
AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

El tinent d'alcaide coordinador de l'Área de Desenvolupament EconómIc 1 Projecció 
Exterior proposa a la Junta de Govern Local que acordl el següent: 

Nomenar Administradors i administradores de la Festa Major d'aquesta vila, que s'ha 
de celebrar l'any 2019, a les persones següents: 

SARA BAEZA GALí, 
JOSEP BATET ROVIROSA, 

)1. GUILLEM CODORNIU MIRET, 
JONATHAN MORENO MOLINA, 
LAURA PASCUAL ALBERTí, 

De conformitat amb la normativa reguladora aprovada pe! Pie Municipal el dia 11 de 
febrer de 1980, I amb l'apartat 3,1.2 del vigent Protocol de la Festa Major de 
Vilafranca, es donará compte d'aquest acord al Ple Municipal en la propera sessió que 
se celebri. 

El TInent d'Alcalde 

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
JOAN MANUEL 
MONTFORT 
GUASCH el 
07/11/2018 a les 
12:07:52 

Joan Mane! Montfort I Guasch 

M'atranca del Penedés, 7 de novembre de 2018 

La veradtat del continput d'equest document es pot comprovar a www.vnafranpArM/vallderk 

Codl validado document 
1177 4565 5260 0413 7572 
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AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

Hisenda 

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

PRIMER: Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'any 
2019, integrat pel de la própia Entitat, Serveis Municipals de Comunicació SL, 
Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, Entitat Pública Empresarial Local 
Institut Municipal de Formació, Fundació de la • Festa Major, i Fundació VINSEUM 
Museu de les cultures del vi de Catalunya, amb el detall següent: 

GENERAL CONSOLIDAT 

A) ESTAT DE DESPESES 

Operacions corrents  
Cap. 1 Despeses de personal  	 21.726.205,00 
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis  	 18.076.796,00 
Cap. 3 Despeses financeres 	 127.643,00 
Cap. 4 Transferéncies corrents 	 6.124.195,00 
Cap. 5 Fons de contingéncia i altres imprevistos  	 60.000,00 

Operacions de capital  
Cap. 6 Inversions reals  	 5.483.300,00 
Cap. 7 Transferéncies de capital 	 90.000,00 
Cap. 8 Actius financers  	 63.711,00 
Cap. 9 Passius financers  	 2.839.022,00 

TOTAL DESPESES 	 54 590 872,00 

B) ESTAT D'INGRESSOS 

Operacions corrents  
Cap. 1 Impostos directes  	 18.559.000,00 
Cap. 2 Impostos indirectes 	 625.000,00 
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos  	 16.684.671,00 
Cap. 4 Transferéncies corrents 	 13.922.935,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials 	 537.984,00 

Operacions de capital  
Cap. 7 Transferéncies de capital 	 1.586.152,00 
Cap. 8 Actius financers 	 30,00 
Cap. 9 Passius financers  	 2.675.100,00 

TOTAL INGRESSOS 	 54.590.872,00 

ENTITAT 

A) ESTAT DE DESPESES 

1) Operacions corrents  
Cap. 1 Despeses de personal  	 18.071.508,00 
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis  	 12.093.907,00 
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Cap. 3 Despeses financeres 
	

119.506,00 
Cap. 4 Transferéncies corrents 

	
8.698.165,00 

Cap. 5 Fons de contingéncia i altres imprevistos  
	

60.000,00 

2) Operacions de capital  
Cap. 6 Inversions reals  	 4.201.000,00 
Cap. 7 Transferéncies de capital 	 150.000,00 
Cap. 8 Actius financers  	 12,00 
Cap. 9 Passius financers  	 2.839.022,00 

TOTAL DESPESES 	 46.233.120,00 

B) ESTAT D'INGRESSOS 

Operacions corrents  
Cap. 1 Impostos directes  	 18.559.000,00 
Cap. 2 Impostos indirectes 	 625.000,00 
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos  	 8.539.310,00 
Cap. 4 Transferéncies corrents 	 13.616.110,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials 	 781.540,00 

Operacions de capital  
Cap. 7 Transferéncies de capital 	 1.437.030,00 
Cap. 8 Actius financers 	 30,00 
Cap. 9 Passius financers  	 2.675.100,00 

TOTAL INGRESSOS 	 46.233.120 00 

SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ SL 

A) ESTAT DE DESPESES 

Operacions corrents  
Cap. 1 Despeses de personal  	 743.300,00 
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis  	 203.700,00 

Operacions de capital  
Cap. 6 Inversions reals  	 60.000,00 

TOTAL DESPESES 	 1.007.000 00 

B) ESTAT D'INGRESSOS 

Operacions corrents  

Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos  	 262.180,00 
Cap. 4 Transferéncies corrents 	 684.800,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials 	 20,00 

Operacions de capital  
Cap. 7 Transferéncies de capital 	 60.000,00 
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TOTAL INGRESSOS 	 1.007.000,00 

EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFFtANCA SA 

A) ESTAT DE DESPESES 

Operacions corrents  
Cap. 1 Despeses de personal 	 896.337,00 
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis  	 4.713.836,00 
Cap. 3 Despeses financeres 	 7.137,00 

Operacions de capital  
Cap. 6 Inversions reals  	 1.210.000,00 
Cap. 8 Actius financers  	 181.099,00 

TOTAL DESPESES 	 7.008.409,00 

B) ESTAT D'INGRESSOS 

Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos  	 6.858.263,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials 	 1.024,00 

Operacions de capital 
Cap. 7 Transferéncies de capital  	 149.122,00 

TOTAL INGRESSOS 	 7.008.409,00 

EPEL INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ 

A) ESTAT DE DESPESES 

Operacions corrents  
Cap. 1 Despeses de personal 	 1.536.000,00 
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis  	 379.250,00 
Cap. 4 Transferéncies corrents 	 7.050,00 

Operacions de capital  
Cap. 6 Inversions reals 	 2.500,00 

TOTAL DESPESES 	 1.924.800,00 

B) ESTAT D'INGRESSOS 

1) Operacions corrents  
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos  	 772.800,00 
Cap. 4 Transferéncies corrents 	 1.152.000,00 
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TOTAL INGRESSOS 	 1.924.800,00 

FUNDACIÓ DE LA FESTA MAJOR 

ESTAT DE DESPESES 

1) Operacions corrents  
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis  	 364.500,00 

Cap. 4 Transferéncies corrents 	 106.000,00 

TOTAL DESPESES 	 470.500,00 

ESTAT D'INGRESSOS 

1) Operacions corrents  
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos  	 166.000,00 

Cap. 4 Transferéncies corrents 	 304.500,00 

TOTAL INGRESSOS 	 470.500 00 

FUNDACIÓ VINSEUM, MUSEU DE LES CULTURES DEL VI DE CATALUNYA 

A) ESTAT DE DESPESES 

Operacions corrents  
Cap. 1 Despeses de personal  	 479.060,00 

Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis  	 465.303,00 

Cap. 3 Despeses financeres 	 1.000,00 

Cap. 4 Transferéncies corrents 	 1.780,00 

Operacions de capital  
Cap. 6 Inversions reals  	 9.800,00 

TOTAL DESPESES 	 956.943,00 

B) 	ESTAT D'INGRESSOS 

1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos  	 86.118,00 

Cap. 4 Transferéncies corrents 	 854.325,00 

Cap. 5 Ingressos patrimonials 	 16.500,00 

TOTAL INGRESSOS 	 956.943,00 
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OPEEtACIONS INTERNES AMB ENS DEPENDENTS (A EFECTES DE 
CONSOLIDACIÓ) 

1)TRANSFERÉNCIES INTERNES (ENTITAT LOCAL) 

A) ESTAT DE DESPESES 

TRANSFERENCIES CORRENTS 

1.49101.44900 Entitat a SERCOMSL 	  
3.32602.44900 Entitat a EPEL Institut Municipal de Formació 
5.33303.44900 Entitat a Vinseum 	  
5.33303.44901 Entitat a Vinseum: conveni MOST Penedés 
5.33303.44902 Entitat a Vinseum: Festival Vilapensa 	 
5.33801.44900 Entitat a Fundació Festa Major de Vilafranca 	 

670.800,00 
1.134.000,00 

609.000,00 
25.000,00 
15.000,00 

235.000,00 

TOTAL 	 2.688.800,00 

TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL  

1.49101.74400 Entitat a SERCOMSL 	 60.000,00 

TOTAL 	 60.000,00 

2)REPERCUSSIÓ DESPESES DE SUBMINISTFtAMENT I MANTENIMENT 

2.1) ESTAT D'INGRESSOS 

ENTITAT LOCAL 

1) Operacions corrents  
Cap. 5 Ingressos patrimonials 	 143.700,00 

TOTAL INGRESSOS 	 143.700,00 

2.2) ESTAT DE DESPESES 

SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ SL 

1) Operacions corrents  
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis  	 17.000,00 

SUBTOTAL DESPESES 	 17.000,00 

EPEL INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ 

1) Operacions corrents 
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis  	 82.700,00 

SUBTOTAL DESPESES 	 82.700,00 
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FUNDACIÓ VINSEUM, MUSEU DE LES CULTURES DEL VI DE CATALUNYA 

1) Operacions corrents  
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis 	  

SUBTOTAL DESPESES 	  

44.000,00 

44.000,00 

143.700,00 TOTAL DESPESES 	  

3)DIVIDEND EMAVSA 

ENTITAT LOCAL 

1) Operacions corrents  
Cap. 5 Ingressos patrimonials 	 117.400,00 

TOTAL INGRESSOS 	 117.400,00 

EMAVSA 

1) Operacions no corrents  
Cap. 8 Actius financers 	 117.400,00 

TOTAL DESPESES 	 117.400,00 

SEGON: Aprovar les Bases d'execució deis pressupostos de l'Entitat, tal i com han 
estat redactades per la Intervenció General. 

