
AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'MUNTAMENT 

Identificació de la sessió: 

Núm. : 11/2018 
Carácter: ordinari 
Data: 18 de desembre de 2018 
Horari: de 20:00 a 23:15 hores 
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila 

Hi assisteixen: 

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull i Riba (PDECat) 

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabétic): 

Josep Álvarez i Picos (ERC) 
Ramon Arnabat 1 Mata (VeC) 
Montse Arroyo i Ferrando (PSC) 
Arma Doblas i Ruiz (PDECat) 
Raimon Gusi i Amigó (PDECat) 
Mónica Hill i Giménez (ERC) 
Josep Maria Martí i Ráfols (PDECat) 
Marcel Martínez i Mañeé (CUP) 
Miguel Medialdea i Guijo (PSC) 
Joan Manel Montfort i Guasch (PDECat) 
Meritxell Montserrat i Mestres (PDECat) 
Francesc Oliva i Bueno (CUP) 
Toni Peñafiel i Hervás (VeC) 
Josep Ramon i Sogas (PP) 
Dolors Rius i Marrugat (PDECat) 
Francisco Romero i Gamarra (PSC) 
Aureli Ruiz i Milá (PDECat) 
Pere Sábat i Lluverol (ERC) 
Laia Santís i Martí (CUP) 
Ramon I. Zaballa i Serra (PSC) 

Excusa la seva abséncia: 

- Cap 

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

Desenvolupament de la sessió 
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ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenária ordinária de 
27/11/2018. 

S'aprova per assentiment l'acta de la sessió plenária del dia 27 de novembre de 
2018. 

SERVEIS CENTRALS I HISENDA 

3/2018/HIS_OF. MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2019. Aprovació 
definitiva si s'escau, de les modificacions de les ordenances fiscals, deis preus 
públics i de les prestacions patrimonials de carácter no tributad per a l'exercici 
2019. 

La Comissió Informativa de Serveis Interns i Hisenda proposa que se sotmeti al Pie 
municipal, per a la seva deliberació i votació, el dictamen següent: 

Es va aprovar inicialment pel Pie municipal, el dia 16 d'octubre de 2018, l'expedient 
de modificació de diferents Ordenances fiscals reguladores deis tributs municipals, 
preus públics i prestacions patrimonials de carácter no tributad per a l'exercici 
económic de 2019, de conformitat amb el que disposa el RDL 2/2004, de 5 de 
marg, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. L'edicte 
d'informació pública es va publicar en el Butlletí Oficial de la província el dia 19 
d'octubre de 2018 i en el Diari EL PUNT AVUI el mateix dia 19 d'octubre de 2018. 

Es proposa d'ofici, des de la regidoria d'Hisenda, modificar en el trámit d'aprovació 
definitiva de les Ordenances Fiscals que han d'entrar en vigor l'1 de gener de 2019, 
la redacció puntual de les Ordenances 2, 5 i 6, en el benentés que es tracta d'un 
canvi técnic i puntual que no afecta el nucli de les Ordenances aprovades: 

RECTIFICACIÓ 1: En relació a l'ordenanga 2, es proposa introduir un nou parágraf 
al final de l'article 8.1 de l'ordenanga: 

Si la instáncia, comunicació o declaració es presenten per via telemática, i només 
en el cas que no fos possible per causes técniques imputables a l'Ajuntament de 
Vilafranca l'autoliquidació i pagament de la taxa on line, l'Ajuntament de Vilafranca 
podrá procedir a liquidar i notificar la taxa, directament o a través de l'Organisme 
de Gestió Tributária de la Diputació. 

RECTIFICACIÓ 2: En relació a fordenanga 5, es proposa introduir un nou parágraf 
al final de l'article 10.2 de l'ordenanga: 

Si la instáncia, comunicació o declaració es presenten per via telemática, i només 
en el cas que no fas possible per causes técniques imputables a l'Ajuntament de 
Vilafranca l'autoliquidació i pagament de la taxa on line, l'Ajuntament de Vilafranca 
podrá procedir a liquidar i notificar la taxa, directament o a través de l'Organisme 
de Gestió Tributária de la Diputació. 
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RECTIFICACIÓ 3: En relació a l'ordenanga 6, es proposa modificar l'article 6é 1, 
apartat 1, en els següents termes: 

On diu "... ho hauran de sollicitar dins del període comprés entre el primer de 
gener i el 20 de febrer de cada any" ha de dir ".... ho hauran de sollicitar dins del 
període comprés entre el 14 de gener i el 15 de febrer de cada any". 

Donat que durant el període d'exposició pública s'han presentat catorze allegacions 
i 3 suggeriments (se'n diran en tots els casos ablegacions) per part del regidor 
Ramon Arnabat Mata, en nom i representació de la Candidatura de Vilafranca en 
Comú (VEC), respecte de les Ordenances següents: núm. 2, reguladora de la taxa 
per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa de les activitats i 
installacions deis ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment a prévia 
llicéncia, comunicació o declaració responsable, i pels controls posteriors a l'inici de 
les activitats, els controls periódics i les revisions periódiques; núm.5, reguladora 
de la taxa per Ilicéncies o la comprovació d'activitats comunicades en matéria 
d'urbanisme; núm.6, reguladora de la taxa per prestació del servei de gestió de 
residus municipals; núm. 20, reguladora del preu públic per prestacions de serveis 
a installacions esportives municipals; núm. 22, reguladora del preu públic per 
assisténcia a activitats artístiques i culturals que es realitzin al teatre municipal Cal 
Bolet o que estiguin realitzades per la regidoria de cultura o l'Ajuntament de 
Vilafranca; núm. 23, reguladora del preu públic per assisténcia a activitats 
artístiques i culturals que es realitzin a l'auditori municipal; núm. 26, reguladora de 
l'impost sobre béns immobles; núm. 34, reguladora del preu públic per assisténcia 
a l'escola municipal de música de M.Dolors Calvet de l'Institut Municipal de 
Formació; núm. 39, reguladora de la taxa per la utilització dels horts municipals. 
Les al•legacions i la seva contestació són les següents: 

ALLEGACIÓ 1 VEC: En relació a l'ordenanga fiscal núm. 2, reguladora de la taxa 
per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa de les activitats i 
installacions deis ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment a prévia 
llicéncia, comunicació o declaració responsable, i pels controls posteriors a l'inici de 
les activitats, els controls periódics i les revisions periódiques, es demana una 
modificació a l'alga, respecte de l'acord d'aprovació inicial per al 2019, de diverses 
de les taxes previstes en l'article 5é, en els seus apartats. 

CONTESTACIÓ: No s'accepta. Incrementar les taxes mitjangant una allegació no és 
possible. Exigiria iniciar de nou el trámit (nova informació pública, etc), amb la qual 
cosa seria d'impossible aplicació per a l'any que ve. 

AL•LEGACIÓ 2 VEC: En relació a l'ordenanga fiscal núm. 2, reguladora de la taxa 
per la prestació deis serveis d'intervenció administrativa de les activitats i 
instal•lacions dels ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment a prévia 
llicéncia, comunicació o declaració responsable, i pels controls posteriors a l'inici de 
les activitats, els controls periódics i les revisions periódiques, es demana: 

Modificar el redactat de l'article 6é, apartat j) de la següent manera: 

j) Tindran una bonificació del 50% de la taxa els establiments o despatxos 	(la resta 
segueix igual). 
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CONTESTACIÓ: No s'accepta. L'Ajuntament de Vilafranca mal ha liquidat taxa als 
petits despatxos professionals, atés que es considera que es tracta d'activitats 
realitzades habitualment per treballadors autónoms, i que moltes vegades es 
realitzen dins del propi habitatge. La mesura de gravar aquestes activitats és 
contrária a afavorir el treball per compte propi. 

ALLEGACIÓ 3 VEC: En relació a l'ordenanga fiscal núm. 5, reguladora de la taxa 
per llicéncies o la comprovació d'activitats comunicades en matéria d'urbanisme, es 
demana: 

Modificar l'article 6é, apartats 1 i 2, de l'Ordenanga amb el següent text: 

"1. La quota tributaria, en els diferents supósits de Ilicéncies, comunicacions 1 
serveis urbanístics es determinará aplicant les provisions deis annexos I, II i III 
d'aquesta Ordenanga. En tots els casos la quota mínima aplicable será de 50 euros. 

2. En el cas que la persona sollicitant hagi formulat desistiment de la seva petició 
de Ilicéncia abans de la resolució de la sollicitud, o hagi revocat la seva 
comunicació abans del termini de deu dies hábils des de la seva presentació, les 
quotes que s'hauran de liquidar finalment seran el 15% de les que s'assenyalen en 
aquesta Ordenanga." 

CONTESTACIÓ: No s'accepta. Les petites reformes ( amb base imposable inferior a 
2.000 euros), ja es troben exemptes del pagament de la taxa. Una quota mínima 
de 100 euros és adient, atés que l'Impost sobre construccions també es troba 
exempt per a obres amb base imposable inferior als 8.000 euros. 

ALLEGACIÓ 4 VEC: En relació a l'ordenanga fiscal núm. 5, reguladora de la taxa 
per Ilicéncies o la comprovació d'activitats comunicades en matéria d'urbanisme, es 
demana: 
Modificar l'article 6é, apartat 3, de l'Ordenanga, amb el següent text: 

" 3. En el cas de comunicacions o assabentats d'obres menors, s'aplicará una quota 
única de 50 euros. Tanmateix, si es tracta de comunicacions o assabentats d'obres 
a l'interior dels habitatges que no suposin canvis d'obertures, parets, pilars o 
forjats, ni en l'estructura ni la distribució interior, sense que es requereixi direcció 
técnica ni es modifiquin els usos existents, la quota seria de O euros (exempció), si 
el cost real i efectiu de les actuacions comunicades no supera els 3.000 euros." 

CONTESTACIÓ: No s'accepta, d'acord amb l'esmentat en el punt anterior. 

AL•LEGACIÓ 5 VEC: En relació a l'ordenanga fiscal núm. 6, reguladora de la taxa 
per servei de gestió de residus municipals, es demana: 

Afegir a l'article 5é punt 2 un nou apartat I) que tingui el següent contingut: 
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"I) Les unitats de local incloses en els apartats anteriors, determinaran la seva quota 
tributária per l'ús efectiu del local en el període de meritació. Pels locals sense ús en el 
període de meritació, es tindrá en compte el darrer ús registrat." 

CONTESTACIÓ: No s'accepta. Els locals buits tributen per una quota mínima que 
correspon al cost del servei de recollida. Ates que no hi ha activitat, no té sentit que 
paguin per una activitat inexistent, i sels carregui el cost del tractament d'un residu 
que no tenen. 

AL•LEGACIÓ 6 VEC: En relació a l'ordenanga fiscal núm. 6, reguladora de la taxa 
per servei de gestió de residus municipals, es demana: 

Afegir a l'article Sé punt 2 un nou apartat n) que tingui el següent contingut: 

Els subjectes passius que acreditin un ús regular i continuat durant l'any 2019 de la 
deixalleria municipal i/o de la deixalleria móbil, gaudiran d'una bonificació l'any 
2020 a la quota establerta. 

Usos 	 Bonificació 
De 6 a 10 usos 	 20% 
Més de 10 usos 	40% 

Gaudiran d'una subvenció a l'any 2019 equivalent al percentatge de la taxa indicat 
en el quadre anterior, les persones que acreditin un ús regular i continuat durant 
l'any 2019 de la deixalleria municipal i/o de la deixalleria móbil: 

L'acreditació de l'ús regular i continuat de la deixalleria municipal i/o de la 
deixalleria móbil, es realitza mitjangant una targeta lliurada de manera gratuTta. 

CONTESTACIÓ: No s'accepta. No existeix un reglament municipal que desenvolupi 
aquesta mesura, i és preceptiu el mateix per tal que sigui una mesura aplicable. 

AL•LEGACIÓ 7 VEC (en forma de suggeriment): En relació a l'ordenanga fiscal núm. 
6, reguladora de la taxa per servei de gestió de residus municipals, es demana: 

Des de Vilafranca en Comú s'insta a l'equip de govern a proposar mesures i 
incentius al Ilarg de l'any 2019 i d'acord amb la moció aprovada per unanimitat en 
el Pie del mes d'octubre de 2018 en la política de reutilització, així com de reducció 
i selecció de residus i en el seu reciclatge. 

Redacció d'una proposta técnica al Ilarg deis primers mesos de l'any, que estableixi 
els mecanismes i la regulació de la taxa de residus que tingui en compte els 
apartats que detallem a continuació i, posteriorment, debat amb els grups 
municipals, les entitats i el Consell de Medi Ambient previ a la redacció de les 
Ordenances fiscals de 2020. 
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- Estudiar en el termini de l'any 2019, l'aplicació de barems progressius a la 
taxa de la brossa (base liquidable de VIBI, nombre de persones 
empadronades...) 

