotectries s'hi afegeixen les 
difkultats per a afrontar el pagament del llaguen segons dades judlcials, un 67% deis 
16.008 desnonaments que es van produlr el 2013 a Catalunya van estar relacionats 
amb Pimpagament del lloguer. 

Ahora, resulta alarmant el crefrement de lo pobresa energética, entesa com la 
difIcultat per a afrontar les factures deis subministraments básics d'electrkitat, gas I 
&gua. Lis preus d'accés a aqueas subministraments han esdevIngut inassequibles per 
a la poblaclá. Des del 2008, la lium ha puja un 60%1 Paigua una migan° del 66%." 

Entre les mesures prevlstes es contempla que els ajuntaments poden Intervenir en 
diversos aspectes per tal de garantir els subministraments I el dret a sostre. 
Alxf per exemple en el seu articie Sé cita: "Abans d'interposar qualsevol demando 
judicial d'execuciá hIpotedida o de desnonament per impagament de lloguer, el 
demandant ha d'olé& oís afectats una proposta de lloguer social," I continua "La 
realltzaciá de !'oferta obligatibrla de lloguer social a qué fan referéncia els aportats 112 
s'ha de comunicar, en un termlni de tres dles hbblis des de la reolització de l'oferta, a 
Pajuntament del munidol en qué es trabo situot Phabitatge." 

  

I també en el seu anide 7é: L'Administraci6 pot resoldre la cess16 obligatbria 

   

     



d'hobitatges, per un perfode de tres onys, per a Incorporar-los al Fons d'habitatges de 
floguer per a polttlques soc.lals, en el cas d'habitatges bults que slguln propletat de 
persones Jurldiques..." 

Per bé que algunes d'aquestes mesures ja estan essent posades en práctica per part 
deis servels socIals del matelx ajuntament. Abd tenim que durant l'any 2018 es van 
tancar 18 expedlents en relació al Servel d'Intermedlac16 en Deutes de l'Habitatge, 
se'n van iniciar 15 I es van realitzar 10 assessories I 7 consultes en rebeló al matelx 
servel. 
S'han realitzat també accions en l'ámblt deis ajuts en el pagament de 
subministraments (33.000 C el 2017) 1 en el suport a l'allotjament (27.000 C el 2017 
també). 
També es mantenen convenis amb entitats socials com Caritas o Creu Roja I s'han 
endegat accions que tenen a veure amb l'assisténcia I atenció directa a l'emergénda 
energética I habitacional. 

Malgrat tot els ajuntaments estan mancats d'eines efectIves per a combatre aquest 
tipus de 'situaclons, donats els contlnus bloquejos de l'estat espanyol a Ilels que 
preclsament donen resposta a aquestes situacions. De resultes de l'aIxecament del 
veto per part del TC en la senténcia 8/2019 de 17 de gener de 2019 la Ilei esdevé 
plenament vigent I són, per tant, més les mesures que els municipls poden tirar 
endavant per tal de proteglr els subministrament I el dret a l'habltatge a les persones 
més vulnerables. 

És per aquests motlus que des de la CUP de Vilafranca proposem en el pie 

de l'ajuntament l'adopcit5 dels següents acords. 

Que l'ajuntament de Vilafranca instará als serveis técnics a desplegar les mesures 
d'emergéncia contemplades en la Ilei 24/2015 1 que no ho han estat encara, en 
especial el desplegament del reglament al que fa referéncia l'anide 7 de cessid 
oblIgatdria d'habltatges en mans de grans tenidors. 

Que s'Informará adequadament en els mItjans de comunicació locals del 
desplegament de les matelxes 

Instar al govern de la Generalitat a signar els convenis amb les companyies 
subministradores d'aigua, gas I electridtat per tal que facin les aportacions a fons 
perdut per a les persones amb risc d'exclusló residencial. Aixf mateix que s'establelxl 
un mecanisme de condonacI6 del deute de les Ilars amb rIsc d'excluside residencial. 

Traslladar els acords a les AAW, entitats I associacions de la vIla, govem I Parlament 
de Catalunya. 

Vilafranca del Penedés, 19 de marg 2019 

Laia 5ands 1 Martí, Francesc Oliva 1 Bueno, Marcel Martínez 1 Mal% 
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