TERCER: Aprovar la plantilla revisada i actualitzada de personal de la corporació, 
comprensiva de les diferents places reservades a personal funcionan, laboral i 
eventual, la qual plantilla será objecte de publicació en el Butlleti oficial de la 
província. Igualment s'aproven les retribucions básiques i complementáries 
aplicables als diferents lloCs de treball de l'entitat local a partir del dia 1 de gener 
de 2019, en els termes resultants de la relació incorporada a l'expedient del 
Pressupost. L'increment del 2,50/o previst de la retribució resta condicionat a la 
previa aprovació per part de l'Estat de la norma amb rang de Ilei necessária. 

S'aproven modificacions puntuals en el catáleg de How de treball de l'Ajuntament, 
especificades amb el detall necessari, mitjancant les fitxes corresponents, en 
l'expedient d'aprovació del pressupost municipal. 

QUART: Quant als drets econornics deis cárrecs electius i grups municipals de la 
corporació, s'estableix: 

Amb efectes d'l de gener de 2019, les retribucions i assisténcies per a cárrecs 
electius experimentaran una variació del 2150/D, en el cas que es confirmi aquest 
mateix increment per al personal municipal. 

No s'actualitzará l'any 2019 l'import de les assignacions aprovades per als grups 
municipals del consistori. 
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CINQUÉ: Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat 
definitivament el Pressupost si n9 n'hi haguessin. 
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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 urgéncia d'atendre despeses de caire 
inajornable, l'expedient núm. 11 d'Habilitació de crédits extraordinaris, de 
Suplements de crédit i de Transferéncies de crédit del Pressupost de l'Entitat 
d'enguany mitjarnant majors ingressos, baixes per transferéncia de partides 
que ofereixen sobrant i baixes d'aplicacions pressupostaries, de conformitat 
amb el que disposa VArticle 177 del RDL 2/2004, de 5 de mar, referent al 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall 
següent: 

CREDITS EXTRAORDINÁRIS:  

Partida 

5.33804.48900 	Subvenció Xicots de Vilafranca 	 10.000,00 

5.43903.48900 	Subvenció D.O. Penedés 	  3.000,00 

3.33701.48904 	Conveni Associació juvenil 
Coldectiu Musical de Vilafranca 	 1,950,00 

4.16501.61904 	Millores de l'enllumenat públic 	 330.128,90 

1.13201.62901 	Adquisició sistema de videovigi- 
láncia per seguretat ciutadana 	 21.000,00 

5.33600.63200 	Millores instakació eléctrica al 
Claustre deis Trinitaris 	  17.000,00 383.078,90 

TOTAL CRÉDITS EXTRAORDINARIS 	  383.078,90 

SUPLEMENTS DE CRÉDIT: 

Partida 

5.24106.13100 	AODL Treballs als barris - sous 	 4.108,00 

5.24111.13100 	Treballs als barris formació i treball 
Professors -sous 	  11.895,00 

5.24112.13100 Treballs als barris formació i treball 
Alumnes - sous 	  3.000,00 

5.24106.16000 .AODL Treballs als barris - seg. soc 	 650,00 
Róssec 	  19.653,00 



Suma anterior 	  

	

5.24111.16000 	Treballs als barris formació i treball 
Professors -seg. soc 	  

	

5.24112.16000 	Treballs als barris formació i treball 
Alumnes - seg. soc. 	  

19.653,00 

1.225,00 

600,00 

5.24117.16000Treball i Formació - seg. social 	 1.234,00 

1.13201.20200 	Lloguer Pati del Gall 	  240,00 

3.23106.22699 	Programa suport a la dependéncia 45.000,00 

3.92016.22699 	Participació ciutadana i voluntariat 2.000,00 

5.33404.22699 	Teatre Cal Bolet i Auditori.- func. 	 6.145,00 

5.33801.22699 	Materials balls de la Festa Majar 	 7.500,00 

3.32602.44900 	Transferéncia corrent a l'EPEL 
Institut Municipal de Formació 	 25.000,00 

5.33303.44900 	Transferéncia corrent al Vinseum 	 76.380,00 

5.33801.44900 	Transferéncia corrent a la Fundació 
Festa Majar 	  50.000,00 

5.23103.48900 	Fundació Pro-Penedés. 	  22.500,00 

4.15320.61901 	Adequació d'espais públics 	 75.000,00 

4.17101.61900 	Reposició d'espais verds i arbrat 	 3.000,00 

4.13301.62900 	Senyalització via pública 	  45.000,00 

3.23108.63200 	Rehabilitació edificis amb finalitats 
Socials 	  24.000,00 

3.34201.63200 	Rehab.i ampliació pavelló esportiu 	 513.640,00 918.117,00 

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÉDIT 	  918.117,00 

TRANSFERÉNCIES DE CRÉDIT: 

Partida 

2.92009.22103 	Combustibles.- altres vehicles 	 700,00 

2.92001.22400 • Assegurances 	  3.700,00 
Róssec 	  4.400,00 



Suma anterior 

 

4.400,00 

 

5.43001.22602 Publicitat promoció turística 	420,00 

5.33803.48901 Conveni Agrupació Raimons 	 11.514,00 16.334,00  

TOTAL TRANSFERÉNCIES DE CRÉDIT 	 16.334,00 

TOTAL CRÉDITS EXT, SUPLEMENTS I TRANSFERÉNCIES 	1.317.529,90 

FINAnAMENT 

BAIXES PER TRANSFERÉNCIA:  

Partida 

	

2.92001.22200 	Telecomunicacions 	  

	

5.33803.22699 	Despeses festes de Sant Raimon 	 

Programa agermanaments 	 5.92504.22699 

4.400,00 

11.514,00 

420,00 16.334,00 

TOTAL BAIXES PER TRANSFERÉNCIA 	  

BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTARIES: 

16.334,00 

Partida 

5.43111.22699 	Organització fires comercials 	 3.000,00 

3.33701.48900 Subvencions a entitats juvenils 	 1.950,00 

Vehicles Policia local 	  1.13201.62400 21.000,00 25.950,00 

TOTAL BAIXES D'APLICACIONS 	  25.950,00 

MAJORS INGRESSOS: 

Concepte 

420.03 	Participació en els tributs de l'Estat- 
Exercicis anteriors 	  853.617,00 

461.02 	Diputació.- Serveis socials 	 45.000,00 

461.11 	Diputació.- Promoció económica 	 22.500,00 

761.10 	Diputació.- Rehabilitació habitatges 
socials 	  24 000 00 

Róssec 	  945.117,00 



del Penedés, 20 demovembre de 2018 

Suma anterior 	  945.117,00 

911.02 	Ministerio de energia, turismo i 
agenda digital.- Préstec a llarg 
termini millores enllumenat 	 330.128,90 1.275.245,90 

TOTAL MAJORS INGRESSOS 	 1.275.245,90 

RESUM FINAN1AMENT 

Baixes per transferéncia 
Baixes aplicacions pressupostaries 
Majors ingressos 

16.334,00 
25.950,00 

1.275.245,90 

 

TOTAL FINANCAMENT 	1.317.529,90 

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. 
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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: 

El vigent Reglament regulador deis serveis de proveIment i sanejament de 
Vilafranca del Penedés es va aprovar definitivament en sessió plenária de 
12 de maig de 1998, i només es va modificar per afegir el 2008 una 
disposició addicional per tal fer front a l'excepcionalitat derivada de la 
sequera d'aquell any. Passats 20 anys, les modificacions introduIdes en la 
regulació normativa d'aquesta materia i les circumstáncies socials, 
técniques, económiques i prestacionals canviants aconsellen la revisió del 
Reglament i, atés el temps transcorregut, es considera adient aprovar un 
nou text complet que substitueixi íntegrament el de 1998. 

La redacció del nou Reglament s'ha fet inicialment des deis serveis de 
l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SAU (EMAVSA). El Consell 
d'administració d'EMAVSA va aprovar expressament i per unanimitat el nou 
text en sessió de 7 de marg de 2018, trametent la proposta a l'Ajuntament 
per a la seva valoració, tramitació i, si escau, aprovació. S'ha portat a terme 
via telemática, d'acord amb l'article 133 de la Llei de procediment 
administratiu comú i per tal de fomentar la participació ciutadana, una 
consulta prévia i pública sobre el nou Reglament: problemes que es vol 
solucionar amb la iniciativa; necessitat i oportunitat de la seva aprovació; 
objectius de la norma i possibles solucions alternatives regulatóries o no 
regulatóries. 