- Introduir la recollida selectiva, a través del sistema porta a porta, 
actualment existent a la zona centre de la vila. 

- Estudiar en el termini de l'any 2019, la implantació de nous sistemes de 
recollida selectiva, que afavoreixin la reducció i selecció de residus; així com 
l'increment del percentatge de residus reciclats a la vila. 

- Desenvolupar polítiques actives de reducció de residus i de reutilització. 

- Selecció i separació de brossa orgánica, paper i cartró, vidre, envasos, 
altres residus... 

- Recollides específiques d'olis, piles, medicaments... 

CONTESTACIÓ: Es recull aquest suggeriment i es trasllada als técnics municipals 
per al seu estudi. 

AL•LEGACIÓ 8 VEC: En relació a l'ordenanga fiscal núm. 6, reguladora de la taxa 
per servei de gestió de residus municipals, es demana: 
Eliminar l'article 6é, apartat 2, subapartats 1 i 2 de l'Ordenanga vigent. 

CONTESTACIÓ: No s'accepta. Suprimir les bonificacions a les empreses que facin 
recollida selectiva la considerem una mesura contraproduent si el que es busca és 
justament fomentar aquesta recollida. 

AL•LEGACIÓ 9 VEC: En relació a l'ordenanga fiscal núm. 20, reguladora del preu 
públic per prestacions de serveis a instal•lacions esportives municipals, es demana: 

Modificar 	4t, les tarifes 24 a 29 (les dues darreres, pel que fa als abonaments 
d'estiu), amb la proposta següent: 

Proposem l'adopció d'un sistema de preus progressius (tarifació social), seguint la 
filosofia del ja establert per altres serveis municipals. 

En cas que els serveis técnics considerin que no és possible executar la proposta 
per a les presents ordenances 2019, elevar una proposta en aquest sentit en un 
termini de sis mesos (finals de juny), per tal d'incorporar-la en el proper debat 
d'Ordenances Fiscals. 

CONTESTACIÓ: No s'accepta. La implantació d'un sistema de preus progressius 
clarament impactaria sobre l'equilibri económic de la concessió, la qual cosa 
obligarla a l'Ajuntament a Ver una aportació económica per tal de restituir aquest 
equilibri, i aquesta no está prevista en el pressupost municipal. Per altra banda, la 
complexitat de la gestió d'aquesta mesura obligarla a destinar més recursos 
administratius amb un conseqüent augment del cost del servei. 

ALLEGACIÓ 10 VEC: En relació a l'ordenanga fiscal núm. 22, reguladora del preu 
públic per assisténcia a activitats artístiques i culturals que es realitzin al teatre 
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municipal Cal Bolet o que estiguin realitzades per la regidoria de cultura o 
l'Ajuntament de Vilafranca, es demana: 
Modificar el punt f) de l'article 4t, quan fa referéncia a les entitats sense afany de lucre 
de Vilafranca de fámbit del teatre, la dansa i la música i les escoles amb el següent 
redactat: 

"Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que desenvolupin activitat en el 
sectors del teatre, la dansa i la música i les escoles públiques i concertades de 
Vilafranca que imparteixin ensenyaments de teatre, dansa i música interessades en 
organitzar espectacles al teatre Cal Bolet gaudiran d'una bonificació del 80% en el 
preu del lloguer del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació 
es reduirá i en comptes del 80% será del 70%. Aquestes entitats podran fer un ús 
gratuTt durant 1 día al Ilarg de l'any." 

CONTESTACIÓ: No s'accepta. A Vilafranca totes les escoles de teatre i dansa són 
privades excepte l'escola municipal, de música també són privades, i cap d'elles 
és concertada. Si s'aplica aquesta mesura, doncs, totes elles perdrien la bonificació. 

Per altra banda, la gratukat no és adient, atés que obrir el teatre de Cal Bolet té un 
gran cost, i la mesura de bonificació del 80% ja és prou important. Cal tenir en 
compte que, a Vilafranca, hi ha registrades més de 75 entitats en aquests ámbits, 
la qual cosa podria suposar més d'un ús gratuTt a la setmana amb l'impacte 
pressupostari que aixó suposa. 

AL•LEGACIÓ 11 VEC: En relació a l'ordenanga fiscal núm. 23, reguladora del preu 
públic per assisténcia a activitats artístiques i culturals que es realitzin a l'auditori 
municipal, es demana: 
Modificar el punt f) de l'article 4t, quan fa referéncia a les entitats sense afany de lucre 
de Vilafranca de fámbit del teatre, la dansa la música i les escoles amb el següent 
redactat: 

"Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que desenvolupin activitat en el 
sectors del teatre, la dansa i la música i les escoles públiques i concertades de 
Vilafranca que imparteixin ensenyaments de teatre, dansa i música interessades en 
organitzar espectacles a l'Auditori gaudiran d'una bonificació del 80% en el preu del 
lloguer del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació es 
reduirá i en comptes del 80% será del 70%. Aquestes entitats podran fer un ús 
gratuTt durant 1 dia al Ilarg de l'any." 

CONTESTACIÓ: No s'accepta pels mateixos motius expressats en l'al•legació 
anterior. 

AL•LEGACIÓ 12 VEC: En relació a l'ordenanga fiscal núm. 26, reguladora de l'impost 
de béns immobles, es demana: 

Afegir el punt 4) de l'article 5é, quan fa referéncia a la subvenció del 90%, amb el 
següent redactat: 

" 4.- S'estableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que 
resideixen a Vilafranca (tot el nucli familiar ha d'estar-hi empadronat). Les famílies 
interessades en sollicitar-les hauran de fer-ho en el moment de fer la inscripció, 
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aportant la documentació económica que sels requereixi o autoritzant la consulta 
de les seves dades fiscals vigents a l'Agéncia Tributária. L'import de la bonificació 
es determina per la "renda equivalent" basada en els ingressos bruts anuals pel 
nombre d'unitats calculat a partir del nombre de membres de la unitat familiar, 
seguint una escala d'equivalencia. Així aquesta escala dóna el valor d'l unitat al 
primer adult, 0,5 unitats a la resta de membres amb 14 anys d'edat o més i 0,3 
unitats als menors de 14 anys d'edat. A les famílies monoparentals sels afegirá 0,5 
unitats al "nombre equivalent" i a les famílies amb algun membre amb discapacitat 
igual o superior al 33% sels afegirá 0,3 unitats. 

Tindran dret a una bonificació la quota íntegra de l'impost els subjectes passius que 
compleixin els següents requisits: 

- Fins a 8.000,00 € de renda equivalent  	50% 
Entre 8.000,01 i 12.750,00 € de renda equivalent  	20% 
Entre 12.750,01 i 17.000,00 € de renda equivalent  	10% 

- Entre 17.000,01 i 25.500,00€ de renda equivalent 	5% 

sempre que l'immoble de que es tracti constitueixi l'habitatge habitual de la família 
i els seus membres hi estiguin empadronats. 

El reconeixement de la bonificació exigeix que el valor cadastral de l'immoble no 
superi en cap cas els 150.000 euros, i que els membres de la unitat familiar no 
siguin propietaris, en conjunt, de més de dues entitats cadastrals que siguin 
habitatges, locals, establiments o solars. 

Cal acreditar documentalment el compliment d'aquests requisits, i demanar el 
reconeixement de la bonificació, que s'aplicará a partir de l'exercici següent a la 
data de la petició que es reconegui, i que no tindrá efectes retroactius." 

CONTESTACIÓ: No s'accepta. Reduir les bonificacions establertes en l'Impost de 
Bens Immobles a les famílies nombroses mitjancant una ablegació no és possible. 
Exigirla iniciar de nou el trámit (nova informació pública, etc), amb la qual cosa 
seria d'impossible aplicació per a l'any que ve. 

ALLEGACIÓ 13 VEC: En relació a l'ordenanca fiscal núm. 26, reguladora de l'impost 
de béns immobles, es demana: 

Modificar l'article 7.2. quedant redactat de la següent manera: 

2.1.- El tipus de gravamen general será del 0,764% quan es 
immobles urbans. 
El tipus de gravamen específic será del 0,840% quan es tracti de 
urbans que, exclosos els d'ús residencial, tinguin assignat els usos 
normativa cadastral per a la valoració de les construccions. Aquest 
únicament s'aplicará al 10% dels béns immobles urbans que, per els 
tinguin major valor cadastral: 
I - Industrial 
C - Comercial 
A - Magatzems 
M - Solars 

tracti de béns 

béns immobles 
establerts a la 
tipus específic, 
usos següents, 
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- Oficinas 
- Oci 

CONTESTACIÓ: No s'accepta. Incrementar el tipus de gravamen d'aquest impost (ni 
que sigui a una part deis immobles de Vilafranca) mitjangant una al•legació no és 
possible. Exigirla iniciar de nou el trámit (nova informació pública, etc), amb la qual 
cosa seria d'impossible aplicació per a l'any que ve. 

Tampoc s'accepta reduir el tipus de gravamen respecte l'aprovat inicialment. 
Aquesta reducció significaria una previsió de pérdua en la recaptació de l'impost de 
més de 265.000 euros, la qual cosa obligaria a fer una retenció de despesa en el 
pressupost 2019 aprovat. 

AL•LEGACIÓ 14 VEC (en forma de suggeriment): En relació a l'ordenanga fiscal 
núm. 26, reguladora de l'impost de béns immobles, es demana: 
Es proposa crear una línia de subvencions a l'IBI, que sufragui el 95% de la quota, a 
les Cooperatives de treball 

CONTESTACIÓ: No está previst en el pressupost municipal per a l'any 2019 aquesta 
mesura. En tot cas, s'estudiará si és possible implementar-la més endavant. 

AL•LEGACIÓ 15 VEC (en forma de suggeriment): En relació a l'ordenanga fiscal 
núm. 34, reguladora del preu públic per l'assisténcia a l'escola municipal de música 
M. Dolors Calvet de l'Institut Municipal de Formació, es demana: 

Proposem l'adopció d'un sistema de preus progressius (tarifació social), seguint la 
filosofia del ja establert per altres serveis municipals. Aquesta proposta ha de tenir 
en compte els següents elements: 

Coheréncia amb la proposta de tarifació social d'altres serveis de l'Institut 
Municipal de Formació (Escola d'arts ARSENAL) 

Equilibri financer de l'Escola de música, comptant amb l'actual aportació 
municipal 

En cas que els serveis técnics considerin que no és possible executar la proposta 
per a les presents ordenances 2019, sol•licitar a l'Institut Municipal de Formació que 
elevi una proposta en aquest sentit en un termini de sis mesos (finals de juny), per 
tal de poder incorporar-la en el debat d'Ordenances Fiscals de l'any vinent. 

CONTESTACIÓ: Es traslladará aquest suggeriment al Consell d'administració de la 
EPEL Institut Municipal de Formació per al seu estudi i l'impacte económic que 
suposa la seva aplicació. 

ALLEGACIÓ 16 VEC: En relació a l'ordenanga fiscal núm. 34, reguladora del preu 
públic per l'assisténcia a l'escola municipal de música M. Dolors Calvet de l'Institut 
Municipal de Formació, es demana: 

Modificar l'article 5é 

Punt 1. Canviar el títol per aquest: Bonificacions d'accés 
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Punt 2. Eliminar la frase de l'ordenanga vigent: "Les següents bonificacions 
....empadronats a Vilafranca del Penedés" 

Punt 3. Afegir abans de la relació de bonificacions ¡la següent frase: 

"Per accedir a qualsevol de les bonificacions que s'expressen a continuació 
caldrá demostrar que el nucli familiar disposa d'una "renda equivalent" inferior a 
25.500C. 

Les famílies interessades en soldicitar-ho hauran de fer-ho en el moment de la 
inscripció aportant la documentació económica que sels requereixi o autoritzant 
la consulta de les seves dades fiscals vigents a l'Agéncia Tributária. 

La "renda equivalent" está basada en els ingressos bruts anuals dividits pel 
nombre de unitats, calculat a partir del nombre de membres de la unitat 
familiar, seguint una escala d'equivaléncia. Aquesta escala dóna el valor 1 unitat 
al primer adult, 0,5 unitats a la resta de membres amb 14 anys d'edat o més i 
0,3 unitats als menors de 14 anys d'edat. A les famílies monoparentals sels 
afegirá 0,5 unitats al "nombre equivalent" i a les famílies amb algun membre 
amb discapacitat igual o superior al 33% sels afegirá 0,3 unitats." 

