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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

Identificado de la sessió: 

Núm. : 03/2019 
Carácter: ordinari 
Data: 26 de marg de 2019 
Horari: de 20:06 a 00:30 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 i Mata (VeC) 
Montse Arroyo i Ferrando (PSC) 
Anna Doblas i Ruiz (PDECat) 
Raimon Gusi i Amigó (PDECat) 
Mónica Hill i Giménez (ERC) 
Josep Maria Martí i Ráfols (PDECat) 
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 Mil á (PDECat) 
Pere Sábat i Lluverol (ERC) 
Laja Santís i Martí (CUP) 
Ramon I. Zaballa i Serra (PSC) 

Excusa la seva abséncia: 

Marcel Martínez i Mañé (CUP) 

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

Desenvoluparnent de la sessió 

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenária ordinária de 
19/02/2019. 
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S'aprova per assentiment unánime deis regidors i regidores presents l'acta del Pie 
celebrat el dia 19 de febrer de 2019. 

ALCALDIA 

2. INFORME DEL SINDIC DE GREUGES. Informe al Pie del Síndic de Greuges 
de Vilafranca, sobre l'exercici de 2018. 

Es dóna la paraula al Sr. Jaume Rafecas, síndic de Vilafranca del Penedés, el qual fa 
la presentació de la seva memória anual. 

Inicia la presentació amb la lectura d'un fragment de "La pell de brau", de Salvador 
Espriu, com agraTment als ánims i bons desitjos per la seva tasca, rebuts per part 
diferents persones. 

Manifesta que quan Ii demanen si la feina era maca, si era divertida.., el que té 
molt ciar és que no és ni maca ni divertida; aixó sí, contesta sempre que és 
interessant. 

Ha aprés moltes coses i l'ha fet conscient de les moltes altres que pot aprendre, 
encara. I la convicció permanent que está col•laborant al fet que la ciutadania es 
pugui queixar d'alló que pot percebre com a abusos de la gestió municipal 
proporciona una sensació d'estar treballant per la justícia i els drets deis ciutadans 
que és molt reconfortant i positiva. 

Encara que de forma breu i fora superficial, el pas per la gestió de la política local 
li proporciona un enfocament de la realitat vilafranquina molt diferent de la que 
tens com a ciutadá. Dóna un enfocament molt més complet i real de les enormes 
dificultats de gestionar una estructura tan complexa, diversa, problemática i rica 
com és Vilafranca del Penedés 

Una altra sensació -recurrent- de la consideració de la feina de síndic és la soledat. 
Malgrat el suport extraordinari que ha trobat en el Josep M. Albertí, el técnic de la 
Sindicatura, la seva alta competéncia, la seva professionalitat, el seu consell i el 
seu escalf; tens la sensació que estás més sol que la una i que estás lliurant una 
guerra contra el món. 

La satisfacció més gran que proporciona la feina de síndic, és la d'aconseguir la 
solució deis casos a través de la mediació. Es la més difícil, no cal dir-ho, peró és la 
més reconfortant i agradable. Difícilment veu absolutament tota la raó en un 
ciutadá quan li presenta un conflicte, i tampoc tota la raó en l'Ajuntament quan 
comerna a gestionar el cas. Els seus 'expedients estan piens de matisos, de 
percepcions, de consideracions que els fan susceptibles de més d'una interpretació 
i, per tant, de més d'una possibilitat de solució. Quan aquesta solució es converteix 
en l'entesa a qué arriben les dues parts és, quan es sent més satisfet. 

L'Informe que presenta inclou, l'estadística deis casos gestionats durant l'any 
passat, perqué vegeu amb objectivitat com ha estat la tasca d'aquesta Sindicatura. 
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Més enllá deis números, peró, una altra constatació claríssima és que la gent vol 
ser escoltada. Ja ho deja la Glória Valed en la presentació del seu últim informe i 
m'ho deja a mi quan m'acomboiava en el traspás de funcions. Els usuaris de la 
Sindicatura agraeixen molt el fet de ser escoltats. Fins i tot aquells -o molts 
d'aquells- a qui no pots donar la raó t'agraeixen les gestions realitzades i que els 
hagis escoltat. 

En la gestió de l'ajuntament, aquest pot millorar , en primer lloc, en la resposta a 
les reclamacions deis ciutadans (i, de retruc, a les del Síndic). No pot ser que 
l'Ajuntament trigui tant -no en tots els casos i departaments, peró sí en alguns 
d'ells- a respondre a les inquietuds deis vilafranquins. Aquesta manca d'eficiéncia 
esdevé escandalosa -i perdoneu-me la contundéncia- davant del fet que el mateix 
Ajuntament desestima recursos per exhauriment del termini de presentació. Ho 
trobo molt greu. 

En relació al seguiment deis expedients de la Sindicatura, estem exactament en la 
mateixa situació. Al costat de regidors, treballadors municipals i departaments que 
són exemplars i modélics a l'hora de contestar les seves preguntes i respondre a les 
seves demandes, n'hi ha que, ras i curt, et fan florir. La seva feina seria molt 
inferior si totes les persones d'aquest segon grup es limitessin simplement a fer el 
que diuen que faran: "Está reunit; quan surti et truca.", "T'ho envio demá per 
correu electrónic.", "Ara no hi és, ja li diré que el busques.", etc. 