Els municipis gaudeixen d'un ampli marge de competéncies en relació amb 
el servei públic de subministrament d'aigua potable a la població. D'acord 
amb l'article 25.2.1) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del régim local, correspon al municipi exercir competéncies, en els termes 
de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autónomes, en matéria de 
subministrament d'aigua i de clavegueram i tractament d'aigües residuals. 
Així mateix, l'abastament domiciliad d'aigua potable i el clavegueram es 
configuren, a l'article 26.1.a) de l'esmentada Llei, com a servei públic de 
prestació obligatória per tots els municipis. I, de conformitat amb l'article 
86.3, l'abastament d'aigües i la depuració constitueixen un servei essencial i 
reservat en favor de les entitats locals. En termes similars s'expressen els 
articles 66.3 1) i 67 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya. 

L'article 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la legislació en matéria d'aigües de Catalunya, 
atribueix als ens locals les competéncies relatives a l'abastament d'aigua 
potable (apartat a). Aquest Decret Legislatiu regula l'abastament d'aigua de 
municipis-al sed títol III (arts. 30-44). 



En el terme municipal de Vilafranca del Penedés, aquestes competéncies 
corresponen a i'Ajuntament. En l'actualitat, i des de principis deis anys 90 
del segle XX, aquest servei es presta mitjangant la societat anónima 
Empresa Municipal Aigües de Vilafranca SAU (capital públic 100% 
municipal), com a forma de gestió directa de serveis públics, de conformitat 
amb el que disposa la normativa de régim local. 

Així mateix, l'article 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, 
configura com a competéncies locals les relatives al clavegueram i al 
tractament d'aigües residuals [apartats b) i c)]. En el terme municipal de 
Vilafranca del Penedés, aquestes competéncies també corresponen a 
l'Ajuntament, en la seva qualitat d'Administració competent sobre el 
sistema públic de sanejament. Actualment, el servei de clavegueram en 
baixa es presta també mitjangant la societat anónima Empresa Municipal 
Aigües de Vilafranca SAU, com a forma de gestió directa de serveis públics, 
mentre que el sanejament en alta i el tractament de les aigües residuals es 
presta mitjangant la Mancomunitat Penedés Garraf, per delegació. 

A més de la legislació esmentada, l'entrada en vigor de la Llei 22/2010, de 
20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya i les seves ulteriors 
modificacions, han anat inserint un seguint de drets en les relacions entre 
els proveklors deis serveis i les persones consumidores que fan necessari 
una adaptació global del Reglament. Per la seva banda, la Llei 24/2015, de 
29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergéncia en Vámbit de 
l'habitatge i la pobresa energética fa necessari revisar els protocols 
d'actuació amb les companyies subministradores com EMAVSA, en especial 
en relació amb la suspensió deis serveis. 

Algunes novetats puntuals del nou Reglament, són: s'han tingut en compte 
les noves normes sobre consum, exclusió residencial o social i pobresa 
energética i codi técnic de l'edificació; es vol generar més seguretat jurídica 
preveient amb detall les possibles situacions del servei i solucions, tenint en 
compte les previsions d'altres Reglaments d'aigua del nostre entorn; 
procediment dar de comprovació del comptador i oferiment d'un comptador 
paral•lel per a major seguretat; drets deis abonats a la queixa, reclamació, 
denúncia, teléfon gratuk, arbitratge de consum i indemnització si el servei 
s'interromp durant més de 24 hores; garanties sobre suspensió del servei 
en casos d'exclusió i pobresa (avisos, informacions, consulta a Serveis 
Socials, protocol d'ajuts, etc.); consideració de les tarifes com a 
contraprestació patrimonial no tributária; regulació de fraus i estimacions de 
consum; cálcul acurat en casos de fuites amagades, amb impossibilitat de 
reclamar o exigir períodes de més de 12 mesos; inspeccions, tipificació 
d'infraccions i sancions, etc. 

Vist el projecte de Reglament elaborat, d'acord amb l'informe emés pels 
Serveis Jurídics i a proposta del consell d'administració d'EMAVSA, 
s'ACORDA: 

1. Aprovar inicialment el nou Reglament regulador deis serveis municipals 
de subministrament d'aigua i sanejament d'aigües residuals, de Vilafranca 
del Penedés, d'acord amb el text incorporat a l'expedient, que consta de 



ranca del Penedes, 20 de novembre de 2018 

128 articles, una disposició transitória, una disposició derogatória i una 
disposició final. 

2. Sotmetre l'expedient i el text de l'Ordenanga al trámit d'informació 
pública pel termini de trenta dies mitjangant edictes que es publicaran al 
BOPB, al DOGC, a mitjans de comunicació escrita, en el web municipal i en 
el tauler d'anuncis de la corporació, durant el qual es podran presentar• 
allegacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, l'Ordenanga s'entendria 
aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entraria 
en vigor una vegada transcorregut el termini de quinze dies des de la 
publicació del seu text complet en el Butlietí Oficial de la província. Si es 
produeixen al•legacions, seran resaltes pel Ple municipal. 

P 
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La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se 
municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen següent: 

Ates que el senyor Francesc Esteve Rovira, personal laboral 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés, ocupa actualment un lloc 
Conserge Especialista. 

Atés que el senyor Esteve ha sol•licitat per escrit que l'Ajuntament declari que 
l'activitat privada que presta per compte alié mitjangant un contracte de treball en 
una societat mercantil sigui compatible amb el seu lloc de treball. 

Ates que la declaració de compatibilitat relativa als empleats públics de 
l'Ajuntament és una competéncia del Ple municipal, el qual l'ha de resoldre d'acord 
amb la legislació aplicable. 

Atés que són aplicables la Llei estatal 53/1984, d'incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, el Decret 598/1985, de 30 d'abril, que 
desenvolupa la norma anterior, i la Llei catalana 21/1987, d'incompatibilitats del 
personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la jurisprudéncia 
d'interpretació de les mateixes. 

Ates que s'ha emés informe jurídic del qual es desprén que el Ple pot, si ho estima 
adient en aquest cas, declarar la compatibilitat per tal que el senyor Francesc 
Esteve Rovira pugui compatibilitzar la seva activitat a l'Ajuntament amb l'exercici 
d'una activitat privada per compte alié, sempre que es compleixin unes 
determinades condicions. 

Per tot aixó, s'ACORDA: 

1.Declarar que l'empleat laboral d'aquest Ajuntament Francesc Esteve Rovira pot 
compatibilitzar el seu lloc de treball a l'Ajuntament de Vilafranca amb l'exercici 
d'una activitat privada per compte alié mitjancant un contracte de treball amb una 
jornada de 12 hores setmanals, en una empresa privada a la qual es troba lligat 
familiarment i dedicada al sector agrari. 

2.Caldrá observar els criteris i limitacions següents: 

En tot cas, i en aquest en particular també, 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 dels 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). Sota cap circumstáncia podrá atendre a la seva consulta professionals a 
usuaris/áries els quals siguin atesos pels serveis municipals en ámbits de la seva 
especialitat, ja sigui del seu servei o d'altres. 

En prestar serveis a l'Ajuntament el senyor Esteve a jornada completa, l'activitat 
privada autoritzada no pot ocupar un temps de presIncia o de feina igual o superior 

sotmeti al Ple 

en actiu de 
de treball de 
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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). També será inaplicable de manera 
automática qualsevol adaptació de l'horari de treball per motiu de conciliació de la 

vida familiar i personal amb la laboral. 

L'exercici d'activitats fora de l'Ajuntament no modifica de cap manera 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). 

El reconeixement de compatibilitat implica que la persona autoritzada no pot 
ocupar a l'Ajuntament un lloc de treball que comporti la percepció «un complement 
específic que incorpori el factor d'incompatibilitat o un altre concepte equiparable 
(art. 14 Llei 21/1987 i art. 331 Decret 214/1990). Tampoc pot en cap cas limitar la 
disponibilitat horária que pugui tenir atribuTt el lloc de la persona interessada. 

Segons l'article 330 del Decret 214/1990, la declaració de compatibilitat 
prohibeix expressament que l'activitat privada es relacioni amb la realitzada en el 
Servei d'adscripció a l'Ajuntament , i també que l'activitat privada requereixi o 
pugui requerir presIncia o feina en coincidéncia amb l'horari de treball que la 
persona empleada públic tingui atribuida a l'entitat local. 

L'incompliment dels condicionaments o limitacions anteriors pot donar lloc a 
l'exigéncia de responsabilitat disciplinária per falta molt greu. 

3.Notificar aquest acord a la persona interessada. 

Vilafranca del Penedés, 20 de novembre de 2018. 