Punt 4. Afegir una bonificació: 13.- La unitat familiar que acrediti tenir una 
renda equivalent inferior a 12.750 e, disposará d'una bonificació del 10°/0 en la 
matrícula i en la mensualitat. Per accedir a aquesta bonificació caldrá 
demostrar-ho tal i com s'ha establert anteriorment. 

CONTESTACIÓ: 

Punt 1.- No s'accepta canviar el títol, ja que les bonificacions són al preu per 
assisténcia, tal i com queda establert en l'article ler. 

Punt 2. -No s'accepta. Si s'aplica el literal de la modificació proposada, el redactat 
de l'adicto sobre bonificacions perd la seva coheréncia. 

Punt 3. - No s'accepta. Les bonificacions són de tipus social i afecten a diversos 
collectius amb situacions diferents. Limitar-les a nivells de renda deixaria de banda 
molts collectius amb rendes mitges peró amb situacions socials (famílies 
nombroses i/o acollidores, jubilats, pensionistes, persones en atur, etc) per les 
quals accedirien a les bonificacions, que veurien com sels augmentaria les quotes 
de manera significativa. Pe! que fa als nivells de renda baix, la ordenanga fiscal ja 
disposa de bonificacions addicionals. Aquestes bonificacions són les que el Consell 
d'Administració de l'escola va determinar i aprovar. 

Punt 4.- No s'accepta pels mateixos motius que el punt 3, atés que ja existeix la 
bonificació del 20% de les quotes per a rendes baixes (mitjana de renda dels 
membres de la familia per sota del SMI), acumulables a d'altres bonificacions si 
escau. 

AL•LEGACIÓ 17 VEC: En relació a l'ordenanga fiscal núm. 39, reguladora de la taxa 
per la utilització deis horts municipals, es demana: 
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Esmena a la proposta de modificació de l'article 5, apartat 1: es proposa mantenir 
el text del redactat de l'Ordenanga de 2018: 

" 1.- La quota tributária anual a satisfer per aquesta taxa és fixada a les tarifes 
contingudes als apartats següents: 

Tarifa 1.- Horts. Per cada parcel•la  	55,00 € 
Tarifa 2.- Espai per a les emes. Per cada arman i  	 5,00 € " 

CONTESTACIÓ: No s'accepta. L'increment general de taxes i impostos proposat 
inicialment és el IPC (2,2%) la qual cosa es fa per garantir els ingressos necessaris 
per a sostenir els serveis municipals, ates que la despesa d'aquests augmenta 
respecte el 2018. Només en casos puntuals es planteja una variació diferent, quan 
es justifiquen causes de millora en la gestió de la taxa i la seva recaptació. En 
aquest cas, aquestes causes no hi són. 

Donat que durant el període d'exposició pública s'han presentat sis allegacions per 
part del regidor Josep Ramon Sogas, en nom i representació de la Candidatura de 
Partit Popular (PP), respecte de les Ordenances següents: núm. 2, reguladora de la 
taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa de les activitats i 
instal•lacions deis ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment a previa 
'licencia, comunicació o declaració responsable, i pels controls posteriors a l'inici de 
les activitats, els controls periódics i les revisions periódiques; núm.5, reguladora 
de la taxa per 'licencies o la comprovació d'activitats comunicades en matéria 
d'urbanisme; núm.6, reguladora de la taxa per prestació del servei de gestió de 
residus municipals; núm. 26, reguladora de l'impost sobre béns immobles; núm. 
28, reguladora de l'impost sobre construccions, installacions i obres; núm. 30, 
reguladora de l'impost sobre activitats económiques. Les allegacions i la seva 
contestació són les següents: 

AL•LEGACIÓ 1 PP: 
En relació a l'ordenanga núm. 26, reguladora de l'impost sobre béns immobles, es 
sollicita que la bonificació del 90% per famílies nombroses no estigui condicionada 
a un límit d'ingressos en fundó del nombre de membres de la família. Per aquest 
motiu, sollicita la supressió deis següents parágrafs de l'article 5.4 de l'ordenanga: 

" La bonificació exigeix que la base liquidable anual a efectes de l'IRPF de tots els 
membres sumats de la unitat familiar no superi els límits següents: 

Núm. Fills 	 Límit 

3 (o menys si és família nombrosa legalment) 36.500 € 
4 44.000€ 
So más 58.500€ 

Aquests límits d'ingressos no s'apliquen si almenys un deis membres de la familia 
nombrosa té una discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 33%. " 

També sol•licita en relació a aquesta ordenanga que el límit cadastral de l'habitatge 
habitual que dóna dret a la bonificació s'elevi fins a 300.000 euros. 
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CONTESTACIÓ: No s'accepta. La bonificació s'estableix com un ajut a les famílies 
nombroses que, per aquest motiu, necessiten d'un habitatge més gran i no 
disposen d'ingressos elevats. Reconéixer la bonificació per a totes les famílies 
nombroses, de manera independent deis seus ingressos i fins i tot de si l'habitatge 
habitual té un molt alt valor cadastral, seria contrari a aquest principi i establiria 
una important bonificació en abséncia de necessitat económica. 

AL•LEGACIÓ 2 PP: 

En relació a l'ordenanga fiscal número 6, reguladora de la taxa de gestió de residus 
municipals, es sollicita que s'estableixi una bonificació del 50% d'aquesta taxa que 
es meriti en relació a l'habitatge habitual de famílies nombroses o amb un deis seus 
membres amb una discapacitat superior al 33%. 

Es proposa afegir un apartat 3 a l'article 6.1é de l'ordenarlo fiscal número 6, amb 
el següent redactat: 

"En tot cas les famílies nombroses i famílies amb algun deis seus membres amb 
una discapacitat superior al 33% gaudiran d'una bonificació del 50% quan no 
puguin acollir-se a la bonificació establerta en l'apartat 1, per superar els nivells 
d'ingressos previstos en l'apartat 2." 

CONTESTACIÓ: No s'accepta. Les bonificacions relatives a situacions familiars 
segons el nombre de membres de les mateixes, es realitzen quan aquesta situació 
penalitza la fiscalitat de la família. Entenem que bonificar la taxa de residus no 
entra dins d'aquest supósit. A més, l'import de la taxa anual per residus doméstics 
no és molt elevat, i la taxa també intenta fomentar altres principis com el de 
precaució ambiental. 

AL•LEGACIÓ 3 PP: 

En relació a l'ordenanga fiscal número 2 de la taxa per la prestació de serveis 
d'intervenció administrativa de les activitats o instablacions, més coneguda como 
d'obertura d'establiments, es sol•licita una reducció significativa de la mateixa quan 
es tracti de sistemes de comunicació prévia o declaració responsable. En concret, 
es soldicita una reducció a 600€ de l'import de la taxa per la prestació de serveis 
d'intervenció administrativa de les activitats o instal•lacions en l'article 5 apartat 
1.1D, 1F, 1H, 11, 13, 2B activitats comercials subjectes a comunicació prévia o 
declaració responsable, 2C activitats de magatzem subjectes a comunicació prévia 
o declaració responsable, i 2D activitats d'aparcament soterrani subjectes a 
comunicació prévia o declaració responsable. 

Pel que fa a les activitats subjectes al sistema de llicéncia ambiental sollicitem una 
reducció del 50% com a mínim. També es demana modificar l'apartat i) del número 
1 de l'article 6 establint una bonificació del 100% de la quota tributária de la taxa a 
les empreses que tributin des del primer any a l'Impost d'Activitats Económiques. 

Finalment també es demana modificar l'apartat g) del número 1 de l'article 6 de la 
taxa per la prestació de Servei d'intervenció administrativa de les activitats i 
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instal•lacions en el sentit d'establir una bonificació del 100% de la taxa als menors 
de 35 anys que inicfin per primer cop una activitat. 

CONTESTACIÓ: No s'accepta. En els darrers anys ja s'ha reduTt molt la Taxa 
d'Intervenció Integral, adequant-la al nostre entorn, i equiparant-la a municipis de 
mida similar i que són capital de comarca. L'ordenanga també disposa de 
bonificacions importants per als supósits que es plantegen, que fins i tot s'han 
ampliat aquest any amb nous supósits. 

AL•LEGACIÓ 4 PP: 

En relació a l'ordenanga fiscal número 5, reguladora de la taxa per llicéncies o la 
comprovació d'activitats comunicades en matéria d'urbanisme, es sollicita la no 
subjecció, o en el seu cas la bonificació del 100% d'aquesta taxa en obres menors, i 
així com les obres majors amb les que es pretengui la rehabilitació de vivendes. En 
concret, es sollicita modificar l'article 7 en el sentit d'establir una bonificació del 
100% en les obres de rehabilitació de vivendes edificis i obres menors. També es 
sollicita una bonificació del 1000/0 de les obres d'adaptació d'accés, edificacions i 
instal•lacions amb la finalitat de superar barreres arquitectóniques, així com les 
obres i installacions d'arranjament i embelliment de faganes, mitgeres i parades al 
descobert. 

CONTESTACIÓ: No s'accepta. En aquests moments ja existeix una bonificació del 
100% de la taxa per a totes les obres menors amb import inferior als 2.000 euros. 
Per a obres més importants i per a obres majors, veiem necessari establir la taxa, 
atés que l'Ajuntament realitza tasques de revisió, inspecció, etc deis projectes 
corresponents. En tot cas, s'han establert múltiples bonificacions que poden arribar 
al 95% en el cas de rehabilitació d'habitatges en el nucli antic de la vila, el 90% en 
el cas de supressió de barreres, o del 75% en el cas de millora de faganes, etc. 

ALLEGACIÓ 5 PP: 

En relació a l'ordenanga número 28, reguladora de l'impost sobre construccions, 
instablacions i obres, i en concordanga amb l'allegació 4 i amb el mateix fonament 
es sollicita la bonificació del 100% d'aquest impost en obres menors i així com les 
obres majors amb les quals es preten la rehabilitació d'edificis. En concret, es 
sollicita la modificació de l'article 6 en el sentit d'establir una bonificació del 100% 
en les obres de rehabilitació de vivendes i edificis i obres menors encara que 
superin els 8.000 C. 

CONTESTACIÓ: No s'accepta. En aquests moments ja existeix una bonificació del 
100% de l'impost per a totes les obres menors amb import inferior als 8.000 euros, 
i en totes les altres els primers 4.000 euros no tributen. Per a obres més 
importants i per a obres majors, velem necessari exigir l'impost, atés que 
l'Ajuntament realitza tasques de revisió, inspecció, etc dels projectes 
corresponents, i les obres d'aquesta magnitud expressen ceda capacitat 
económica. En tot cas, s'han establert múltiples bonificacions que poden arribar al 
95% en el cas de rehabilitació d'habitatges en el nucli antic de la vila, o del 90% en 
el cas de supressió de barreres, etc. L'al•legació, d'altra banda, planteja una 
voluntat de bonificació total i omnímoda que no sembla acceptable en termes 
d'imposició tributária enraonada sobre la capacitat económica; si s'apliqués tal com 
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planteja el PP, una rehabilitació total d'un edifici creant-se deu nous habitatge 
totalment rehabilitats i d'alt estanding, i impulasa per una gran societat mercantil 
promotora, pagarla zero euros, tant d'ICIO com de taxa, situació que seria 
contrária a la justícia tributária i al principi de suficiéncia financera de l'Ajuntament. 

AL•LEGACIÓ 6 PP: 

En relació a l'ordenanga fiscal número 30, reguladora de l'impost diactivitats 
económiques, es sollicita l'increment de les bonificacions per creació d'ocupació del 
50% en cas d'incrementar la plantilla del 10 al 25%, del 75% en cas d'incrementar 
la plantilla més del 25%, modificant el redactat de l'article 5 apartat 6. 

CONTESTACIÓ: No s'accepta. No és possible el que demana l'al•legació, ja que 
l'article 88.2, 'letra b), del Text refós de la Ilei d'hisendes locals (RDL 2/2004) limita 
les possibles bonificacions per creació d'ocupació a un máxim del 50% de la quota. 
L'Ordenanga municipal ja preveu aquesta bonificació en el máxim del 50%, i els 
municipis no podem legalment establir bonificacions tributáries contrariant el marc 
legal vigent. 

S'ACORDA: 

PRIMER: Acceptar les rectificacions d'ofici 1, 2 i 3 proposades per part de la 
regidoria d'Hisenda. 

SEGON: Desestimar les al•legacions de VEC amb els números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 i 16 per les raons exposades. Les al•legacions 7, 14 i 15, les quals 
s'han realitzat en forma de suggeriment, s'estimen sense efectes immediats, en el 
sentit que es faran les actuacions oportunes per tal d'estudiar la seva possible 
aplicació en un futur, no suposant en cap cas una modificació del text inicialment 
aprovat. 