L'alcalde está puntualment informat d'aquesta -i de totes les altres- situacions que 
creu que ha de conéixer. Les altament productives entrevistes que celebrem cada 
dos o tres mesos funcionen molt bé en aquest i en d'altres sentits. Li ha fet saber, 
de moment, el nom de les dues persones que més rápidament contesten les seves 
apel•lacions. Primer de tot, en positiu, suposa que deu ser per la seva condició de 
mestre. Aquest primer any no en dirá cap, de nom, ni tan sois aquests que podria 
felicitar. 

En aquest sentit, peró, és de justícia que reconegui aquí que, en general, l'atenció 
que li presta l'administració municipal és alta i satisfactória. Ho diu perqué - 
contráriament al que he sentit en més d'una ocasió a síndics d'altres localitats- no 
té en absolut la sensació que l'Ajuntament "no em fa cap cas". I a part d'aixó, 
aprofita l'avinentesa per deixar constáncia que els recursos que proporciona a la 
Sindicatura per al seu desenvolupament normal són correctes i suficients. En el cas 
de l'any 2018, a més, ha de dir que la receptivitat a l'hora d'augmentar 
extraordináriament aquesta col•laboració per tal que poguéssim commemorar com 
cal el XXV Aniversari de la institució a Vilafranca va ser fácil d'aconseguir i 
susceptible d'agrair. 

En segon lloc, tenim molts expedients de resolució transversal, és a dir, que afecten 
a més d'una área o departament municipals. Aixó en complica el seguiment, com és 
natural, per la qual cosa caldria un esforç suplementan, també en general, a 
implicar-s'hi de forma més decidida encara que "no sigui cosa meya". 

En tercer lloc, els -pocs, afortunadament- casos en qué el ciutadá té tota la raó, 
denuncia un greuge com una casa de pagés i l'Ajuntament se li gira d'esquena, tal 
com deia Narcís 011er a La febre de Por, amb "raons especioses d'administració", és 
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a dir, amb excuses de mal pagador, amb la qual cosa el deixa en una situació 
d'indefensió absoluta i de superació impossible. 

No és ara el moment d'exposar ni de discutir aquests casos, óbviament, peró sí que 
-veient com han anat les coses fins al Moment que som- em veig en l'obligació de 
deixar-ne constáncia pública, d'esmentar-los, almenys, perqué crec que és urgent 
que s'hi trobi una solució. 

Es tracta, en primer lloc, de la situació d'estar 'ligada de mans i peus en qué es 
troba la propietária de l'edifici contigu al dels pisos de l'antic Cal Mencia, al carrer 
dels Ferrers. La catalogació d'equipament geriátric li fa prácticament impossible que 
el pugui vendre o Hogar en condicions mínimament acceptables i també que hi 
pugui realitzar les obres de millora que el seu precari estat actual converteixen en 
veritablement urgents. A més, l'Ajuntament tampoc no l'hi vol comprar, la qual 
cosa també seria una solució. 

I el segon afecta a dues persones, veTnes de la Casa de la Festa Major, que fins fa 
poc estava en obres, durant les quals una grua va topar amb uns cables eléctrics 
tot provocant un incident que va inutilitzar diversos aparells electrodoméstics de 
casa seva. Les obres es van aturar perqué l'empresa concessionária va fer fallida, i 
ara no es pot recórrer ni a ella ni a la seva companyia asseguradora, i l'Ajuntament 
manifesta que no té cap obligació de reconéixer-se'n responsable subsidiad. Qué 
poden fer, aquestes persones? 

En quart lloc, vull fer referéncia a l'expedient d'ofici que va obrir la M. Glória Valeni 
el juny del 2016, que porta per títol Actualització de Pordenanpa deis Serveis 
Funeraris i propostes de ~lora en la prestació d'aquests serveis. Si hi han 
continuat dedicant, i pot anunciar que han contribuí a pal•liar alguna de les 
mancances que hi observaven, sobretot en relació a la informació als usuaris, que 
ha passat a ser una mica més consistent i transparent, i en l'actitud de respecte i 
consideració pel trasbalsat estat anímie dels ciutadans que utilitzen els serveis. 
Creu, aixó no obstant, que queden fora altres aspectes de l'expedient susceptibles 
de millorar, especialment els preus dels diferents productes que ofereixen, que 
aquesta Sindicatura continua considerant molt cars, en termes generals. 

I en cinqué lloc 	amb una importáncia molt més relativa-, es vol referir també a 
la problemática generada cada vegada que hi ha canvis en determinats 
aparcaments o sectors d'aparcament. Li consta que es fa el possible per a 
senyalitzar-ho correctament i informar-ne bé, peró potser caldria incrementar 
aquesta bona práctica. 

