
AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

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

Aprovar, donada la necessitat i urgéncia d'atendre despeses de caire 
inajornable, l'expedient núm. 1 de Transferéncies de crédit del Pressupost de 
l'Entitat d'enguany mitjangant baixa per transferéncia d'una aplicació 
pressupostaria destinada al fons de contingéncia, de conformitat amb el que 
disposa l'Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de marg, referent al Text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 

TRANSFERÉNCIES DE CRÉDIT: 

Partida 

3.23102.13000 	Retribucions personal laboral.- 
Benestar social 	  42.383,72 

3.23102.13100 	Retribucions personal laboral 
Temporal.- Benestar social 	 17.616,28 60.000,00 

TOTAL TRANSFERÉNCIES DE CRÉDIT 	  60.000,00 

FINAN1AMENT 

BAIXES PER TFtANSFERÉNCIA: 

Partida 

2.92900.50000 	Fons de contingéncia per despeses 
imprevistes o urgents 	  60.000,00 60.000,00 

TOTAL BAIXES PER TRANSFERÉNCIA 	  60.000,00 

I que s'expesi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacins, entenent-se aprovat definitivament si 
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La Comissió Informativa de Serveis Centrals 1 Hisenda proposa que se sotmeti al 
Pie municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen següent: 

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

Que el Sr. Toni Lobató ocupa un lloc de treball de gruista a l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedés. La seva jornada setmanal és de 35h corresponen 
anualment a 1680 hores. 

- 	En data 22 d'abril del 2016 se li va atorgar l'autorització de la comptabilitat 
amb la realització d'una activitat privada de transport de mercaderies amb una 
dedicació de 2h/setmanals. 

Que en data 6 de setembre del 2018 el Sr. Lobató va soblicitar una nova 
compatibilitat amb una activitat privada per realització d'instal•lacions 
eléctriques generals amb una dedicació setmanal de 5 a 10h fora de la seva 
jornada laboral. 

En data 26 d'octubre del 2018 el Sr. Lobató manifesta la seva disconfor.mitat 
amb la comunicació rebuda respecte a haver de renunciar a la primera 
compatibilitat concedida per tal que se li reconegui la segona compatibilitat. 
Reitera la seva petició de data 6 de setembre, manifesta la intenció de mantenir 
la compatibilitat autoritzada i sollicita que li sigui concedida la nova 
compatibilitat per tenir totes dues els requisits exigits. 

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

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

La petició de compatibilitat que sollicita el Sr. Lobató amb l'activitat privada 
d'installacions eléctriques generals no entra en collisió amb la seva activitat de 
gruista que desenvolupa a la Corporació, doncs no es relaciona directament amb les 
tasques i els assumptes que desenvolupa al seu departament ni coincideix amb el 
seu horari laboral. 

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



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

I tenint en compte el que manifesta el Sr. Lobató, que la dedicació a l'activitat 
privada será de 5h a 10h/setmanals, juntament amb l'activitat que ja té autoritzada 
implicaria una dedicació a activitats privades d'un total de 12 hores setmanals a 
banda de la seva jornada a l'Ajuntament. 

S'observa que es respecte el topall horari establert en l'article 12 de la Llei 
"(...)Ilocs de treball que requereixen la presencia efectiva de l'interessat durant un 
horari igual o superior a la meitat de la jornada laboral setmanal d'administracions 
públiques només és podran autoritzar quan l'activitat pública va seguir una de les 
enunciades en aquesta Llei com de presta cions a temps parcial". 

Atés que s'ha emés informe jurídic del qual es desprén que el Pie pot, com disposa 
l'article 14 de la Llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions públiques, i de la Llei 21/1987, si ho estima adient en aquest cas, 
declarar la compatibilitat per tal que el senyor Toni Lobató pugui compatibilitzar la 
seva activitat a l'Ajuntament amb l'exercici de les activitats privades de transport 
de mercaderies i realització d'installacions eléctriques generals, sempre que es 
compleixin unes determinades condicions. 

Per tot aix6, s'ACORDA: 

1. Declarar que el Sr. Lobató pot compatibilitzar el seu lloc de treball a l'Ajuntament 
de Vilafranca amb l'exercici de les activitats privades de transport de 
mercaderies i realització d'instal.lacions eléctriques generals, tenint presents els 
criteris i limitacions següents: 

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

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

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

L'exercici d'activitats professionals fora de les Administracions públiques 
requereix el previ reconeixement de compatibilitat per part del Pie municipal, i 
aquest reconeixement no pot modificar la jornada de treball ni l'horari de la 
persona interessada (art. 14 Llei 53/1984 i art. 21 i 22 de la Llei 21/1987). 
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e) No es pot reconéixer compatibilitat al personal que ocupa llocs de treball que 
comporten la percepció d'un complement específic pel factor d'incompatibilitat o 
per un altre concepte equiparable (art. 14 Llei 21/1987 i art. 331 Decret 
214/1990). 