„ 

c 

KLIHP) 
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Expedient núm.: 1/2018/SEC_EBR 
Procediment: Modificació i actualització deis estatuts de la Mancomunitat Penedés- 
Garraf 

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

Atés que amb data 15 de marg de 2018, mitjancant Pie extraordinari de la 
Mancomunitat Penedés-Garraf es va aprovar inicialment la modificació i actualització 
deis seus Estatuts, els quals es van ser sotmesos a exposició públic a per un termini 
de trenta dies. 

Atés que amb data 14 de maig de 2018 es publica l'anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

Atés que amb data 29 de maig de 2018 es publica l'anunci en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

Atés que el període d'exposició al públic, per publicació al BOPB de data 14 de maig 
de 2018 i en el DOGC de data 29 de maig de 2018 i en el E-Tauler de la 
Mancomunitat Penedés-Garraf per tal de que els interessats poguessin presentar 
al.legacions en el termini de 30 dies, finalitzá el dia 10 de julio! de 2018. 

Atés que amb data 27 de setembre, i després de la realització deis trámits previstos 
en els articles 115 i següents del Text Refós de la Llei Municipal i de Régim local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, es va aprovar 
definitivament projecte d'Estatuts de la Mancomunitat. 

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'informe-proposta de Secretaria de 
data 13 de novembre de 2018 i la necessitat del quorum de majoria absoluta per la 
válida adopció de l'acord, es proposa al Pie l'adopció del següent, 

ACORD 

/PRIMER. Aprovar el text consensuat la modificació i actualització deis Estatuts de la 
/ Mancomunitat Penedés-Garraf, de conformitat amb el projecte d'Estatuts que 

s'acom anyen d'Annex al present acord. 

/ 
Remetre certificat d'aquest Acord juntament amb un exemplar deis Estatuts 

a 1 	a omunitat Penedés-Garraf. 

La veracitat del contingut d'aguest dóCtrrnent es Pot córnOrovar a www vilafranca.cativalidacio 

' 

Codi validació document: 
11774565274654412164 

,CerI-14-,11720 Vllafranca del Penedés 
938 920 358 • www.vIlafranca.cat 
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La Comissió Informativa de ['Área de Serveis a les Persones i Promoció Social proposa 
que se sotmeti al Pie municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen 
següent: 

L'Alberg Municipal de Joventut va ser inaugurat l'any 1999 i inscrit al registre 
d'instal•lacions juvenils amb el número 347 l'any 2000, i des de Ilavors ha estat en 
funcionament. 

Atés que l'Alberg és un equipament gestionat pel Servei de Joventut de l'Ajuntament 
de Vilafranca del Penedés destinat a l'allotjament de persones que hi acudeixin 
individualment o en grup. La seva finalitat principal és fomentar les relacions entre 
persones, associacions juvenils, culturals esportives o d'altres sectors de la ciutat amb 
persones i entitats d'altres procedIncies. 

Ateses les dificultats per donar un rendiment social a aquesta instablació municipal, 
s'ha estudiat la seva viabilitat i el potencial del servei en el seu entorn per atraure 
usuaris. 

Ates que l'any 2012, la Diputació de Barcelona va realitzar l'Estudi de viabilitat í 
definició del model de gestió óptim per a l'Alberg Municipal de Joventut de Vilafranca 
del Penedés, que conclou, entre moltes &tres recomanacions, la d'adherir 
l'equipament a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (en endavant, 
XANASCAT). 

Atés que l'any 2017 es va demanar un informe a la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. L'Informe d'avaluad() i preanálisi de la viabilitat de l'Alberg 
Municipal de Vilafranca del Penedés i la seva vinculació amb la Xarxa Nacional 
d'Albergs Socials de Catalunya, avala la viabilitat económica de l'Alberg sempre que 
aquest estigui adherit a la XANASCAT. 

Atés que el Servei de Joventut ha elaborat un projecte de dinamització de l'Alberg 
Municipal de Joventut amb l'objectiu d'augmentar l'ús de l'equipament i aconseguir la 
seva sostenibilitat económica. 

Ates que Catalunya compta amb la XANASCAT, una xarxa que agrupa albergs socials 
titularitat de la Generalitat de Catalunya i de diversos municipis i fundacions. Es 
considera la pertinenga a aquesta xarxa un element cabdal per impulsar el creixement 
de l'ús de l'Alberg Municipal de Joventut de Vilafranca, entre d'altres, per les raons 
següents: 

Per la visibilitat que proporciona. 
Per obtenir el coneixement i reconeixement al costat de la resta d'albergs. 
Perqué ofereix suport técnic i assessorament als albergs integrants de la xarxa. 
Perqué ofereix un servei centralitzat de reserves. 
Perqué implica la participado en programes d'activitats adregats a públics 
diversos, com ara Vacances en Familia, l'Estiu és teu, Colónies escolars, entre 
d'altres. 

Vilafranca del Penedés, 17 d'octubre de 2018 

La veracltat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cativalidaclo 

uniumumníímiiii Codi validació document: 
1177 4566 4626 6537 6664 
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Perqué tots els albergs adherits a la xarxa formen part automáticament a la 
Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) i a la Xarxa Internacional 
d'Albergs IYHF. 

Atesos els criteris i condicions que estableix la XANASCAT per obtenir l'adhesió. 

Vist l'informe técnic del servei de Joventut, del que es desprén: 
Que l'Alberg Municipal de Joventut de Vilafranca compleix els criteris i 
condicions descrits en ¡'informe i está en condicions d'aplicar aquests criteris en 
el moment de la seva adhesió a la XANASCAT. 
Que els costos generats per la pertinenca a la XANASCAT estan associats a les 
pernoctacions en forma de percentatge, raó per la qual es consideren 
assumibles. 
Que existeixen altres costos relacionats amb les activitats i programes que 
l'Alberg ha de generar progressivament per participar en els programes que 
promou la XANASCAT, que principalment consistirien en la inversió inicial per la 
creació d'aquestes activitats, com ara colónies escolars, activitats 
complementáries per al programa Vacances en familia, etc. Aquests costos es 
consideren assumibles i amortitzables en un període máxim de 2 anys a través 
deis preus públics que s'estableixin per la participació en les activitats. 

S'ACORDA: 

Primer. Sollicitar a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya 
l'adhesió de l'Alberg Municipal de Joventut de Vilafranca del Penedés a la Xarxa 
Nacional d'Albergs Socials de Catalunya. 

Segon. Trametre l'acord a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya als efectes oportuns. 

Tercer. Autoritzar l'alcalde perqué en nom i representació de la Corporació municipal 
efectuT els trámits i actuacions que siguin necessáries per a l'efectivitat del present 
acord. 

Vilafranca del Penedés, no 	e de 2018 

nS\h—YY  
J 

Vilafranca del Penedés, 17 d'oei.ubre de 2018 

La veracitat del contingut d'aquest documentes pot comprovar a www.vIlafranca.cat/validacio 

Codi validació document: 
1177 4566 4626 6537 6664 
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ler. Ratificar la modificació deis estatuts del Consorci per a la Normalització 
Lingüística, aprovat pel Govern de la Generalitat 43/2018, de 10 de julioi i publicats 
en el GOGC 7662, de 12 de juliol. 

2on. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística. 

La veracitat del contingut d'aquest document es 

Codi validació document: 
11774565323541017232 

.vilafranca _ACO_G 
2018/SEC_E 
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Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones i Promoció Social 
sobre la Modificació deis Estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística. 

El Pie del Consorci per a la Normalització Lingüística, en data 6 de julio! de 2017, va 
adoptar un acord pel qual es modificaven els Estatuts del Consorci per atendre a les 
següents necessitats: 

Adequar els Estatuts a la normativa básica que regula els consorcis (Llei estatal 
40/2015, d'l d'octubre, de Régim Jurídic del Sector Public) i que l'adscriu a 
l'Administrado de la Generalitat, que obliga a aplicar el seu régim jurídic; 
Donar compliment a les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya, que 
insten el Govern a incrementar progressivament la seva aportació fins a assolir 
el cost del personal estructural del CPNL. 
Adaptar els Estatuts a la complexitat i a l'increment del volum del CPNL, tant 
en nombre de consorciats (136), com en nombre centres (22) i punts de servei 
(més de 140), com en personal (més de 700 treballadors i treballadores), com 
en els serveis que presta. 
Donar compliment a les línies d'acció aprovades el 2014 al Pla director, que 
insten a modificar la governanga, adoptar principis de gestió més ágils, 
transparents i no arbitraris, i fer més racional, simple i objectiu el sistema de 
finangament. 

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

Atés que l'article 114.3.c) del Text refós de la Llei municipal i de régim 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 aixó, s'adopta el següent ACORD: 
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TERRITORI I SERVEIS URBANS 

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM, 

ÁMBIT DEL CARRER DEL COMERp 

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

1.EI Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament el dia 11 
de juny de 2003, delimita un sector subjecte a Pla de millora urbana denominat 
carrer del Comerg, el qual abasta les illes compreses entre l'avinguda de Barcelona, 
la carretera de Vilanova, l'amplada del carrer del Comerg i l'eix del carrer Sarriera, 
així com dues illes més. 