TERCER: Desestimar les al•legacions del PP amb els números 1, 2, 3, 4, 5 i 6 per 
les raons exposades. 

QUART: Aprovar definitivament les modificacions de les següents Ordenances 
fiscals reguladores deis tributs municipals, preus públics i prestacions patrimonials 
no tributáries que van ser aprovades en la sessió plenária de l'Ajuntament en data 
16 d'octubre de 2018, i que han estat objecte d'al•legació, suggeriment o 
rectificació d'ofici. S'entén aprovat definitivament el text inicial de 16 d'octubre de 
2018 quan l'al•legació resta desestimada, i amb els canvis corresponents quan 
l'al•legació, o rectificació, s'estima totalment o parcialment, en els termes que s'han 
transcrit anteriorment. Les Ordenances afectades són: 

Ordenanga fiscal núm. 2, reguladora de la taxa per la prestació deis serveis 
d'intervenció administrativa de les activitats i instal•lacions deis ciutadans i 
les empreses, a través del sotmetiment a prévia Ilicéncia, comunicació o 
declaració responsable, i pels controls posteriors a l'inici de les activitats, els 
controls periódics i les revisions periódiques. 
Ordenanga fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per llicéncies o la 
comprovació d'activitats comunicades en matéria d'urbanisme. 
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Ordenanga fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals. 
Ordenanga fiscal núm. 20, reguladora del preu públic per prestacions de 
serveis a installacions esportives municipals. 
Ordenanga fiscal núm. 22, reguladora del preu per assisténcia a activitats de 
Cal Bolet i Cultura. 
Ordenanga fiscal núm. 23, reguladora del preu per assisténcia a actes de 
l'Auditori municipal. 
Ordenanga fiscal núm. 26, reguladora de l'impost sobre béns immobles. 
Ordenanga fiscal núm. 28, reguladora de l'impost sobre construccions, 
instal•lacions i obres. 
Ordenanga fiscal núm. 30, reguladora de l'impost sobre activitats 
económiques. 
Ordenanga fiscal núm. 34, reguladora de l'assisténcia a l'Escola Municipal de 
Música Maria Dolors Calvet. 
Ordenanga fiscal núm. 39, reguladora de la taxa per la utilització deis horts 
municipals. 

CINQUÉ: Les modificacions de les Ordenances fiscals reguladores deis tributs 
municipals, preus públics i prestacions patrimonials no tributáries aprovades en la 
sessió plenária de l'Ajuntament en data 16 d'octubre de 2018, i que no han estat 
objecte de cap allegació, suggeriment o rectificació durant el termini de trenta dies 
hábils concedit, es consideren que han estat aprovades definitivament amb carácter 
tácit d'acord amb la Ilei. Aquestes modificacions aprovades definitivament de forma 
tácita afecten les Ordenances següents: 

Ordenanga fiscal núm. 00, general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
deis ingressos de dret públic municipals 
Ordenanga fiscal núm. 4, reguladora de la taxa pel servei de cementiri, 
conducció de cadávers i altres serveis fúnebres de carácter municipal. 
Ordenanga fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per retirada de vehicles o 
immobilització dels mateixos per mitjans mecánics, abandonats o estacionats 
defectuosa o abusivament a la via pública. 
Ordenanga fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius. 
Ordenanga fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per prestació de serveis deis 
mercats municipals. 
Ordenanga fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per reposició de paviment 
asfáltic, d'obertura de sondatges o rases a la via pública, així com de les 
vorades i voreres que s'haguessin modificat per a guals, i danys a l'arbrat i 
espais verds. 
Ordenanga fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per la prestació de serveis 
vinculats a la concessió d'ús d'estands a les Fires de Maig, Fira del Gall i 
Festa del Xató. 
Ordenanga fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per entrada de vehicles a 
través de la voravia i reserves de la via pública per aparcament exclusiu. 
Ordenanga fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per ocupació del sól, vol i 
subsól de la via pública. 
Ordenanga fiscal núm. 14, reguladora de la taxa d'ocupació de terrenys d'ús 
públic amb taules i cadires. 
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Ordenanga fiscal núm. 15, reguladora de la taxa d'ocupació de la via pública 
amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d'ús públic indústries de carrer. 
Ordenanga fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per utilització 
d'instal•lacions, materials i estris municipals. 
OrdenanGa fiscal núm. 18, reguladora de la prestació patrimonial no 
tributária per l'estacionament de vehicles de tracció mecánica a les vies 
públiques municipals. 
OrdenanGa fiscal núm. 19, reguladora del preu públic per escolarització en 
Ilars d'infants municipals. 
Ordenanga fiscal núm. 24, reguladora del preu públic per serveis d'hosteleria 
a l'Alberg Municipal. 
Ordenanga fiscal núm. 25, reguladora del preu públic per la prestació de 
serveis al Centre Ágora. 
Ordenanga fiscal núm. 27, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció 
mecánica. 
Ordenanga fiscal núm. 28, reguladora de l'impost sobre construccions, 
instal•lacions i obres. 
OrdenanGa fiscal núm. 29, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. 
Ordenanga fiscal núm. 30, reguladora de l'impost sobre activitats 
económiques. 
OrdenanGa fiscal núm. 32, reguladora del preu públic per prestacions de 
serveis al pavelló firal municipal. 
Ordenanga fiscal núm. 33, reguladora del preu públic per assisténcia a 
activitats Iúdiques, artístiques i culturals i per l'organització de cursos, 
seminaris i jornades organitzats pels serveis municipals. 
Ordenanga fiscal núm. 36, reguladora de la taxa per serveis especials de la 
Policia Local. 
Ordenanga fiscal núm. 37, reguladora del preu públic per inspecció sanitária 
per als comergos minoristes, establiments i serveis d'ámbit municipal que 
desenvolupin activitats que puguin suposar un risc per a la salut pública. 
Ordenanga fiscal núm. 38, reguladora de la taxa per prestació del servei de 
visites turístiques guiades. 
Ordenanga fiscal núm. 40, reguladora del preu públic per l'assisténcia a 
l'escola municipal d'Art Arsenal de l'Institut Municipal de Formació. 
Ordenanga fiscal núm. 41, reguladora del preu públic de l'escola de formació 
professional d'Enoturisme de Catalunya de l'Institut Municipal de Formació 

SISÉ: Les Ordenances no esmentades en els punts QUART i CINQUÉ anteriors 
mantenen el text vigent l'any 2018. 

SETÉ: Aquest acord es notificará a les persones i entitats que han presentat 
al•legacions o esmenes, i es publicará en la part necessária en el Butlletí Oficial de 
la Província. En el BOPB i en el portal de transparéncia de l'Ajuntament es publicará 
el text íntegre de les modificacions de les Ordenances aprovades definitivament, de 
forma expressa o tácita. 

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 12 vots favorables (8 PDECat, 4 PSC) 
una abstenció (1 PP) i 7 de negatius (2 CUP (Laia Santís no hi és), 3 ERC 2 VeC) 
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INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que les ordenances fiscals van ser aprovades 
inicialment el Pie d'octubre. Sotmeses a informació pública han estat presentades 
ablegacions per part de VeC i PP. S'han desestimat totes. Si s'incorporen 
modificacions técniques. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que s'abstindrá. Les al•legacions presentades 
era una bonificació del 90% en el rebut de l'IBI independentment de la renda i un 
augment de la base imposable per la bonificació fins a 300.000 euros. Demanaven 
la reducció de la taxa d'obertura d'establiments reduint-la a 600 euros; perqué el 
valor de la taxa té com a límit el valor del servei. També és demana una bonificació 
del 100% de les empreses que iniciTn activitats i facturen més d'un milió d'euros. 
També demanaven bonificació del 100% als joves que iniciIn l'activitat. Demanaven 
també l'exempció del 100% de les obres menors rehabilitació d'habitatges, perqué 
cal una política fiscal favorable a la rehabilitació d'habitatges. També demanaven 
l'ampliació de les bonificacions de l'IAE per creació d'ocupació. 

El Sr. Ramón Arnabat (VeC) manifesta que van presentar 17 propostes de 
modificació d'ordenances fiscals. L'esperanga de que fossin recollides eren baixes. 
Presenten propostes alternatives d'ordenances fiscals per fer-les més verdes i fer-
ies més socials. Intenten implantar el principi que qui més té més paga i que qui 
més residus fa, més paga. 

L'equip de Govern per un costat els diu que no es pot modificar a l'alga les 
ordenances fiscals i per l'altre que són les mateixes allegacions que l'any passat. Si 
haguessin volgut incorporar alguna qüestió ho haguessin fet recollint les 
al•legacions de l'any passat a la proposta d'aprovació inicial. 

En l'IBI hi ha marge per incrementar el tipus a aplica al 10% als immobles de 
característiques especials que no són residencials i reduir el percentatge als 
habitatges. Aquí tothom passa el mateix percentatge. Cal replantejar-se a fons les 
ajudes, que haurien d'anar »gules a la renda familiar l'equivalent. També proposen 
la tarifació social de l'escola de música 

Sobre la proposta de VeC en matéria de residus, els contesten que es recull la 
proposta i es trasilada als técnics per?) al seu estudi. Es la mateixa resposta de l'any 
passat i de l'anterior i de l'altre. 

Finalment, respecte la tarifació social de l'Escola de Música reclama l'estudi que s'ha 
fet sobre el tema. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que les actuals ordenances fiscals no responen a 
la situació actual de Vilafranca. Són les mateixes que l'any passat actualitzades a 
l'IPC. No compleixen les seves expectatives en matéria fiscal. 

Les propostes que van fer van ser tarifació social de l'Escola de Música, ampliar les 
bonificacions a les famílies i bonificacions de l'IBI als agents culturals. També 
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proposaven bonificació de la recollida escombraries per l'ús de la deixalleria i 
impulsar la taxa per gravar els grans tenidors d'habitatges. 

Esperaven que fossin emplagats a parlar de les propostes ordenances fiscals cosa 
que no ha passat. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que no han presentat cap allegació perqué 
no tenien cap interés en perdre el temps. El model de la CUP és la bonificació de 
determinats col•lectius en risc de pobresa. Que pagui més qui més té i que pagui 
més qui més residus genera. Troben positiu que no s'accepti la proposta de 
bonificació que formulava el PP perqué posava al mateix nivell famílies nombroses 
amb alts ingressos amb famílies nombroses amb baixos ingressos. 

La proposta de la CUP serien de fiscalitat justa, fiscalitat ambiental i fiscalitat 
solidária. En els darrers anys han fet propostes en matéria d'habitatge o propostes 
de fiscalia fiscalitat progressiva o de fiscalitat mediambientalment més justa i no 
s'han tingut en compte. Vivim en un sistema tributad regressiu i que planteja la 
incapacitat per vetllar per una fiscalitat justa. S'emplacen a seguir explorant la 
normativa per implantar una fiscalitat més justa. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que no poden fer la fiscalitat que voldrien i 
que no els deixen més marge. En els impostos, són poques les bonificacions que 
podem establir. A l'hora d'establir la fiscalitat hi ha un ventall molt ampli cal que hi 
hagi una coheréncia en el seu conjunt; no mirar d'un en un, sinó el seu conjunt. 

El senyor Arnabat diu que ells han presentat les mateixes allegacions cada any i 
aixó és coheréncia i quan la resposta és la mateixa no admeten que aixó també 
sigui coherent. De les 14 al•legacions, 12 són les mateixes que l'any passat i 8 no 
es poden acceptar per temes de carácter técnic. 

L'ha sorprés que ERC digui que no sé res respost res, peró el fet és que ERC no ha 
presentat cap ablegació. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) diu que al 2016 els van dir que estudiarien el tema i el 
2017 també els van dir que estudiarien tema, al 2018 també i al 2019 també. Els 
han donat sempre la mateixa resposta. 

L'IBI és un element clau de la fiscalitat i aquí hi ha un marge Si haguéssim volgut 
tenir en consideració les seves allegacions tenien les allegacions presentades l'any 
passat. VeC demana plantejar les bonificacions d'acord amb altres criteris. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que el regidor d'Hisenda diu que no es fa la feina 
des de l'oposició peró la resposta de l'any passat va ser que estudiarien les 
propostes fetes i aixó el Govern, no ho ha fet. ERC buscaven un espai de debat 
perqué les seves propostes no són tancades, se'n pot parlar. 