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

2. Notificar aquest acord a la persona interessada. 
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POUTICA MUNICIPAL 
ESQUERRA 

I REPUBLICANA 

moaó DEL GRUP MUNICIPAL DI ESQUERRA REPUBLICANA 
PER A LA CREACIÓ D'UN PROTOCOL DE BONES PRACTIQUES EN INFORMACIÓ 

SOBRE SERVEIS FUNERARIS 

Vilafranca té un problema amb els serveis funeraris. L'estat de monopoll que pateix 
la clutat en aquest servei fa que els preus actuals siguin abusius i que es vulneri el 
dret de la ciutadania a accedir al preu mínim de servei, que per Ilel s'ha d'oferir per 
part de les empreses. 

Sobre l'abús deis preus de l'empresa monopollstica que opera a Vilafranca aquest 
pie municipal ha debatut diverses mocIons al Ilarg d'aquest mandat, sense que aixó 
hagi significa grans passes endavant per resoldre aquesta situació d'abús cap a la 
ciutadania. 

Deixant de banda les accions que caidria dur a terme per donar compliment a les 
votacIons del ple, cal enfortir una altra vessant. La transparéncia i la informació. 

Moltes vegades les empreses s'aprofiten del desconeixement de les families per 

Inflar preus, per amagar informació en definitiva, per aprofitar-se del moment dificil 
per treure'n rendiment económic. Aquest fet cal combatre'l des de les institucions, 
garantint que tots els vans i yenes de VIlafranca rebln quins són els seus drets 1 qué 
poden fer. i/o demanar en l'ambit deis serveIs funeraris. 

Al seu torn, s'han de remoure els obstacles perqué no es produeixin pels serveis 
funeraris practiques restrictives de la competéncia en la recollida de difunts.  de 
l'Hospital 1 del centre sociosanitari Ricard Fortuny o, si és el cas, en dornicIlIs 
particulars de la localitat. En matéria de transpon funerari, qualsevol empresa 
autorltzada per serveis funeraris pot prestar el de transpon (eficacia nacional de les 
autoritzacions). 

Per aix6 és necessari promoure un protocol de bones practiques de serveis funeraris 
que faciliti a la ciutadania la informació sobre els seus drets a l'hora d'accedir a 
aquests serveis i que eviti practiques que afavoreixin el monopoli funerari i els 
elevats preus del servei. 

Aquest protocol hauria de garantir la InformacI6 sobre totes les empreses que 
operen al territori amb independéncia d'on s'ha prodat la defunció o on es vol fer 

l'enterrament o inclneració. I també l'explicad/5 de quins són els serveis considerats 
obligatoris en cas de defunció (féretre, tanatopráxia básica, gestió administrativa 1 
trasfiat fins al cementiri o lloc de cremacló) I quins són els servels complementaris o 

opcionals. O bé, la informacIó necessária per a explicar que en el cas de que es tingui 
una asseguranca, cal respectar el dret a no esgotar el capital assegurat, retornant el 
sobrant que s'hagi generat. 
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Cal que la ciutadania conegui els seus drets, que els centres sanitaris actuin de forma 
correcte i que els poders públics batallin per aconseguir resoldre aquesta situació 
d'abús. I per fer-ho cal conéixer i saber. 

La transparéncia, la inforrnació i garantir uns preus justos 1 accessibles per a tothom 
ha de ser una prioritat I está en mans d'aquest ajuntament fer-ho possible. 

Aixf el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Vilafranca proposa al pie de 
Vilafranca adoptar els següents acords: 

Impulsar un protocol de bones practiques en informacló sobre servels 
funeraris per garantir la Iliure elecció, acabar amb els tractes preferencials, I 
assegurar un servei just. 

Garantir que tots els centres sanitaris de la vila posin en práctica aquest 
protocol. 

Garantir que les empreses que operen a Vilafranca en l'ambit deis selva 
funeraris compleixen amb el preu mfrtim garantit (servei basic de preu tancat) 
creant mecanismes de fiscalització del serveis funeraris. 