2.Ja fa més de deu anys que es va considerar adient no desenvoluppr l'esmentat 
Pla de millora, i sí en canvi portar a terme una modificació puntual del POUM que 
abastés un ámbit més ampli, incloent la superfície del PAU núm. 8 Vinópolis i 
plantejant-se uns nous reptes urbanístics: convivIncia «usos residencials i no 
residencials, conservació de les naus patrimonials, habitatge protegit i assequible 
suficient, nous espais Iliures i equipaments públics, etc. Es va redactar una 
proposta de modificació del POUM per part de l'estudi d'arquitectura Jornet-Llop-
Pastor, la qual va ser aprovada inicialment pel Pie municipal el 23 de gener de 
2007, aprovació que es va sotmetre a informado pública i a informe deis 
organismes amb competéncies sectorials afectades. 

Posteriorment, el dia 27 de novembre de 2007 el Ple municipal va acordar 
encarregar al mateix equip extern d'arquitectura que reformulés la seva proposta 
urbanística, amb la inclusió de criteris com: conservació de les naus d'ús inicial 
vinícola del segle XIX, tret 3-4 que es podrien enderrocar, edificabilitat no major a 
l'aprovada el gener de 2017, no destinar a ús residencial més del 75% de sostre 
edificable total, garantia d'habitatge protegit, reducció de les algades edificatóries 
previstes, estudi de la mobilitat, exclusió quan sigui possible deis propietaris de 
petits edificis residencials i reducció de les aportacions económiques de la propietat 
al finangament de la cobertura i urbanització de l'eix del ferrocarril. 

Aquesta reformulació no es va portar a terme per raons diverses, han 
transcorregut onze anys més durant els quals han canviat sensiblement les 
condicions económiques, socials i urbanístiques i l'aprovació del planejament 
urbanístic de la zona s'imposa, sense possibilitat real ni conveniéncia de nous 
ajornaments. Cal garantir no només la seguretat jurídica i urbanística de la zona 
(és impossible legalment concedir noves llicéncies o autoritzacions per a edificis, 
habitatges, comergos o activitats económiques), sino que a més aquesta ha 
esdevingut estratégica ja que el soterrament, cobriment i urbanització 	del 

ferrocarril uneix el centre de la vila amb el barri del Molí d'en Rovira, i l'ambit de 
Comerg ha d'esdevenir un nou eix de centralitat en el qual han de poder conviure i 
renéixer els usos residencials i els económics, tenint present en tot moment la 
vocació vinícola i enoturística de Vilafranca i el Penedés. 
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5. Malgrat tenir en compte i respectar nocions nuclears de la proposta urbanística 
de 2007, s'opta novament per tramitar una modificació puntual del POUM que 
estableixi de forma integral les condicions urbanístiques d'ordenació, d'edificado i 
d'ús de l'esmentat mbit. La modificació puntual ha estat redactada internament 
pels serveis urbanístics municipals, amb un suport puntual extern pel que fa als 
estudis de viabilitat económica a nivell de valoracions, taxacions i cárregues 
urbanístiques i una empresa externa que ha elaborat l'estudi d'avaluació de la 
mobilitat generada. 

6) Algunes de les línies més rellevants de la proposta de modificació, són: 

L'ambit territorial objecte de la modificado és de 89.370 m2 i inclou respecte al 
POUM de 2003 el sector subjecte a Pla de millora urbana del carrer Comerg, l'ámbit 
del PAU 8 Vinópolis, espais intersticials entre aquests mbits I petits terrenys 
derivats d'algun ajustament parcel•lari. L'ámbit limita al nord amb el carrer del 
Comerg, al sud amb carrers Sarriera i Dr. Fleming (sól urbá consolidat), a l'est amb 
sól urbá consolidat i sectors del PAU 6 (antiga Cinzano) i Meliá Residencial, i a l'oest 
amb la plaga de Vilanova. Com  sia que seria inviable per la seva extensió i 
característiques (hi ha edificacions construTdes, usos actius, etc.) desenvolupar i 
executar tot l'ámbit alhora, es delimiten quatre sectors diferents, un des quals és 
físicament discontinu. Aquests sectors hauran d'aprovar cadascun el seu Pla 
urbanístic de millora urbana, el qual definirá les condicions urbanístiques definitives 
aplicables, respectant els preceptes d'aquesta modificació de POUM; a efectes 
d'execució també es portaran a terme reparcel•lacions, en la modalitat de 
compensació básica, i s'aprovaran i s'executaran els corresponents projectes 
d'urbanització. Tots els sectors es troben equilibrats quant a beneficis i cárregues, 
com acrediten els estudis económics i urbanístics realitzats, i coadjuven a la seva 
viabilitat el fet que el nombre d'habitatges ocupats és molt limitat, i respecte deis 
edificis amb antigues activitats económiques la major part d'aquestes ha anat 
desapareixent en les darreres décades, situació que la modificació puntual 
justament aspira a revertir en benefici del benestar i el progrés de la ciutat i de la 
ciutadania. 

L'edificabilitat bruta i neta deis sectors és inferior a la de la proposta de 2007, la 
qual cosa genera també que l'algada deis edificis esdevingui moderada. 

S'opta per la conservació i manteniment del gran gruix de les naus patrimonials, 
construTdes al segle XIX i dedicades inicialrnent a activitats vinícoles. Es vol no 
només mantenir les naus, sinó facilitar que puguin ser rehabilitades i destinades a 
diferents usos (vinícola de celler de crianga compatible amb l'habitatge, comerg, 
restauració o hotel, oficines, serveis, equipaments, etc). 

Es vol fomentar que la zona combini activitats residencials i económiques. Per 
aixó justament es prescriu que, respecte al total sostre edificable, no més de dues 
tercers parts es pot destinar a habitatge, no menys d'una tercera part cal dedicar-
la a usos no residencials. 

El nombre-máxim d'habitatges es redueix respecte a la proposta de 2007, no es 
permet més de 100 habitatges per hectárea (caldrá combinar les tipologies i 
superfícies deis habitatges) i cal garantir que almenys el 30 per 100 del sostre 

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



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

residencial es destini a habitatge protegit o subjecte a mesures publiques 
d'habitatge assequible. 

Des de la normativa es pretén garantir que els nous edificis siguin de qualitat, 
respectuosos amb l'entorn i sostenibles, especialment quant al front del carrer del 
Comer. 

Es preveuen importants cessions gratukes de sól a favor de l'Ajuntament per als 
sistemes o dotacions públiques de vialitat, espais libres i equipaments comunitaris. 
Existirá un important espai lliure en forma de plaga gran, un sól per equipament 
important que dona a la mateixa plaga i un equipament en forma de nau 
patrimonial ja construTda del carrer Comerg, amb usos d'interés general, a definir 
en el seu moment, que puguin activar la zona i la ciutat, i atreguin noves activitats. 

L'Ajuntament rebrá gratukament, lliure de cárregues d'urbanització, el 10% de 
tot l'aprofitament urbanístic de l'ámbit globalment i de cadascun deis sectors, a 
més d'un 15% de l'increment de l'aprofitament urbanístic previst en aquesta 
modificació puntual de POUM. L'aprofitament es pot materialitzar en tots els tipus 
de sostre, peró cal presumir que a causa de la gestió urbanística l'Ajuntament 
podrá adquirir gratukament sastres residencials importants que es puguin destinar 
a habitatge protegit i assequible. 

S'han exclós d'afectació urbanística les petites cases unifamiliars del carrer 
Comerg (fonamentalment, Comerg deis núms. 9 al 20). Aquestes cases es podran 
conservar, reformar i fins i tot construir de nou d'acord amb les seves condicions 
urbanístiques preexistents. Naturalment, si en el futur es desitja agrupar parceldes 
o incrementar sostres i algades caldrá actuar d'acord amb la Llei d'Urbanisme, 
delimitant un polígon d'actuació i assumint les cárregues urbanístiques que la Ilei 
estableix per aquests supósits. 

j)Les aportacions monetáries per al finangament de la cobertura i urbanització del 
ferrocarril no solament disminueixen respecte a la proposta de 2007, sinó que 
desapareixen totalment. L'Ajuntament assumeix fins i tot la nova urbanització del 
carrer de Comerg, i la propietat deis sectors assumeix únicament les despeses 
d'urbanització habituals (vialitat, espais Iliures, obres i serveis). Aquesta previsió fa 
viable económicament el desenvolupament urbanístic, amb suficiéncia peró amb 
moderació, alhora que permet conservar les naus patrimonials, limitar el sostre 
edificable i obtenir importants dotacions públiques de vialitat, espais lliures i 
equipaments. 

7.Malgrat que no es tracta d'un acte preceptiu legalment, es considera adient que 
s'aprovi un programa de participado ciutadana en el procés de planejament 
esmentat, tal com admeten amb carácter potestatiu els articles 22 i 105 del 
Reglament de la Llei d'urbanisme. Es tracta de facilitar la participado ciutadana en 
un procés de modificació del planejament que, malgrat el seu carácter puntual, té 
una transcendéncia rellevant per al futur de Vilafranca del Penedés. 