El Sr. Marcel Martinez (CUP) manifesta que hi ha dos models damunt de la taula. 
Seria bo que es poguessin contraposar, peró no hi ha hagut els espais de debat. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que per fer les coses seguint el procediment. 
Els titilen de formalistes, peró si estiguessin en el Govern, no podrien acceptar-les. 
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Voluntat política..., tota; peró les propostes presentades en el trámit d'allegacions 
cal presentar-les abans de l'aprovació definitiva; sinó no es poden acceptar. El Sr. 
Arnabat parla que ells proposaven substituir bonificacions, peró a les allegacions 
presentades parla textualment d'eliminar. 

Toni Pertafiel (VeC) manifesta que el Consell de Medi Ambient en tres anys, no 
parlat de fiscalitat. L'únic espai de participació que seis ha donat és presentar 
al•legacions després de l'aprovació inicial. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que definir el Sr. Ruiz de prepotent, Ii 
xoca; sobre tot quan després els mateixos diuen que guanyaran les eleccions. 

3. 3/2018/11I5_OF. MODIFICACIÓ ORDENANCA FISCAL 31. Aprovació 
definitiva, si escau, de la modificació de l'ordenanga fiscal núm. 31 reguladora 
de les prestacions patrimonials no tributáries del servei de subministrament 
d'aigua potable del servei de clavegueram per a l'exercici de 2019 i següents. 

La Comissió Informativa de Serveis Interns i Hisenda proposa que se sotmeti al Pie 
municipal, per a la seva deliberació i votació, el dictamen següent: 

Es va aprovar inicialment pel Ple municipal, el dia 16 d'octubre de 2018, l'expedient 
de modificació de l'ordenanga no fiscal relativa a la prestació patrimonial de 
carácter no tributad dels serveis de subministrament d'aigua i de clavegueram per 
a l'exercici económic de 2019. L'edicte d'informació pública es va publicar en el 
Butlletí Oficial de la província el dia 19 d'octubre de 2018 i en el Diari EL PUNT AVUI 
el mateix dia 19 d'octubre de 2018. 

Es proposa d'ofici, des de la regidoria d'Hisenda, modificar en el trámit d'aprovació 
definitiva la redacció de l'Ordenanga núm. 31, en el benentés que es tracta d'un 
canvi técnic i puntual que no afecta el nucli de l' Ordenanga aprovada: 

RECTIFICACIÓ 1: 

Es proposa modificar els articles 5.2.1.2 i 6.1, en el següent sentit: 

On diu "... ho hauran de sol•licitar dins del període comprés entre el primer de 
gener i el 20 de febrer de cada any" ha de dir ".... ho hauran de sollicitar dins del 
període comprés entre el 14 de gener i el 15 de febrer de cada any". 

S'ACORDA: 

PRIMER: Acceptar la rectificació d'ofici 1 proposada per part de la regidoria 
d'Hisenda. 

SEGON: Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenanga reguladora de la 
prestació patrimonial no tributária del servei de subministrament d'aigua i de 
clavegueram i que va ser aprovada en la sessió plenária de l'Ajuntament en data 16 
d'octubre de 2018, i que ha estat objecte de rectificació d'ofici. S'entén aprovat 
definitivament el text inicial de 16 d'octubre de 2018 quan la rectificació resta 
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desestimada, i amb els canvis corresponents quan aquesta s'estima totalment o 
parcialment, en els termes que s'ha transcrit anteriorment. 

TERCER: Aquest acord es notificará a les persones i entitats que han presentat 
al•legacions o esmenes, i es publicará en la part necessária en el Butlletí Oficial de 
la Província. En el BOPB i en el portal de transparéncia de l'Ajuntament es publicará 
el text íntegre de les modificacions de les Ordenances aprovades definitivament, de 
forma expressa o tácita. 

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per unanimitat de regidors presents (20 
de 21 (Laia Santís (CUP) no hi és)). 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que es tracta «una petita modificació de 
l'ordenanga motivat per una sol•licitud dels técnics de modificació de les dates per 
demanar les bonificacions. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que el seu vot será positiu. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que el seu grup votará favorablement. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que el seu grup votará favorablement. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) anuncia el vot favorable del seu grup i l'assisténcia de 
la Sra. Laia Santís a la concentració que es realitza davant de l'ajuntament de 
rebuig per l'assassinat de la Sra. Laura Luelmo. 

4. 137/2018/ CNT APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE 6 
EQUIPS MULTIFUNCIÓ Aprovació si escau, de l'expedient de contractació 
administrativa pel subministrament de 6 equips d'impressió multifunció per a 
diferents dependéncies municipals 

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: 

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedés disposa de 43 equips de multifunció ubicats 
a diferents dependéncies i equipaments. Diversos d'aquests equips tenen la seva 
vida útil esgotada o a punt d'esgotar-se, per la qual cosa es considera necessari 
renovar-los. 

S'ha redactat el plec de cláusules administratives i de prescripcions técniques 
particulars, i existeix consignació pressupostária suficient i adequada per al 
finangament del contracte. 
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La contractació ha de tenir Iloc per procediment obert utilitzant una pluralitat de 
criteris d'adjudicació basats en el principi de millor qualitat-preu, d'acord amb la 
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. 

La durada del contracte és de 7 anys i, per tant, la competéncia per a la seva 
contractació correspon al Pie de la Corporació, d'acord amb l'apartat 1 de la 
disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. 

S'ha elaborat l'expedient de contractació adient, per la qual cosa s' ACORDA: 

Aprovar l'expedient de contractació administrativa pel subministrament de 6 
equips d'impressió multifunció per a diferents dependéncies municipals i el seu 
manteniment i subministrament de consumibles, segons expedient número 
137/2018/CNT. El preu máxim del contracte (IVA incl6s) és de 47.761,00 €. 

Establir que la contractació tindrá lloc per procediment obert i aprovar el plec de 
cláusules administratives particulars i el de prescripcions técniques, els quals es 
consideren parts integrants del contracte. Es disposa l'obertura del procediment de 
contractació, i la licitació será anunciada en el perfil del contractant de 
l'Ajuntament. 

Aprovar la despesa corresponent, d'import máxim 47.761,00 € (IVA inclós) amb 
cárrec a les partides 2.92004.6250090 1 2.92001.22000 

Delegar en el Tinent d'Alcalde de l'iltrea de Serveis Centrals i Hisenda per 
adoptar l'acord de classificació de les proposicions presentades a la licitació pel 
subministrament de 6 equips d'impressió multifunció per a diferents dependéncies 
municipals i el seu manteniment i subministrament de consumibles, d'acord amb la 
proposta que efectuT la mesa de contractació. 

Delegar en la Junta de Govern Local l'acord d'adjudicació i qualsevol acord 
referent a l'execució, efectes i extinció del contracte pel subministrament de 6 
equips d'impressió multifunció per a diferents dependéncies municipals i el seu 
manteniment i subministrament de consumibles. 

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per 12 vots favorables (8 PDECat, 4 PSC) 
8 abstencions (2 CUP (Laia Sentís no hi és), 3 ERC, 2 VeC, 1 PP) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que és una contractació que ha de passar pel 
Ple perqué la duració prevista del contracte és de set anys i per aquesta durada la 
competéncia és del Ple 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que s'abstindran perqué no estan d'acord que 
l'adjudicació passi per la Junta de Govern. 
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El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que coincideixen en la línia que ha exposat el 
regidor del PP. Suggereixen que les contractacions en que es requereix mesa de 
contractació, hi hagi també a la mesa un membre de l'oposició. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifesta que també s'abstindran. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) també manifesta la intenció d'abstenir-se del seu grup. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que no hi ha inconvenient convenient en la 
participació en la mesa de contractació. Aclareix que el fet de delegar-ho a la Junta 
de Govern és per no retardar el tema,per tal que hi hagi més agilitat. Per exemple, 
el trámit del Ple ha suposat endarrerir la tramitació 15 dies. 

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL 

5. 	6/ 2018/EG_RN APROVACIÓ PLA LOCAL LGTBI. Aprovació si escau, del 
Pla Local LGTBI 2018-2022 de l'Ajuntament Vilafranca del Penedés. 

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

Atés que el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés té com 
objectiu principal dur a terme actuacions per eradicar les desigualtats existents i 
lluitar contra la LGTBIfóbia des del món local, facilitant incidir en la visibilitat de la 
pluralitat en l'orientació sexual i la identitat de génere. 

Atés que les polítiques per la igualtat LGTBI tenen com a objectiu promoure el 
respecte per la diversitat sexual i de génere i eradicar la LGTBIfóbia, un objectiu 
des de la Igualtat i la Llibertat per a totes les persones, sense discriminacions, en 
igualtat de condicions. Els ens locals tenen l'obligació d'incidir en aquesta 
problemática social, de la LGTBIfóbia, per tal de treballar en pro al respecte de 
qualsevol persona amb qualsevol identitat i/o orientació sexual. 

Atés que el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca té la missió de fomentar 
i impulsar polítiques públiques, adregades a avangar en el respecte i el 
reconeixement de les diverses identitats i expressions de génere, així con les de 
diverses orientacions afectives i sexuals, Iluitant obertament contra la LGTBIfóbia, 
sigui quin sigui el seu ámbit d'expressió i la reparació deis déficits de 
reconeixement que históricament ha patit la comunitat LGTBI, coordinant-se amb 
tots els Serveis de l'Ajuntament per assolir aquests objectius d'una manera 
col•laboradora i eficient. 

Atés que el Servei d'Igualtat vol fomentar que les polítiques públiques incorporin, 
transversalment, la perspectiva de génere i la diversitat LGTBI en les seves fases i 
els diversos ámbits competencials, formant el personal deis ajuntaments i entitats 
locals en la temática LGTBI, articulant les accions necessáries per desenvolupar les 
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polítiques LGTBI en fundó de la realitat municipal específica (taules de treball, 
consells, plans o programes) i treballant per dotar de pressupost propi les 
actuacions en matéria LGTBI. 

Atés que l'eina fonamental per implementar aquestes polítiques són els Plans locals 
d'Igualtat LGTBI. En efecte, un Pla és un instrument que permet sistematitzar com 
es vol intervenir per transformar la realitat del municipi. El Pla ha d'estar guiat per 
uns objectius concrets, que es pretenen assolir a partir d'accions avaluables al Ilarg 
d'un període determinat. En conclusió, un Pla LGTBI permetrá a l'Ajuntament una 
oportunitat de pensar més enllá d'alió immediat i a comprometre's a intervenir de 
forma sostinguda en la necessitat social de Iluita pels drets a la igualtat, de les 
persones LGTBI. 

Atés que la Diputació de Barcelona va concedir un recurs técnic per a la elaboració 
d'un Pla Local LGTBI per donar compliment a tots els objectius esmentats fins al 
moment. 

Atés que el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca ha finalitzat el seu 
treball en l'elaboració d'un Pla Local LGTBI, per una durada de 4 anys, sent l'inici de 
la seva vigéncia a partir de la seva aprovació en el Ple Municipal d'aquest 
Ajuntament. 

S'ACORDA: 

Aprovar el Pla Local LGTBI 2018-2022 de l'Ajuntament Vilafranca del Penedés, com 
a instrument que permet sistematitzar com es vol intervenir per transformar la 
realitat del municipi. D'aquesta forma, l'Ajuntament de Vilafranca té l'oportunitat de 
pensar més enllá de la immediatesa i de comprometre's a intervenir de forma 
sostinguda en la necessitat social de Multa pels drets a la igualtat de les persones 
LGTBI. 

VOTACIÓ: L'anterior Dictamen és aprovat per unanimitat. 

INTERVENCIONS: 

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que des de 2016 estan treballant pel 
desplegament de polítiques LGTBI. Des de fa tres mesos el representant de 
Vilafranca está a l'executiva de la xarxa de Municipis LGTBI. Hem fet diferents 
formacions per eliminar la LGTBI fóbia. Per primera vegada Vilafranca té un Pla, 
que ha estat molt participatiu i obert. Va comengar a redactar-se a l'octubre de 
2017 amb el supon de la Diputació de Barcelona. Actualment estem elaborant el 
Pla d'igualtat. S'ha donat gran importáncia a la recaptació d'informació mitjangant 
entrevistes amb diferents coldectius, ciutadans i técnics de l'ajuntament. Es varen 
crear uns grups de discussió a nivell de ciutadania per treballar el Pla d'accions. 

El document té tres eixos: el primer és l'impuls de polítiques LGTBI a Vilafranca, el 
segon l'espai públic en la visibilitat i la LGTBIfóbia i el tercer és la participació 
social. 
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Els treballs van finalitzar a l'octubre de 2018 ¡té una vigéncia de quatre anys i es 
concep com un Pla viu que pot evolucionar per adaptar-se a noves necessitats. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que el desplegament del Pla ajudará a la no 
discriminació de persones. 