Elaborar una Carta de Drets sobre serveis funeraris adrepda a tota la 
clutadania perqué conegui quins scan els seus drets, per tal d'evitar situaclons 
d'abús per part de les empreses funeráries. 

Donar compliment a totes les anteriors mocions relatives a serveis funeraris 
aprovades per aquest ajuntament durant S present mandat. 

Vilafranca del Penedés, a 14 de gener de 2019. 

Pere Sábat, Josep Álvarez i Mónica Hill 
Grup municipal d'ERC a Vilafranca del Penedés 
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POLITICA MUNICIPAL 

:MISMAPUBU A 

MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBUCANA 
DE SUPORT ALS PRESOS I PRESES POUTIQUES 

DAVANT L'INICI DEL JUDICI CONTRA LA DEMOCRACIA 

Aquests propers mesos es viurá el que sens dubte és un judici a la democrácia. A 
Madrid tIndrá lloc el judici contra 9 persones acusades de posar les urnes per tal que 
la ciutadania d'aquest país pogués decidir democráticament el futur de Catalunya. 

Un referéndum que es va celebrar el primer d'octubre del 20171 que a Vilafranca va 
comptar amb la participado del 53,83% del cens, on l'opció a favor de la República 
va gua nyar amb el 93% del supon de la ciutadanla. 

La causa general contra la democrácia que va impulsar el govern del partit més 
corrupte d'Europa, 'el Partit Popular, está plegada d'irregularitats, tal com han 
denunciat lis defenses deis presos i preses polítiques. Les constants vulneracions de 
drets, no fan més que deixar clara la voluntat de venjanga deis poders del Regne 
d'Espanya contra la voluntat del poble de Catalunya d'exercir el seu legítim dret a 
l'autodeterminac16. 

Vilafranca, com a vila compromesa amb els valors de la democrácla, els drets 
humans I les Ilibertats ciutadanes, no pot restar impassIble davant d'aquesta 
situació, perqué en aquest judici no només es jutja a nou persones, es jutja a tot un 
poble. No a aquells que es declaren independentistes, sinó a tot un poble que vol 
poder decidir, sigui quina sigui la seva posició sobre el futur polític del nostre país. 1 
ho vol fer en Oau 1 Ilibertat. 

La deriva autorltária que ha emprés l'Estat espanyol requereix un front de tots els 
demócrates per tal d'assegurar les regles básiques de la convivencia. La repressió 
mal será una resposta. La violencia mal será una resposta. L'agressivitat mal será una 
resposta. Les umes 1 la democrácia són la resposta. 

Per fer front a aquesta deriva autoritária cal que es deixi clara la posició de les 
instaucions democrátlques. Vilafranca sempre será al costat de la democrácia I 
contra les injustfcies. Per tant, cal donar supon al Jordi Cuixart, a l'Oriol Junqueras, a 
la Carme Forcadell, al Quim Forn, al Raül Romeva, al Jordi Turull, a la Dolors Bassa, al 
Jordi Sánchez al Josep Rull davant el judici a que l'Estat espanyol els sotmetrá per la 
simple raó de posar les urnes durant el 1 (octubre del 2017. 

És per aquests motius que el Grup Municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament 
de Vilafranca proposa els següents acords: 



Instar al Govern del Regne d'Espanya a acceptar una taula de negociacI6 amb 
les institucions de Catalunya per trobar una solucl6 democrática al conflicte 
politic sobre el futur del nostre pais. 

Donar suport a les mobilitzacions clvlques 1 populars en defensa deis presos i 
preses polítIques i de les persones exillades. 

Enviar com a Ajuntament, una carta de supon als presos i preses politiques 
davant de l'Imminent ir*/ del judici contra la democrácia, mostrant-los el 
supon d'aquest Pie. 

Donar supon a totes les accions que s'acordln al Parlament de Catalunya en 
defensa de la democrácia, els drets clvils I ponla I les llibertats ciutadanes. 

Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, a l'AssocIació Catalana de 
Drets Civils, al Govern de la Generalitat, a la Delegaci6 del Govern al Penedés 
i al Consell Comarcal de l'Alt Penedés. 

Vilafranca del Penadas, a 14 de gener de 2019. 