Per tot el qual, vista la proposta de modificació presentada que inclou: memória 
justificativa i memória social amb especial referéncia a l'habitatge, agenda i 
avaluació económica, programa de participado ciutadana, document sobre mobilitat 
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generada (col•laboració d'enginyeria externa), documentació mediambiental 
(col•laboració del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, fent-se constar que 
d'acord amb la disposició addicional 8 de la Llei 16/2015 aquesta modificació 
puntual no resta subjecta a avaluació o estudi ambiental, en afectar només sól 
urbá), normes urbanístiques i plánols d'informació i d'ordenació. 

Vist també l'informe favorable emés, i la legislació aplicable conformada básicament 
pel Decret legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i 
el Decret 35/2006 aprovatori del Reglament de la Llei, s'ACORDA: 

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística 
municipal de Vilafranca del Penedés, que afecta concretament l'ámbit del carrer del 
Comerg, en els termes resultants de la documentació que consta incorporada a 
l'expedient. La modificació está conformada per la memória descriptiva i 
justificativa amb memória social, documentació mediambiental, documentació 
sobre mobilitat generada, les normes urbanístiques, el programa de participació 
l'agenda i avaluació económica i financera i els plánols d'informació i d'ordenació. 

SEGON. Sotmetre l'expedient i la modificació al trámit d'informació pública pel 
termini de dos mesos, mitjangant edictes que es publicaran en el tauler d'anuncis, 
en el BOPB, en el DOGC, web municipal i almenys en dos diaris generals i en la 
premsa local o comarcal. L'edicte contindrá a més una referéncia expressa al punt 
quart d'aquest acord relatiu a l'aprovació del programa de participació ciutadana. 
També s'informará de l'obertura del trámit, sense necessitat peró de notificacions 
formals i personals, als propietaris afectats per la modificació, i es demanaran els 
informes adients dels organismes amb competéncies sectorials que afectin 
l'expedient. 

TERCER. Si es formulen al•legacions, l'aprovació provisional correspondrá al Ple 
municipal. Si no se'n formulen, la modificació s'entendrá aprovada provisionalment, 
i es trametrá l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, 
competent en qualsevol cas per a l'aprovació definitiva. 

QUART. Aprovar, d'acord amb els articles 22 i 105 del Reglament de la Llei 
d'urbanisme, el programa de participació ciutadana relatiu al procés de modificado 
puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Vilafranca del PenedéS, pel que 
fa a les condicions urbanístiques de la zona del carrer del Comerg i deis seus 
voltants. 

El programa de participado ciutadana resta establert en els termes següents: 

a)Es fa constar que l'equip de govern, i l'equip técnic municipal redactor de la 
modificació, ja va mantenir contactes amb bona part de titulars d'immobles i 
d'activitats de l'ámbit afectat, amb la finalitat de conéixer acuradament les 
condicions físiques, jurídiques i d'ús del sol. Posteriorment, s'han realitzat reunions 
de l'equip redactor i de representants de l'Ajuntament amb diferents titulars 
rellevants de sól, naus patrimonials i activitats, per tal de fer una presentado 
preliminar dels trets generals de la proposta de modificado. 
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b)Sobre els trets generals de la modificació de POUM, s'han fet presentacions a 
associació de veTns del Molí d'en Rovira i veTns, grups municipals i roda de premsa. 

Abans de l'aprovació inicial s'han fet arribar a veTns i veTnes de la zona 
informacions i qüestionaris, per tal de copsar els seus suggeriments, propostes 
interessos. 

El contingut comp(et de la modificació puntual del POUM, una vegada aprovada 
inicialment pel Pie municipal, se sotmetrá a informació pública per un termini més 
ampli que el mínim legal, amb la finalitat que qualsevol persona o entitat pugui 
aportar les seves al•legacions o suggeriments. L'anunci d'informació pública no es 
publicará només en el Butlletí Oficial de la provincia i en diaris tal com és preceptiu, 
sinó també en el Diari Oficial de la Generalitat, web municipal, en un altre diari 
d'ámbit general i en la premsa local i comarcal. També seran informats els 
propietaris afectats. 

Durant el període d'informació pública: 

El contingut de la modificació puntual del POUM podrá ser consultat a les oficines 
municipals, i s'establirá un horari durant el qual qualsevol persona podrá rebre 
explicacions i concrecions d'aspectes determinats de la modificació procedents de 
técnics o técniques que hagi designat l'Ajuntament. També el contingut de la 
modificació será accessible per mitjans telemátics, a través de la página web de 
l'Ajuntament (http://www.vilafranca .cat). 

Es facilitará un accés addicional més general a la proposta, mitjancant 
mecanismes que establirá l'Ajuntament, com per exemple notes de premsa o altres. 

e) Després de l'aprovació provisional de la modificació que correspon al Ple 
municipal, l'informe técnic de valoració de les propostes, suggeriments i iniciatives 
que s'hagin presentat es posará a disposició de qualsevol persona que el demani. 
Es notificará individualment l'acord d'aprovació provisional a totes les persones que 
hagin presentat al•legacions, juntament amb la part de l'informe técnic de valoració 
que faci referéncia a les seves al•legacions concretes. 

CINQUÉ. D'acord amb l'article 73.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, 
l'aprovació inicial de la modificació de POUM obliga a adoptar cedes mesures 
suspensives de tramitacions urbanístiques i de noves Ilicéncies en l'ambit en qué les 
noves determinacions comportin una modificació del régim urbanístic. 

Es posa en relleu que en aquest cas l'ámbit ja tenia restringides les possibilitats 
d'atorgar noves llicéncies urbanístiques d'obres o de nous usos i activitats, pel fet 
de tractar-se de sól urbá no consolidat subjecte a nou plantejament. 

Tanmateix, formalment s'acorda suspendre, pel termini máxim de dos anys que 
s'aixecará amb anterioritat si s'aprova de forma definitiva aquesta modificació 
puntual de POUM, la tramitació de qualsevol pla urbanístic derivat i per tant també 
de qualsevol instrument de gestió urbanística, que afecti Vámbit de la modificació 
puntual de POUM. També se suspén en el mateix ámbit el trámit de Ilicéncies o 
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comunicacions de parcellació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, instal•lació o ampliació «usos i activitats. 
Qualsevol nou ús s'hauria d'autoritzar amb carácter provisional i en régim de 
precarietat, si es donen els requisits legals per aquesta mena d'actuacions. 

Es publicará aquest acord de suspensió en el Butlletí Oficial de la província, en el 
DOGC i en un diari, arnb una referéncia gráfica a l'ambit afectat. L'acord de 
suspensió entra en vigor l'endemá de la publicació en el BOPB. 
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ALCALDIA 

L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés proposa l'aprovació de la 
moció següent: 

MOCIÓ A FAVOR DE L'ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS 

L'1 d'octubre de 2017 Catalunya va votar en Referéndum sobre el seu futur 
polític. Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violéncia 
exercida pels cossos de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte 
de dignitat, van poder exercir el seu vol, de forma clarament majoritária a favor 
de la creació d'un nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles 
del món en els Tractats lnternacionals, es va imposar davant un Estat repressor 
i actuant amb fets antidemocrátics. 

El 3 d'octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer 
per rebutjar la repressió i la violéncia policial i reclamar, sempre amb actitud 
cívica i pacífica, el dret a decidir. La resposta de l'Estat espanyol, peró, sempre 
ha estat la mateixa: negar qualsevol iniciativa democrática i no oferir cap mena 
de diáleg ni proposta política. S'ha optat per intentar resoldre el conflicte polític 
per la via de la repressió i deis tribunals de justicia. 

Fa més d'un any que es van empresonar els presidents d'Omnium Cultural i 
l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d'uns 
dies els representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol 
Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, 
Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d'un any 
que el president Caries Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, 
Clara Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l'exili Iluny de Catalunya. Decisió que 
també van haver de prendre la diputada Marta Rovira. 

Després d'un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 
2 de novembre de 2018 es van donar a conéixer les peticions de penes que 
demana la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat per a tots els acusats per dur a terme 
l'organització de l'1-0, en el judici que comerwará el proper mes de gener. 

Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebellió, sedició 
i malversació, parteixen d'un relat d'acusació totalment fals respecte al que va 
succeir aquells dies, on l'única violéncia que es va poder veure va ser la que 
van practicar els cossos de seguretat espanyols contra persones que 
únicament volien exercir el dret a vot. 

Atés que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a 
les urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya. 

Atés que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els 
cops de porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la 

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

VEGUERIAPENEDÉS 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

instrumentalització de la justicia per donar resposta al que és un conflicte 
polític. 

Atés que el nou executiu espanyol també ha estat incapa9 de buscar una 
sortida política a la situació catalana. 