El Sr. Toni Periafiel (VeC) manifesta que el Pla era necessari per respondre a les 
necessitats d'un col•lectiu que necessita igualtat real al carrer. Celebren l'evolució 
que hi ha hagut en aquest tema. De no penjar la bandera LGTBI al balcó de 
l'ajuntament aprovar el Pla. 

El Pla ha de ser viu. Els sembla important el tema de la visibilitat en l'espai públic i 
la necessitat de plantejar recursos i plantejar la transversalitat a l'ajuntament. No 
obstant, l'augment de recursos no es reflecteix en el pressupost de 2019. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifesta que hi donaran suport. Hl ha hagut una 
evolució des de principis de legislatura. Igualtat legal no garanteix la igualtat real. 
S'ha de garantir la Ilibertat pública d'aquest collectiu. El Pla s'enquadra dins de les 
diferents actuacions de les institucions del país. 

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que donaran suport en l'aprovació perqué es va 
fer a nivell de participació ciutadana. Celebren que sigui un document viu i s'adapti 
a les noves necessitats. El Pla ha de ser transversal a tot l'ajuntament. 

ALCALDIA 

6. 56/2018/SEC_MP MOCIÓ PER LA REPROVACIÓ DEL REI FELIP VI Moció 
presentada pel grup municipal de la CUP i finalment també encapglada pel grup 
municipal d'ERC per la reprovació del paper del rei Felip VI durant els fets 
d'octubre de 2017 i l'abolició de la monarquia. 

En el marc del que ja es coneix com els fets d'octubre del 2017, context on el 
poble catalá estava exercint el dret a l'autodeterminació amb la participació 
d'una gran part de la població, i davant la incapacitat de l'Estat espanyol per 
aportar solucions polítiques a un problema polític, els poders de l'Estat van 
decidir emprar la Monarquia com una trinxera més de l'Estat vers el poble 
organitzat. 

El 3 d'octubre de 2017, la Casa Reial va exercir una de les funcions per les quals 
la dictadura franquista li va atorgar els privilegis, aquests avalats per la 
constitució sortint del régim del 78, la Casa Reial va emetre un discurs 
amenagador 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 constatació, 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 part de 
la població, i en coheréncia amb els valors republicans, DECLAREM: 
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Reprovar els actes repressius en contra de la ciutadania i condemnar les 
amenaces d'aplicació de l'article 155 de la Constitució, l'amenaga de la 
illegalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la 
violéncia exercida contra els drets fonamentals. 

Rebutjar i condemnar el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en 
el conflicte catalá i la seva justificació de la violéncia exercida pels cossos 
policials 1'1 d'octubre de 2017. 

Refermar el compromís amb els valors republicans i apostar per l'abolició 
d'una institució caduca i antidemocrática com la monarquia. 

VOTACIÓ: La moció és aprovada amb 15 vots favorables (8 PDECat, 3 CUP, 2 ERC 
(Mónica Hill és absent), 2 VeC) i 1 en contra (1 PP). 

INTERVENCIONS 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que és la moció retirada en l'anterior Ple. La 
part expositiva parla per si sola. El 3 d'octubre la casa reial va emetre un discurs 
amenagador contra una part de la població que diuen representar. 

L'escriptor José Saramago diu que "la democrácia s'ha convertit en un instrument 
de domini del poder económic i no té cap capacitat de controlar els abusos 
resultants d'aquest poder" i "el menor dels mals de la nostra civilització és la 
indiferéncia i el pitjor és la violéncia i actualment ens movem inevitablement entre 
aquests dos pols que són negatius" 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votará en conta de la moció. Valoren 
positivament el cap d'Estat. Va actuar perqué uns cárrecs polítics van actuar en 
contra de la Constitució. La intervenció va ser aprovada per la majoria de l'Estat 
espanyol. Els independentistes no representen més del 50% de la població i la 
reforma de l'Estatut requereix dos tergos del Parlament. L'actuació del monarca va 
ser la que va ser parqué era el cap d'estat. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que tot i que no comparteixen una part de la 
part expositiva, si que comparteixen els tres punts de la part dispositiva. Els actes 
de repressió de 1'1 d'octubre són totalment intolerables. Amenagar amb l'article 155 
és una amenaga totalment antidemocrática. Condemnen el discurs i el 
posicionament del rei aquella nit. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) demana encapgalar també la moció. El seu grup ha 
presentat diferents mocions en contra de la monarquia. Al febrer de 2016 van 
demanar declarar persona non grata a Felipe "uve palito". La monarquia presenta 
valors contraris a la democrácia i a la igualtat de tots els ciutadans. Es va negar a 
rebre a la presidenta Forcadell, avui presa injustament. La intervenció del monarca 
1 d'octubre va destacar per validar l'actuació dels cossos policials el dia 1 d'octubre. 
Esperen que la moció tiri endavant perqué no hi ha cap justificació en contra. 
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El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que la moció contempla una part 
expositiva i el seu grup diu el que pensa. Respecte el primer punt, denuncien les 
amenaces del 155 que fan alguns partits. Alguns partits pensen que així 
solucionaran el problema, com les amenaces a iblegalitzar partits polítics. Així 
mateix, també són molt crítics amb les actuacions alguns polítics el dia 1 d'octubre. 
Reivindica el republicanisme del PSC i recorda que en la darrera República una 
majoria social va decidir avui la monarquia i la monarquia va marxar. Es una moció 
que no entraran esmenar, tampoc la votaran. El que cal és trobar els punts en 
comú, cal un diáleg polític i cal el compliment de la normativa vigent. Molts deis 
que estan aquí no van votar el marc de 1978. En el seu moment, els que hi eren, 
van votar a favor. La situació continua sent insostenible i els polítics de primera 
línia continuen atiant el foc. 

El Sr. Joan Manel Montfort (PDECat) manifesta que es planteja l'aprovació de tres 
punts concrets. El primer punt, només cal veure les imatges de la vergonya de 
l'Estat espanyol del dia 1 d'octubre. El segon punt és el rebuig i condemna del 
posicíonament del rei justificant la violéncia policial I'l d'octubre. Poden sentir-se 
molt orgullosos de ser espanyols peró tothom que ha pogut, se n'ha sortit. El darrer 
punt de la moció és la defensa deis valors republicans. Un 70% deis espanyols no 
ha votat aquesta Constitució i els que la van votar, cal recordar que era alió o 
dictadura. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que el PP fará tot el possible pel compliment de 
la legalitat, per exemple que al Saló de Piens cal que hi hagi l'efígie del rei i la 
bandera espanyola. La violéncia va exercir-se pel compliment d'una resolució 
judicial. La violéncia física va ser mínima. Recorda que el PDECat l'han fet fora del 
grup polític europeu per ser corrupte i al grup socialista també se l'ha condemnat 
per corrupció. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que Joan Fuster deia que només els 
desmemoriats tenen la consciéncia tranquilda. La monarquia espanyola és una de 
les fortunes més grans d'Europa i d'origen dubtós. També recorda que l'ús de 
pilotes de goma está prohibit a Catalunya. El senyor Josep Ramon diu que la policia 
estava actuant per fer complir la Constitució al:05 només serveix per mantenir la 
unitat territorial i no serveix per mantenir la igualtat social. Agraeix el 
posicionament municipal del PSC. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifesta que el senyor del PP no ha negat que el seu 
partit representa els hereus de Franco. El sorprén que no reconegut que hi va haver 
violéncia. Agraeix l'actuació personal deis regidors del PSC en aquest Pie i demana 
que ho traslladin al seu partit. Finalment, recorda que el 80% deis ciutadans de 
Catalunya está d'acord en votar. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que ells tenen un punt de vista diferent. El New 
York Time va confondre el patrimoni de l'estat amb el patrimoni propi del monarca, 
per aixó va considerar que era una de les grans fortunes d'Europa. La Constitució 
d'Estats Units porta 200 anys i per tant els actuals americans no l'han votat. 
Finalment afegeix que el rei efectivament va ser designat pel dictador, peró la 
Constitució el va legitimar. 
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El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que no sap on anirá a parlar una discussió 
en la línia exposada pel Sr. Álvarez i Ii demana que Ilegeixi el que sobre el tema ha 
dit recentment el Sr. Joan Tardá. 

7. 58/2018/SEC_MP MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Moció presentada pel grup municipal del 
PDECat i finalment també encapgalada pel grup municipal d'ERC, per denunciar 
el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que 
fan vaga de fam. 

Catalunya pateix una vulneració deis Drets humans fruit de l'empresonament injust 
i injustificat, des del 16 d'octubre de 2017, primer deis presidents d'Ómnium 
Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap 
d'uns dies, deis representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol 
Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, 
Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Altres representants 
polítics, com el president Caries Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, 
Clara Ponsatí i Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, van haver de marxar a 
l'exili davant la persecució judicial de tots aquells que van voler posar les urnes al 
servei de la ciutadania. 

Durant tot aquest temps s'han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó 
preventiva totalment indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la 
presumpció d'innocéncia, els drets polítics i la llibertat, recollits en el Conveni 
Europeu de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Aquesta 
vulneració queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal Suprem i de 
l'Audiéncia Nacional, que responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que 
van promoure el dret a expressar-se democráticament en el referéndum del passat 
111 d'octubre de 2017. 

El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que 
vulneren els seus drets com a ciutadans. S'han presentat fins a 12 recursos 
d'empara davant el Tribunal Constitucional, deis quals tots han estat acceptats 
peró cap ha estat resolt. El primer recurs d'empara acceptat a trámit pel 
Constitucional contra l'ordre de presó provisional decretada per l'Audiéncia Nacional 
es va presentar el 22 de novembre del 2017. Un any després, el Tribunal 
Constitucional no s'ha pronunciat, allargant deliberadament el procés. La Llei 
d'enjudiciament criminal i la doctrina del mateix Tribunal Constitucional estableixen 
que els recursos contra els escrits de presó provisional han de gaudir de tramitació 
preferent i s'han de resoldre en un termini máxim de 30 dies. 

Tota aquesta demora, que no s'ha produIt en altres ocasions anteriors, només 
busca bloquejar la possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justicia 
europea, i en concret al Tribunal Europeu de Drets Humans. Es per aquest motiu, 
que el dissabte 1 de desembre els presos polítics, Jordi Sánchez i Jordi Turull, i dos 
dies més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de fam des de la 
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presó de Lledoners com a mesura de protesta per aquesta intencionada dilació 
judicial i la vulneració deis seus drets civils i polítics. 

Amb tots aquests motius i antecedents, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés, 

ACORDA 

PRIMER.- Donar pie suport a la decisió deis presos polítics, Jordi Sánchez, Jordi 
Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, d'iniciar una vaga de fam. 

SEGON.- Denunciar la vulneració deis drets civils i polítics deis empresonats i 
empresonades, pel referéndum de l'1-0 a través d'una presó preventiva totalment 
injustificada que vulnera el dret a la presumpció d'innocéncia i el dret a la Ilibertat. 

TERCER.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació 
deis recursos només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia 
europea per endarrerir la seva posada en llibertat. 

QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol 
persona acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni 
l'allargui injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets 
civils. 

CINQUÉ.- Manifestar la voluntat de contribuir des d'aquest ajuntament a fer difusió 
deis modus i greuges que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a 
impulsar accions que amplifiquin les sayas peticions de forma cívica i pacífica. 

SISÉ.- Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col•lectius d'aquest 
municipi per tal que facin també un posicionament a favor deis presos polítics i les 
seves reivindicacions legitimes. 

SETÉ.- Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en 
un marc democrátic i on sigui real la imparcialitat de la justicia i la separació de 
poders de l'Estat. 

VUITÉ.- Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, exigir, una vegada més, 
l'alliberament deis presos i preses polítics i el retorn deis exiliats i exiliadas que són 
perseguits per fomentar únicament la democrácia i la participació ciutadana basant-
se en el dret a decidir, internacionalment reconegut. 

NOVÉ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, al Govern de l'Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal 
Europeu de Drets Humans, al Parlament Europeu, a l'Oficina de l'Alt Comissariat de 
les Nacions Unides per als Drets Humans i a l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i a l'Associació de Municipis per la Independéncia (AMI). 
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VOTACIÓ: La moció és aprovada per 15 vots a favor (8 PDECat, 3 CUP, 3 ERC, 1 
VeC) 1 abstenció (1 VeC) i 1 vot en contra (1 PP) 

INTERVENCIONS 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que aquesta moció no parla 
d'independéncia, parla de política, justícia i humanitat. Hl ha persones que fa més 
d'un any que estan a la presó preventiva, sense que existeixi risc de fuga, ja que 
sempre s'havien presentat davant del Jutge quan havien estat requerits. S'han 
presentat 12 recursos d'empara al Tribunal Constitucional, que en teoria els ha de 
resoldre rápidament. El Tribunal Constitucional en un any, no ha fet la feina. El que 
els presos demanen és que sels jutgi, Ara han entrat en vaga de fam. Demanen 
justícia i que sigui quina sigui la senténcia, els presos puguin actuar en defensa deis 
seus drets. 