¡'ere Sábat, Josep Alvarez 1 Mónica Hill 
Grup municipal d'ERG a Vilafranca del Penedés 
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MOCIÓ PROPOSADA PER INTERMÓN OXFAM QUE PRESENTA VILAFRANCA EN COMÚ 
PER DECLARAR VILAFRANCA DEL PENEDÉS ZONA LLIURE DE PARADISOS FISCALS 

EXPOSICIó DE MOTIUS 

Els paradisos fiscals, provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local. Amb 
impostos mlnims, l'elusió fiscal de les grans empreses a través deis paradisos fiscals 
suposa una discriminació económica per a petites i mitjanes empreses que no poden 
i/o no volen fer-ne ús. L'elusió fiscal a través deis paradisos fiscals també fa minvar la 
recaptació pública, pel que és més difícil financar la despesa de serveis socials. Degut a 
la seva opacitat, els paradisos fiscals faciliten el blanquelg de capitals, la corrupció, el 
finanyament del crim organitzat, de máfies I de grups terroristes, l'encobriment de 
tráfic d'armes I altres activitats contráries als drets humans i al bé comú 

Les greus conseqüéncies que comporten els paradisos fiscals ha fet que diferents 
actors internacionals (G7, G20, OCDE, UE) estiguin prenent mesures per a obligar a un 
mejor control sobre la utilització deis paradisos fiscals per part de grans empreses per 
eludir o evadir impostos. En aquest sentit, el Parlament Europeu va votar el passat 

juliol de 2015 a favor de que totes les empreses multInacionals hagin de fer públIc un 
Ilistat de totes les filials que tenen a cada país en el que operen, amb les dades de 
l'activitat económica i el pagament d'impostos en cadascun d'ells (Country-by-country 
report). En aquesta mateixa línia, el govern espanyol s'ha compromés a que les 
empreses hagin de facilitat aquesta informacló abans del 2016, encara que amb la greu 
limitació que només estaran obligades aquelles empreses que facturin més de 750 
mllions d'euros a l'any ¡aquesta informació no será d'accés públic. 

En l'ambit catalá, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 223/X, sobre les 
externalltzacions, els subcontractes i les privatitzacions deis serveis públics el 19 de 
juny de 2015, Instant al govern a que no contracti serveis d'empreses que tenen seus a 
paradisos fiscals. 

Els ajuntaments poden reduir l'impacte global deis paradisos fiscals i tractar de 
modular el comportament de les empreses cap a un model de més responsabllitat 
fiscal a través d'una mejor control deis concursos públics locals, per tal que aquests es 
donin en condicions de illure competéncia, I no de dumping fiscal. 

Per aquests motius, l'Ajuntament de VIlafranca del Penedés es compromet a: 

1. Declarar el municipi zona !Hure de paradisos fiscals, comprometent-se a fer els 
passos necessarls per a assegurar que els concursos públics afavoreixin a les empreses 
que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que utilitzen 
els 
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paradisos fiscals per a fer frau, sempre dins allá que la vigent ilel de contractació 
pública determini. 

2. Activar els mecanismes que siguin possIbles dins la legislació de contractació pública 

vigent per a discriminar la contractació d'empreses privades per a prestar serveis 
públics que operin de manera fraudulenta en paradisos fiscal o socletats que formIn 
part de la matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals, d'acord amb la resolucIó 
del Parlament de Catalunya del 19 de juny de 2014. 

Alhora l'Ajuntament es compromet a recolzar totes aquelles iniciatives que mirin 
d'abordar modificacions a l'actual Ilei de contractació pública per establir com a criteri 
de valoració la responsabIlltat fiscal empresarial. 

3. Comprometre's a prendre les mesures de transparéncia següents: 

Fer públic el compromis d'aquesta mutó a la ciutadanla del municipl, a 
Oxfam Intermón (i a la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Sonada) 
com a impulsor d'aquesta iniciativa, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya 1 a la Comissió d'Economla del Parlament de Catalunya, al Ministeri 
d'Hisenda espanyol i als governs de la Generalitat i d'Espanya. 

Compartir amb altres municlpis I amb la clutadanla en general la inforrnadó 
relativa a les decisions sobre les empreses que han participat en concursos 
públics, en fundó de la seva responsabilitat fiscal. 

4. Aquests compromisos s'han de tradulr en la tramitació en el ple municipal de les 
disposlcions legals necessáries per a Iniciar la seva articulació en el termini máxim d'un 
anys des de l'aprovacló de la present moció. 

5. Col•laborar amb la resta de municipis que hagin estat declarats Illures de paradisos 
fiscals, aixt com amb la Plataforma per una fiscalitat justa i Oxfam Intermón, de cara a 
establir bones práctiques d'actuacló I minores en les concrecions jurídiques I legals 
derivades d'aquests compromisos. 

Vilafranca del Penedés, 15 de gener de 2019 
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