Ates que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l'Advocacia de 
l'Estat reflecteixen un carácter venjatiu, de cástig i d'escarment contra aquells 
que defensen unes idees polítiques diferents a les deis que proclamen la 
'unidad de España'. 

Atés que sempre estarem al costat de la defensa deis drets civils i democrátics 
i per donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perqué 
posar urnes i expressar-se democráticament no constitueix cap tipus de delicte, 

El pie de la corporació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés demana 
l'adopció deis següents: 

ACORDS 

PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia 
i Advocacia de l'Estat als nostres representants polítics i socials per haver 
permés el referéndum de 11 d'octubre de 2017. 

SEGON.- Exigir l'absolució de totes les persones acusades, captius d'uns fets 
inexistents i d'un relat inventat que té com a únic objectiu el cástig i l'escarment. 

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l'Estat espanyol i la 
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violencia que no 
va existir mal en tots els actes i manifestacions cíviques i pacifiques dels 
catalans. 

QUART.- Exigir la Ilibertat immediata i incondicional deis presos i preses 
polítiques i el retorn de les persones exiliades. 

CINQUÉ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen 
la repressió per part de l'Estat, i a totes les famílies, amics i amigues deis 
presos i preses polítics i persones exiliades. 
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SISÉ.- Donar trasllat d'aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al govern de-la) Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés 
deis Diputats, almró-ps párlamentaris del Parlament Europeu i a l'Oficina de 
l'Alt Comissionat de l'ONÜ per als Drets Humans (ACNUDH). També a l'ACM i 
a l'AMI. 

L'alcald 

V,Jíafranca del Penedés a 7 de novembre de 2018. 

o 
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Vilafranca 
We En Comú 

MOCIO A FAVOR DEL DRET A VOT DE TOTES LES PERSONES RESIDENTS A VILAFRANCA DEL 
PENEDÉS EN LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 2019 QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 
VILAFRANCA EN COMO 

El dret a vot és un dret básic imprescindible per garantir una plena clutadania I una condlció 
essencial per esdevenir una democrácia real I una societat justa I igualitária. El sufragi, actiu i 
passiu, és a <lir, a elegir I a ser elegit, forma part indissociable del conjunt de drets civils 
polítics de les persones, tal com el defineix el Pacte Internacional de Drets CivIls i Polltia de 
1966, en raí-Ocie 25. 

Tanmateix l'anide 13.2 de la Constitució Espanyola, restringeix la participado política de les 
persones estrangeres, que no poden votar ni ser votades ni en les eleccions generals ni les 
autonómiques i redueix el seu dret de participado política a les eleccions municipals, 

condicionat al seu torn, a l'existencia de tractats bilaterals de reciprocitat amb els palos 

d'origen. 

En la práctica, només les persones estrangeres provinent de pa'isos comunitaris I d'una 

dotzena de paIsos no pertanyents a la UE poden exercir el seu dret a vot en les eleccions 
municipals, tot 1 abd, els procediments per a fer efectlu aquets dret, els trámits previs per.  

poder ésser Ristras al cens electoral 1 la manca d'informacló per a exercir aquest dret, 
dificulten a la práctica el seu exercici. 

La participado política I la representació de les persones estrangeres és una qüestió ineludible 
envers la realitat. El dret a vot, actiu I passiu, de les persones estrangeres és una eina de diáleg 

1 emancipació que ha d'acompanyar el procés d'inclusió a la societat, alhora que és un 
instrument d'empoderament contra el racisme i l'exclusió económica i social. 

Segons el Padró, l'any 2018 vluen a Vilafranca del Penedés 5.781 persones estrangeres, és a 

dir, un 14,28% de la població del municipi. 

A Vilafranca estan empadronades: 

4.389 persones estrangeres majors de 18 anys 

821 persones estrangeres no comunitáries amb nacionalitats de palos que tenen 
convenis de reciprocitat (estimacló majors de 18 anys: 646 persones). 

723 persones de paIsos de la Unió Europea (estimació majors de 18 anys: 548 

persones). 

4.237 d'altres pakos sense convenis de reciprocitat (estimació: 3.216 majors de 18 
anys). 

Vilafranca del Penedés es signatária de la Carta Europea de Salvaguarda deis Drets Humans a 

la Ciutat, considerada com a primera regla jurídica vinculant de la clutat, on s'hl recullen els 

compromisos adquirits pels governs locals, per tal de garantir, defensar I promoure els Drets 
Humans dins l'ámbit municipal. 

En el seu art. VIII especifica el compromís de les clutats signatáries a fomentar l'ampllació del 
dret de sufragi actiu passiu en l'ámbit municipal a tots els ciutadans I ciutadanes majors 
d'edat no nacionals, després d'un període de dos anys de residencia a la ciutat. 

1 	 
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€2: 

Per aquests motius, el grup municipal de Vilafranca en Comú proposa al Pie de l'Ajuntament de 

Vilafranca del Penedés l'adonde deis següents acords: 

PRIMER.- Instar a l'estat espanyol a una reforma de l'ordenament juddic a fi de permetre el 

dret a sufragi actiu 1 passiu a tots els comicis electorals, a totes les persones estrangeres 

residents, amb el criteri máxim de 6 mesos de residencia legal continuada com a requisit. En el 
mateix sentit, incorporar el seu dret de participació a referéndums, iniciatives legislatives 
populars o qualsevol a ltra forma de participaci6 política. 

SEGON.- Instar a l'estat espanyol a suprimir de forma immediata els trámits burocrátics 
addicionals per exercir el dret a vot en les eleccions municipals pels residents estrangers 

garantint que la inscripci6 en el cens es faci de forma automática, així com a ampliar el 
reconeixement al sufragi passiu i optar per la via legal 1 no la deis tractats internacionals per 
donar accés al dret a sufragi a les persones estrangeres residents. 

TERCER.- Instar als grups municipals d'aquest Ajuntament a la no instrumentalització de la 

immigraci6 als seus programes, estratégies i discursos en benefici d'interessos partidistes que 
afecten negativament la convivencia 1 la cohesi6 social, i a promoure la incorporaci6 de 

persones d'origen estranger en les seves llistes electorals per tal de reflectir la realitat actual 
de la nostra societat diversa. 

QUART.- Comprometre's a realitzar una campanya Informativa per a donar a conéixer els 

processos per fer efectiu el dret a vot entre les persones estrangeres residents a Vilafranca del 
Penedés i que per ra6 deis convenis internacionals, podran exerclr el dret a sufragi actiu 
passiu a les properes elecclons municipals. Aquesta campanya es concretará en: 

Enviar caries a la poblaci6 estrangera amb les condicions abans esmentades 

explicant-los que en les properes eleccions municipals tindran dret al sufragi 
actiu i passiu, i informant-los deis mecanismes concrets i terminis per a ter 
efectiu aquest dret. Aquestes canes hauran de ser enviades en catalá len les 
Ilengües majoritáries d'aquestes nacionalitats. 

Fer reunions informatives 1 d'assessorament tant amb entitats I coblectius de 
persones migrades d'aquests orígens, com amb entitats de supon als 

processos migratoris explicant el contingut del dret al sufragi actiu i passiu 1 els 
mecanismes concrets per exercir-lo. 

Fer una campanya pública informativa a través deis diversos canalS de 
comunicaci6 de l'ajuntament, així com amb dIptics i/o cartells informatius. 

CINQUÉ.- Comprometre's a realitzar una campanya de difusió i denúncia de la manca de drets 
polítics per pan de les persones estrangeres i per animar a la participaci6 política de totes les 
persones residents. 

SISÉ.— Treballar per desplegar 1 ter efectiva tota la jurisprudencia prevista en materia de 
panicipaci6 ciutadana en la Llei de Consultes de Catalunya, com a mitjá per garantir la plena 

participaci6 política de la ciutadania resident a Vilafranca, al marge de la seva nacionalitat, al 
mateix temps que es garanteix un empadronament no restrictiu deis residents al municipi. 

SETÉ.- Traslladar el contingut d'aquesta mode al Govern Espanyol, al Parlament de Catalunya, 
a les entitats vilafranquines que treballen en el camp de la solidaritat I la cooperad& i a la 
campanya Dret a Vot per Tothom (SOS Racisme: Rambla de Santa Mónica, 10, la planta 08002 
Barcelona). 

Vilafranca del Penedés, a 19 de novembre de 2018 
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Zalp 
VILAFRANCA 

DEL PENEDES 

MOCIÓ SOBRE EL DECRET DE MENJADORS ESCOLARS QUE PRESENTEN AL PLE DE L'AJUNTAMENT 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÉS ELS GRUPS MUNICIPALS DE VILAFRANCA EN COMO I DE LA 
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR. 

Ates que el Departament d'Ensenyament está elaborant un decret per regular la gestió i el 
funcionament deis menjadors escolars en els centres educatius públics de titularitat del 
Departament d'Ensenyament, que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educado infantil, 
educació primária i educació secundária oblIgatbria, I que han passat 22 anys des de la publicació 
de decret de menjadors vigent (DECRET 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei 
escolar de menjador als centres docents públics de titularltat del Departament d'Ensenyament), 
decret que ha quedat obsolet. 