El Sr. Josep Ramon (PP) recorda que en el recurs d'empara hi ha la possibilitat de 
demanar mesures cautelars que normalment s'acorden. Les penes que es demanen 
són superiors de 6 anys i per tant es pressuposa que hi ha risc de fuga. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) expressa la seva solidaritat amb les persones que han 
decidit fer aquesta acció de protesta. Entenen que la situació de presó preventiva 
no está justificada. Hi hauria d'haver dret a un judici rápid i d'acord amb la Ilei. Des 
de l'ámbit polític no sabia de frivolitzar ni utilitzar aquesta situació partidáriament. 
La moció oblida que hi ha un sistema judicial que té molts problemes, que és molt 
lent i la ciutadania percep que no tothom es tractat igual. Els preocupa que es 
demani un posicionament a les entitats i col•lectius. Anuncia que el sentit del seu 
grup será que un votará favorablement i l'altra s'abstindrá. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) mostra tot el seu suport a les persones que estan en vaga 
de fam i demana encapgalar la moció. Reiteren en remarca la situació anormal en la 
que estem. Sembla que tot s'hi val per salvar la unitat de la monarquia borbónica. 
L'actuació autoritária provoca que persones estiguin en presó preventiva des de fa 
més d'un any. Es mostra especialment d'acord en amb el punt cinqué i recorda que 
l'article 9 de la Declaració dels drets humans estableix que ningú pot ser detingut o 
pres arbitráriament. 

El Sr. Marcel Martinez (CUP) manifesta que hi ha una vulneració de drets i 
Ilibertats. Es un aprofitament del sistema judicial per a uns interessos. La vaga de 
fam és molt dura. Donaran suport a la moció. Tota Iluita per les Ilibertats tindrá el 
seu suport. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que molts dels arguments ja els va donar 
en la darrera sessió del Pie. Respecten una decisió presa per uns polítics presos. 
Manifesta que no entén la situació de presó preventiva i manifesta que tampoc és 
bo contesta algunes coses que es diuen, no estan en campanya. 
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El Sr. Pere Regull (PDECat)manifesta que diferenciació entre presos no n'hi ha cap. 
Recorda que el recurs d'empara s'ha de resoldre immediatament; si no, deixaria de 
tenir raó de ser. El que es demana és que es dicti senténcia. 

8. 59/2018/SEC_MP MOCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DEL CASAL DE NADAL 
Moció presentada pel grup municipal d'ERC i finalment també encapgalada pel 
grup municipal de la CUP i el de VeC, per la recuperació del Casal de Nadal 
municipal per a tots els infants de la vila. 

Els casals infantils són espais de socialització, relació i de diversió per als infants 
durant els períodes de vacances de l'escola (a l'estiu, per Setmana Santa i per 
Nadal). Són espais de Ileure fonamentats en l'educació en valors, espais per 
treballar valors com la convivéncia, la responsabilitat, la solidaritat, la creativitat, el 
respecte, la creativitat o la convivéncia ... a través de racons de joc, tallers, contes 
i cangons, manualitats, espectacles, espais per a entitats de la vila, etc. 

Els casals infantils són serveis lúdico-educatius, que generen espais de trobada on 
els infants comparteixen el seu Ileure. Alhora, són una eina per conciliar la vida 
laboral i familiar, i també una eina per generar igualtat i inclusió, en tots els sentits. 

Durant els mesas de juny (la darrera setmana) de juliol i part de l'agost, Vilafranca 
disposa de casals d'estiu per a que els infants puguin gaudir d'un espai Iúdic i 
educatiu durant aquest període de vacances. 

Peró durant les vacances de Nadal, aquesta situació no es produeix ja que des de 
l'any 2011 no es realitza un casal de Nadal municipal per a tots els infants de la 
vila, ja que el Diverhivern va finalitzar la seva activitat aquell any, per motius 
económics. 

Tot i que es fan algunes activitats per a infants, plantejades sobretot dins la 
programació de la Fira de Santa Llúcia (com tallers realitzats per empreses 
privades) i per algunes entitats de la vila (com la pista de gel del Centre Vila entre 
d'altres) aquestes tenen un carácter puntual, amb un cost per -cada activitat, i estan 
vinculades a la publicitat d'aquestes empreses o bé al consum. 

La moció que presentem pretén facilitar que durant les vacances escolars de Nadal, 
els infants de la vila puguin tenir un espai on continuar el seu procés educatiu en 
un entorn més lúdic i generar un espai de conciliació familiar més real i educatiu, a 
través d'un Casal de Nadal municipal. 

Un espai adregat a infants de O a 14 anys, i a les seves famílies, amb activitats 
adregades a totes les franges d'edat, amb preus populars i assequibles per a 
tothom, amb l'objectiu de conciliar la vida professional i familiar durant les festes 
de Nadal, d'una manera efectiva, educativa i amb una visió social. 

Un casal de Nadal que garanteixi la participació de tots els infants, especialment 
dels infants en situació desafavorida. 
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A l'informe del Síndic de Greuges de Catalunya (2014) s'afirma que hi ha evidents 
desigualtats en l'accés al Ileure i es reclamen a les administracions més polítiques 
d'equitat. En aquest sentit, la realització d'un Casal de Nadal municipal és posar en 
marxa una política d'equitat. 

És per aixó que el Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al 
Pie de l'Ajuntament de Vilafranca els següents acords: 

1r. Que per a l'any vinent es posi en marxa el Casal de Nadal Municipal, per 
garantir que tots els infants de la vila, tenen un espai de Ileure educatiu durant 
aquest període de vacances. 

2n. Que es faci una reserva pressupostária per a fer efectiva la realització 
d'aquesta proposta durant l'any 2019. 

3r. Que es traslladi el present acord al Consell Social Municipal, al Consell 
Escolar Municipal, a les entitats socials 1 als esplais de la vila. 

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat. 

INTERVENCIONS: 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que la moció pretén fer un petit debat respecte 
el Ileure deis infants a Vilafranca. Els Casals són espais de Ileure que eduquen en 
valors. El darrer casal que es va fer va ser el Diverhivern cap allá al 2011, que va 
deixar de fer-se per motius económics. Les activitats que s'ofereixen actualment no 
acaben de cobrir les dues setmanes de vacances. Les activitats que hi ha són 
puntuals. Hauria d'haver una oferta de matí o tarda més complerta. La proposta és 
en sentit d'ampliar i complementar i que per les famílies més vulnerables, el servei 
estés cobert per l'ajuntament. 

El Sr. Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot positiu. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donaran suport a la moció i demana 
encapgalar-la. Es evident que Vilafranca necessita un casal municipal d'hivern. 
També falta el casal d'estiu. L'ajuntament ha deixat que sigui la iniciativa privada 
qui ompli l'oferta. L'equip de govern no té un programa per la infáncia i aquest és 
un sector molt important. Un informe de la Comissió per la infáncia, de carácter 
técnic municipal, de fa tres anys, ja deia que un deis problemes era l'accés en 
condicions d'igualtat en el Ileure educatiu. Hi ha diverses normatives que 
estableixen els drets de la infáncia al Ileure. Recorda que la crisi ha afectat a 
Vilafranca igual que arreu. Aquest hivern hi haurá molts infants que no podran 
gaudir d'un Ileure educatiu i es plantegen la necessitat de plantejar un debat sobre 
la infáncia. 

El Sr. Francesc Oliva (CUP) manifesta que votaran favorablement i que voldrien un 
casal municipal per Setmana Santa i també per l'estiu. Demanen encapgalar la 
moció. 
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La pista de gel i la fábrica de joguines més aviat fomenten valors com el 
consumisme i no valors educatius. Recorda que a Vilafranca hi ha casals d'estiu i no 
d'hivern. Les empreses és lícit que busquin les seves finalitats de lucre. 

Des de l'oposició on han estat prou behligerants en matéria d'educació d'infants. 
Per l'equip de govern l'educació és una partida pressupostária. Cal fer del Consell 
Escolar municipal un órgan de debate S'ha de crear una vila educadora. 
Desenvolupar una política educativa sense desigualtats és eradicar les desigualtats 
des de l'arrel. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) destaca que la moció planteja una reserva 
pressupostária en un en el pressupost 2019 que va ser aprovat fa tres setmanes. 
Cal veure el contingut que es dóna al Casal d'hivern. Recorda que el Casal d'hivern 
es va deixar de fer pels pocs usuaris que hi havia. Sembla ser que pels dies de 
Nadal i a més disponibilitat d'atendre els fills. Hl havia molt poc ús i un elevat cost. 
Convida als regidors que Ilegeixin el programa d'activitats que es fan aquest any. 
Consideren que és un prec per veure si es poden fer més activitats. Moltes de les 
activitats que es fan durant l'any estan pensats pels infants. En matéria educativa 
tenim el Pla 360 graus, que intenta que tots els serveis municipals s'integrin 
activitats per infants, fomenta tota una série d'activitats... 

La Sra. Mónica Hill (ERC) Manifesta que estan d'acord amb el encapgalaments. La 
no pretenia fer un debat de la pista de gel. El programa de nadal el que fa és 
publicitar activitats d'entitats privades. El govern ha d'oferir una proposta que 
elimini diferéncies. El que volen és que es designi una partida per a que es faci. La 
revista es refereix a suma d'activitats que es fan. Ni ha coses a millorar 

9. 60/2018/SEC_MP MOCIÓ 30% DE SOSTRE A HABITATGES DE 
PROTECCIÓ OFICIAL. Moció presentada pel grup municipal de VeC i finalment 
també encapgalada pel grup municipal de la CUP i d'ERC, referent a destinar el 
30% del sostre deis edificis de nova construcció i els sotmesos a rehabilitació 
integral en sól urbá consolidat a habitatges de protecció oficial. 

Avul a Vila franca del Penedés estem en plena escalada de preus tant pel que fa a la compra, com al iloguer 
d'habitatge, lo qual dificulta enormement Paccés a un habitatge digne 1 assequible a moltes vilafranquines i 
vllafranquins. Amb Pagreujant que el parc públic de lloguer és quasi inexistent a la vila, mentre que a les ciutats 
europees se situa al voltant del 20%. 

Per can viar el model especulatiu que causa danys socials irreparables calen actuacions a diversos nivells, I tot i que 
les principals competéncies son de l'estat i de la Generalitat de Catalunya, des dels Ajuntaments també es poden 
fer polítiques actives com han demostrat els govems municipals de Barcelona, Terrassa, Sabadell, Sant Feliu de 
Llobregat, el Prat de Llobregat o Montcada I Reixac. 

El marc legal vigent, inaplicat a Catalunya, coincideix amb l'anterior objectiu: a través del principl de solidaritat 
urbana recollit en la Lie! 18/2007 de 28 de desembre del dret a nabitatge. Aquest principl, recollit a Particle 73 de 
la norma, estableix que els municipis de més de 5.000 habitants i les capitals de comarca fi Vila franca del Penedés 
compleix les dues condicions) han de disposar en el termini de 20 anys d'un parc miním d'habitatges destinats a 
polítiques socials del 15% respecte del paro principal mitjanlant nova construcció, rehabilitado o mobilització. 

Amb la finalitat d'augmentar el parc protegit d'habitatge de Vila franca del Penedés cal activar la corresponsabilitat 
del sector privat en l'assoliment d'aquesta fita dIns la vila construida. Per aquest motiu, proposem que tot nou 
edifici d'immobles residencials construit en sol urbá consolidat hagi de realitzar una reserva del 30% del seu sostre 
per a habitatge amb protecció oficial, el qual es destinará prioritáriament a lloguer social. A més, caldrá establir les 
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vies necessáries perqué l'Administració municipal pugui participar en la seva gestió, així com les entitats del tercer 
sector. 