Ates que, tal com es difon al web del Departament d'Ensenyament: el servei del menjador escolar 
és un recurs educatiu de primer ordre, que aquest servei inclou l'épat del migdla així com l'atenció 
als usuaris i a les actuacions educatives en els períodes de temps lliure anteriors 1 posteriors al 
dinar. Que en aquest sentit, és un mbit idoni per educar els infants en els háblts saludables d'una 
dieta equilibrada, per fer-los adquirir rutines i hábits d'higiene 1, sobretot, perqué guanyin en 
autonomla personal i millorin la socia lització amb altres companys 1 companyes. 

Atés que, segons el Departament d'Ensenyament, la nova legislació en materia de contractació 
pública obliga a promoure un nou decret de menjadors escolars; el qual té la voluntat, segons els 
comunicats del propi Departament, de millorar aquest servei, de reforgar-ne el carácter educatiu 
de garantir la participado de les famílies en les decisions que es prenguin sobre el servei del 
menjador escolar. 

Atés que els centres d'educado públics de tot Catalunya acuiten al voltant de 470.000 infants des 
de P-3 a 6é de Primária, una gran majoria deis quals dinen al mateix centre cada dia, i que l'espai 
del migdia representa un terc de la jornada diária, essent aquest temps ampli i amb grans 
potencialitats pedagbgiques. 

Ates que actualment la qualitat educativa de l'espal del migdia depén de les dinárniques 1 iniciativa 
de cada centre. Que actualment hl ha centres amb Ilarga i seriosa trajectbria en incorporar el temps 
de menjador dins el temps educatiu i que integren aquest espal en el projecte educatiu, i en canvi 
n'hi ha d'altres que mantenen el temps de menjador en espals temporals diferenciats essent 
únlcament un servei atenclonal. 

Atés que aquest terg de jornada educativa precisa urgentment ser tractat com a temps educatiu, 
sota la tutela del Consell Escolar del centre, que ha de ser d'accés universal 1 que caldria avangar 
cap a servei grata perb no obligatori. 

Atés que s'ha d'avangar cap a una aposta clara per facilitar el dret a l'educació pública sense 
copagaments, on l'alimentació a cárrec de l'administrado sigui veritablement de qualitat i 
garanteixi l'atenció educativa. 

Atas que l'escola ha de garantir la inclusió de qualsevol alumne o alumna, incloent aquells amb 
necessitats educatives especials que precisen personal de suport educatiu, i que l'escota no ha 
d'incórrer en cap cas a l'exclusió o marginació. 

Ates que la democrácia és un dels principis organitzatius que regeix el nostre sistema educatiu (LEC, 
art.2, punt3), comencant pel funcionament democrátic del consell escolar de cada centre, órgan en 
la comunitat educativa ha de ser representada de forma equilibrada, que és qui ha de decidir, 
d'entre moltei altres qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia al seu centre 
educatiu. 

Ates que fins a dia d'avui moltes AMPESMFA han fet una excetlent tasca de suplementació de 
l'administra ció en aquest sentit. 



escolars com a servei públic, a través de la redacció d'un nou decret que actualitzi l'actual situació 
deis menjadors escolars deis centres de Catalunya, i avanci en les reivindicacions de la comunitat 
educativa. >. . 	 c 
Instem a aquest ajuntament a aprofitar aquest moment gairebé histbric per millorar l'actual 	 c 

o 
proposta. 	 E 

O 

Per tot aixb partem els següents acords a votació per pant del Pie: 	 19 
, < 

Instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració 1 aprovació del Decret de 
menjadors i s'obri un nou cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de crear 	 c o 
consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia, que permeti aconseguir un 	 W 

O. 
O 

temps educatiu de qualitat 1 asseguri un sistema de menjadors escolars amb condicions de servei 	 -o 
públic de qualitat i en igualtat de condicions a tots els centres escolars. 	 o o o , n 

CD. Instar el Departament d'Ensenyament a considerar el temps de menjador com a temps educatiu, 	 o 

tal com planteja FAPAC, l'Assemblea Grasa i d'altres entitats de la comunitat educativa, amb tata la 	 pu o 
seva significació: que el temps del migdia equipad el seu estatus pedagbgic al de l'horari lectiu, i  

0, o 
que en conseqüéncia l'administrado gestioni directament el servei 1 contracti el personal i s'avanci, 	 ro a c 
en la mesura de les possibilitats, cap a la gratuitat del menjador, que no l'obligatorietat. 	 o 

 
11 

Instar el Departament d'Ensenyament, com a conseqüéncia del punt anterior, a que el decret 	 N 
-... 

reculli de manera clara l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) amb totes 	 P •-•• .a. 
;Z) 

les seves garantles, que es respectin els drets d'aquests infants en el ternos educatiu de menjador 	 , o — 
respectant aixf la voluntat inclusiva de l'escala catalana tal i com recull el Decret d'Inclusió. (Decret 	 o zi. 

o 
150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu á 
inclusiu). 	 1.1' o 

Instar el Departament d'Ensenyament que revisi les rátios proposades segons els nivells 
educatius a fi i efecte de no promocionar des de l'administració el tracte diferenciat entre escales. 	 :5 

Instar el Departament d'Ensenyament que el nou decret reculli una alimentació saludable i 
'ligada a factors de sostenibilitat que obligatbdament s'abasteixi de productes de proximitat i de 
temporada amb la Intenció de potenciar l'economla i els productors locals, aixf com apostar i 
incentivar técniques productives vinculades a l'ecologia. 

o, 
1 Instar el Departament d'Ensenyament a trabar la fórmula que els representants del sector pares 
i mares, inclosos els representants de les AMPA/AFA, del Consell Escolar de Centre que ho desitgin 	 -s 
tinguin un papen rellevant en la supervisió i control del servei de menjador, fórmula que permeti 
heretar tot el Ilegat de la feina que han vingut fent les AMPA/AFA que han suplert de manera o,  -o, 
provisional l'administrad& i en nombrosos casos de manera exitosa. 

Vilafranca del Penedés, 20 de novembre de 2018 

1 
Instar el Departament d'Ensenyament a incloure l'atenció de l'alumnat amb necessitats 	 a‘t 0 

socioeconbmiques que está cursant Educació Secundária Obligatbria, 1 que mentre ha estat a 	 2- o 
Primária ha rebut beca de menjador, 1 actualment el seu centres no fa horarl parta 	 ? i a 	 ra 
conseqüéncia no inclou el servei de menjador. 	 m 

= = Traslladar els acords d'aquest Pie al Departament d'Ensenyament, als grups parlamentaris del 	 o,  
Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal de l'Alt Penedés, a FAPAC, a l'Assemblea Groga i a tots 	 a 

IN 
els centres educatius de titula ritat pública del municipl a través del re presentant de l'ajuntament en 	 o a 

els respectius Consells Escolars de Centre. 
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VILAFEAFICA L   

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE 

VILAFRANCA PER LA REPROVACIó DEL PAPER DEL REI FELIP VI DURANT 

ELS FETS D'OCURRE DEL 20171 L'ABOLIDO DE LA MONARQUIA 

En el marc del que ja es coneix com els fets d'octubre del 2017, context on el noble catalá 

estava exercint el dret a l'autodeterminació amb la participado d'una gran part de la població, 

i davant la incapacitat de l'Estat espanyol per aportar solucions polltiques a un problema 

polltic, els poders de l'Estat van decidir emprar la Monarquia com una trinxera més de l'Estat 

ve rs el poble organitzat. 

El 3 d'octubre de 2017, la Casa Reial va exercir una de les funcions per les quals la dictadura 

franquista ti va atorgar els privilegis, aquests avalats per la constitució so rtint del régim del 78, 

la Casa Relal va emetre un discurs amenacador contra part de la població que diu representar, 

amb la intenció d'acabar amb la mobilització popular, amb l'obsessió de preservar la unitat 

d'Espanya a qualsevol preu. 

Davant la constatado, una vegada més, que la monarquia és una estructura al servei d'un 

projecte que poc o res té a veure amb els interessos de bona pan de la població, i en 

coheréncia amb els valors republicans, DECLAREM: 

Reprovar els actes repressius en contra de la clutadania 1 condemnar les amenaces 

d'aplicado de rarticle 155 de la Constitucló, ramenaca de la il•legalització de partits 

polltics catalans, la judicialització de la política I la violéncia exercida contra els drets 

fonamentals. 

Rebutjar i condemnar el posicionament del rel Felip VI, la seva intervenció en el 

conflicte catalá i la seva justificado de la vloléncia exercida pels conos policiais l'1 

d'octubre de 2017. 

Refermar el comprimís amb els valors republicans i apostar per l'abolido d'una 

institució caduca i antidemocrática com la monarquia. 

Vilafranca del Penedés, 20 de novembre 2018 

La la Santís Martí, Francesc Oliva 1 Bueno, Marcel Martínez 1 Marié 

o 
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