D'altra banda, atenent les especificitats d'aquesta vita, estimem necessari ampliar aquesta mesura a aquells 
immobles en sof urbá consolidat que siguin objecte de rehabilitado integral o gran rehabilitado, pels quals caldrá 
preveure igual percentatge destinado mitjancant la qualificacki urbanística d'habitatges amb protecció oficial. 
També s'articularan els mecanismes necessaris perqué la seva gestió sigui pública o per part d'entitats del tercer 
sector social. Aquesta és definida a l'article 119.3 del Decret 305/2006, de 18 de julio!, pel qual s'aprova el 
Reglament de la II& d'urbanisme, com el conjunt d'obres que constitueixin una actuació global en tot l'edifici i que 
comportin, a más, alguna de les actuacions següents: increment de volum o sostre edificable, increment del 
nombre de departaments o unitats funcionals anteriorment exlstents, redistribució general d'espais i can vi de l'ús 
principal de redifici, la substitució de l'edifici, encara que es mantingui la facana o algun altre element estructural, 
així com l'execució simultánia o successiva d'altres obres de reforma o rehabilitado que tinguin un cost igual o 
superior al 50 per cent del valor d'una construcció de nova planta de característiques similars i amb el mateix 
sostre que l'edificació existent general de l'edifici o l'habitatge rehabilitat; sens perjudici de les determinacions más 
especifiques establertes per la normativa sectorial o local. 

La legislació catalana, concretament l'article 57.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
text refós de la Del d'urbanisme, 1 l'article 17 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge 
preveuen que el mecanisme per dur a terme aquesta regulado són els plans urbanístics, ja inclouen l'obligado de 
destinar el 20% com a mínim del sostre qualificat per a l'ús residencial de nova implantació a habitatge amb 
protecció oficial. Concretament, l'article 17.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de dret a l'habitatge estableix 
que: "La qualificació urbanística de sol que efectur el planejament general pot establir que l'edificado d'ús 
residencial es destini totalment o parcialment a habitatge amb protecció oficial, tant en el cas de noves 
construccions com en el de gran rehabilitado deis edificis existents." 

Alhora, caldrá considerar els can vis legals necessaris per realitzar un pas más enllá i aconseguir augmentar 
l'habitatge amb protecció oficial de propietat pública al sol urbá. Per implementar les mesures caldrá endegar les 
modificacions pertinents en l'ambit de planejament 1 les altres que siguin necessáries per tal d'establir l'obligació de 
destinar el 30% del sostre deis edificis sotmesos a rehabilitado integral I de nova construcció en sól consolidat a 
Vila franca del Penedés a habitatges amb protecció oficial. 

Tenint en compte les casuístiques concretes que requereixin admetre excepcions, caldrá establir criteris objectius i 
justificats que possibilitin exempcions d'aquesta obligado per a aquelles actuacions sobre edificis d'immobles que 
siguin propietat de persones físiques que acreditin la necessitat d'ús propi d'habitatge. A aquest efecte, es podran 
definir límits i topalls de sostre o de nombre d'habitatges per sota deis quals no operaria l'anomenada obligado. 

Tenint en compte que la mesura pro posada en aquesta moció de destinar el 30% del sostre deis edificis de nova 
construcció i els sotmesos a rehabilitado integral a habitatges de protecció oficial, va ser aprovada pel 80% dels 
regidors de l'Ajuntament de Barcelona amb els vots a favor de Barcelona en Comú, ERC, PDECAT, PSC, i CUP; i 
que el Departament de Territori 1 Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va validar el passat día 5 de 
desembre de 2018, es pro pasa l'adopció deis següents acords: 

Primer.- Emprendre les modificacions escaients del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per tal d'establir 
l'obligació de destinar el 30% del sostre deis edificis de nova construcció o sotmesos a rehabilitado integral din tre 
del sol urbá consolidat de Vila franca del Penedés a habitatges de protecció oficial en régim de lloguer, i en cas de 
venda poder esdevenir per tanteig i retracte a propietat i gestió pública municipal, tenint present el diagnostic del 
Pla Local d'Habitatge 2019-2024 que hi ha el compromís d'elaborar. 

Segon.- 	Emprendre les modificacions escaients del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per tal 
d'establir l'obligad() de destinar les reserves d'habitatge protegit previstes als sectors urbanístics de 
desenvolupament, a régim de lloguer social, i en cas de venda poder esdevenir per tanteig i retracte a propietat i 
gestió pública municipal. 

VOTACIÓ: La moció és rebutjada per 8 vots favorables (3 CUP. 3 ERC, 2 VeC) i 13 
de negatius (8 PDECat, 4 PSC, 1 PP) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que el motiu de presentar la moció ve 
motivada pel fet que la Generalitat ha donat el vistiplau al trámit que s'está fent a 
Barcelona. Vilafranca está comengant a patir estrés habitacional, sobretot en el 
Iloguer. L'esforg económic per llagar representa un 31% i el de compra representa 
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un 27%. Tenim per tant un problema d'accés a l'habitatge de Iloguer. Una série de 
Ileis dificulten el Iloguer, com ha quedat acreditat amb el límit temporal establert a 
la LAU, de tres anys transcorreguts els quals, cal renovar el contracte de Iloguer. 
L'any 2017 hi va haver 260 desnonaments. El 60% a causa de impagament de 
Iloguers i el 40% impagament hipoteques. Si mirem el mercat privat, el Iloguer és 
un 10% de l'oferta. En canvi en la part de la demanda, el 80% vol anar de Iloguer. 
Cada any tenim 200 persones que sololiciten un habitatge de protecció oficial. 

La mesura ens ajudaria a tenir més habitatge social i ajudaria a controlar l'augment 
dels preus del Iloguer. Es una norma prevista en la Llei d'urbanisme que 
l'Ajuntament de Barcelona la va aprovar i la comissió d'urbanisme, amb 
matisacions, ha donat el vistiplau. 

El Pla Territorial Sectorial d'Habitatge preveu que la demanda d'habitatge a 
Vilafranca creixi per sobre del 10%. Van demanar informació al regidor que no els 
ha estat facilitada. 

Aquesta mesura sola, no resoldrá el problema de l'habitatge. Cal mesures de les 
altres administracions. Avui s'aprovaria la voluntat d'incloure en el POUM aquestes 
mesures. 

El Sr. Josep Ramon (PP) voldria els preus de Iloguers no s'incrementessin. Posa de 
manifest que si no hi ha un mínim de rendibilitat, el promotor no tirará endavant i 
per tant. no es disposará de més habitatges de protecció. Ja es veurá el resultat 
práctic en els municipis que ho aprovin. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) demana encapgala la moció i anuncia que la votaran 
favorablement. Recorda que han portat la problemática de l'habitatge en diyerses 
ocasions al Ple. Vilafranca té urgéncies habitacionals. L'opció del 30% va 
encaminada a obtenir més habitatge social. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que comparteixen les preocupacions. El preu 
de l'habitatge no ha fet més que pujar. Al moment que un dret básic s'accedeix 
només des del sector privat, vol dir que el dret es priyatitza. Cal doncs que hi hagi 
una política pública d'habitatge. Cal l'acompanyament de moltes altres mesures 
Avui s'ha aprovat per exemple, la modificació de la Llei d'arrendaments urbans. 

Finalment demanen encapgalar-la. 

La yiabilitat económica d'aquesta mesura és imprescindible si es vol donar 
compliment al dret a un habitatge digne previst en la Constitució espanyola. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) és una moció precipitada ja que l'informe de la 
Comissió d'urbanisme no ha estat publicat encara. No sabem com queda tot plegat. 
Estem en fase de redacció del Pla Local d'Habitatge, que ja ens dirá si aixó ja és 
viable per Vilafranca. Cal tenir en compte que a Barcelona no hi ha polígons 
d'actuació. A Vilafranca hi ha 23 polígons d'actuació urbanística i és d'aquí on 
hauria de sortir la disponibilitat d'habitatge protegit. Aquesta és una solució per 
Barcelona 
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El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que no és una mesura precipitada, és una 
mesura de previsió. Amb la pressió que hi ha actualment a Barcelona és evident 
que més endavant caldrá adoptar mesures a Vilafranca. La moció parla de 
promocions urbanístiques de més de 600 metres quadrats. Els estudis económics 
demostren que rendible i que ajudará a reduir l'augment del preu dels habitatges. 
Manifesta que és curiós que el Pla Local d'Habitatge apareix i desapareix a 
conveniéncia. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) demana guantes ciutats han aprovat aixó. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) respon que Terrassa ho ha aprovat. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que una cosa és Barcelona i l'altra és la 
resta de pobles i que cal veure l'efecte real a Barcelona. Hl ha qui diu que aixó no 
suposi un increment dels habitatges de renda lliure 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que la Conselleria de Territori i Sostenibilitat 
ja l'ha validat. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) respon que a la Conselleria II havien dit que aixó 
mateix a Barcelona pot ser és necessari, peró la resta de municipis ho dubten. 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que han demanat als companys de 
Barcelona informació i els han dit que hi ha un informe de Universitat Politécnica 
que diu que hi ha viabilitat. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifesta que l'equip de Govern está buscant excuses 
per votar en contra. Son poc agosarats. La Conselleria diu que aixó és possible. Cal 
buscar habitatge social. Demana que no donin Iligons de moral. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) respon que el que no són és irresponsables. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que qualsevol mesura en un POUM tarda 
un any i mig com a mínim per ser aprovada definitivament. En l'anterior Ple és va 
aprovar una modificado del Pla General de 90.000 metres quadrats amb un entorn 
de sól urbá consolidat, amb el 30%. Aixó és valent. Com  també és valent ser dels 
ajuntaments que més aposten per la rehabilitació d'habitatges. Recorda que quan 
es van aprovar les Ares, es preveia un 40% habitatge social. Al final no se'n va 
desenvolupar cap perqué cada ciutat té la seva propia realitat. Es pretén aplicar 
una recepta que no hi ha cap planejament que ho contempli. Sembla que sigui 
electoralista. La situació de Vilafranca és molt diferent a la de Barcelona 

El Sr. Marcel Martínez (CUP) Ilegeix: "L'esmentada mesura a més de socialment 
justa és económicament viable al representar una reducció dels valors del sól 
perfectament assumible donada l'acusada revalorització deis mateix els darrers 
anys" que són les conclusions del director del Centre de Política de sól i valoracions 
de la UPC. En época d'expansió urbanística segons les teories económiques liberals 
un augment dels productes suposaria una baixada de preus i cosa que no va 
passar. 
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L'alcalde Pere Regull (PDECat) diu que l'estudi que l'estudi diu que és possible i 
viable económicament, atés la revalorització que havien tingut el sól a Barcelona 
que no és la mateixa que han tingut els terrenys a Vilafranca 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que el mercat d'habitatge Iliure no afecta el 
percentatge d'habitatge protegit. El que plantegen és que comenci la tramitado. 
Com  més tard es comenci a treballar, més tard tindrem els plans d'habitatge 
protegit. 

10. Precs i preguntes. 

El Sr. Josep Ramon (PP) demana si poden informar del número d'habitatge 
rehabilitats totalment dins del casc urbá els darrers tres anys. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) demana que en el darrer Pie van aprovar una moció 
per tal de promocionar que els estrangers que podien votar les eleccions municipals 
ho fessin. Demana saber quines accions concretes s'han fet. 

També demana si s'ha fet un estudi per equipar amb mobiliari les parades de bus. 

En tema de Sales d'estudi, fins fa poc hi havia la biblioteca a l'Institut Eugeni d'Ors 
que funcionava com a Sala d'estudi. Ara estan en obres. S'ha previst alguna cosa 
per substituir aquesta sala? 

També demana si sap alguna cosa del !libre blanc de Serveis Socials? 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que la seva representant al Consell de 
serveis Socials va formular la mateixa pregunta i li contestará el mateix que 
literalment diu l'acta del Consell. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que alguns veIns de la zona de Sant Pau els 
han traslladat que el camí que va als Pagats está molt malmés. Demana si hi ha 
alguna previsió? 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que s'han adjudicat el repás de 
diversos ca mins. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que el pas de vianants davant del supermercat 
que hi ha a la carretera d'Igualada si es pot fer alguna cosa per reduir la velocitat 
dels cotxes 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que s'ha fet alguna cosa, com millorar 
la senyalització del terra del pas de vianants. Ho tornaran a mirar. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) es sumen al prec del senyor Arnabat respecte la 
campanya del dret a vot. 

36 



Se uidament l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secr 
ac 

stenc aquesta 

JUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDES 
Alcoldla 

El s 

AJUNTAMENT 
VILAF PANCA 

EL PENEDÉS 
tarja 

I 

st i pla 
alcalde 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

La Sra. Laja Santís (CUP) manifesta que es fa un Pla d'actuació al barri de l'Espirall 
per dinamitzar el barrí. Si el Pla s'está fent, valen poder participar de la seva 
creació perqué formen part de la Comissió de seguiment. Cas que estigui elaborat, 
el volen veure. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que no está fet, peró no té cap dubte que 
podran participar en les comissions informatives. 
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