Seguidament, fa referéncia a un parell de coses que no acaba de veure ciares 

Tenen obert un expedient presentat per din propietari que va vendre un pis per una 
quantitat molt inferior a la que va pagar per comprar-lo -amb els efectes de la crisi 
económica entremig- i es queixa que l'Ajuntament li cobra igualment la plusválua. 
Tinc molt clan que aquesta postura és plenament legal, peró no estic segur que 
acabi de ser del tot correcta. La mateixa paraula, plusválua, indica més valor, 
augment de valor, per la qual cosa una cárrega impositiva municipal estaria 
plenament justificada. Peró si estem parlant duna pérdua de valor -o, almenys 
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duna pérdua de valor en la transacció-, ¿no seria més lógic que no s'apliqués, 
aquest tribut? 

La segona és la presumpció de veracitat deis agents de la Policia local. En conec 
també la base absolutament legal i la justificació d'aquesta mesura en el sentit 
d'evitar un previsible col•lapse absolut si no existís i tothom donés per bona la seva 
versió deis fets (especialment en el cas de les multes de tránsit, és ciar). També sé 
el que s'hi jugaria l'agent que mentís i es pogués demostrar que mentia... De totes 
maneres, també considero que es pot donar, aquest cas. En una de les consultes 
que han gestionat -una de sola- té el pie convenciment -que no pot demostrar, és 
ciar- que un agent va mentir. No sap si, en un cas així, podrien acordar algun altre 
pas que pogués aclarir més la veritat deis fets. No ho té ciar, peró potser un 
acarament directe entre el ciutadá i l'agent implicats, amb el Síndic com a 
testimoni.... 

Cada vegada té més ciar que un deis principals problemes de l'administració pública 
és el de l'habitatge (i la resta de dificultats associades per part de les persones 
menys afavorides económicament). No ho diu tant per les queixes rebudes a la 
Sindicatura, sinó per tot el que va veient quan desenvolupa la tasca de Síndic, 
assisteix a reunions, trobades, jornades de formació, Ilegeixes informes, etc. 

Els casos que més l'angoixen i el desanimen són els de les persones d'aquest grup 
que el van a veure i U exposen uns panorames absolutament desoladors, injustos i 
que tenen l'aparenga de ser absolutament insolubles. Considera que els Serveis 
Socials municipals fan tot el que poden i una mica més. 

Gairebé ho deixaria com una reflexió en veu alta, que aquest és el problema 
número 1, que la crisi no ha fet altra cosa que agreujar, i que pot arribar a influir - 
com s'está veient en altres indrets del país i del món- en derivacions polítiques 
cada vegada més demagógiques, més populistes, més xenófobes i més injustes. 

També plantegen el problema cada vegada més universal i més greu de les 
ocupacions il•legals deis habitatges i els diferents tipus d'empadronament que es 
donen (o que s'haurien de donar). 

Afegeix que els ciutadans -alguns ciutadans, vaja- també haurien de mirar de ser 
més conscients de la complexitat i les enormes dificultats d'organitzar la vila i fer 
que tot vagi bé. 

Un exemple, en aquest sentit, és el fenomen forga sovintejat, en referéncia als 
conductors, que els tiquets de zona blava, les targetes de PMR i els rellotges de 
regulació horária "cauen" del seu 'loc. Em sembla ciar, en aquest context, que la 
gent hauria de ser més responsable i assumir els propis errors o distraccions. No es 
pot pretendre que l'administració se'n faci cárrec. 

Una realitat que el va sorprendre molt agradablement va ser la constatació de 
l'existéncia del Fórum SD. No només és una associació útil i productiva, sinó que 
viu permanentment en una atmosfera d'acolliment, d'ajut, de pedagogia, de 
respecte... que la fa, a més a més, agradable. 
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Assegura que els conflictes dintre del Fórum són mínims i que són tractats amb una 
consideració i un respecte modélics i exemplars (com no podria ser d'altra manera, 
entre persones que fan de la seva professió la Iluita contra la injustícia a través de 
la mediació). 

Una petita Ilástima, en aquest context, és que les relacions del Fórum amb la 
Sindicatura de Greuges de Catalunya no sigui tan bona ni tan fluida com podríem 
esperar. Al costat d'una gestió del Síndic, que reconeix brillant i eficient en molts 
aspectes, al costat de la constatació de l'excel•lent i interessantíssima conferéncia 
que va pronunciar al Vinseum amb motiu del XXV Aniversari, veu una actitud más 
preventiva que cooperadora amb les activitats del Fórum, la qual cosa no propicia 
que les coses vagin tan bé com podrien anar. 

El Fórum, els forneix d'eines, d'experiéncies, de materials de formació, de suports 
puntuals, de cooperació activa i desinteressada, etc., que el fan auténticament 
interessant, productiu i profitós. 

Manifesta el seu agraTment más sincer a l'Ajuntament. En primer Mac perqué creu 
que el saldo entre la discussió dels conflictes i la correcció en les relacions personals 
ha estat clarament positiu. 

En segon Iloc perqué continua considerant la Sindicatura una institució útil i 
necessária, no pas per convenció social o estratégia política, sinó per convicció 
sincera i sólida. En aquest sentit, és d'agrair que disposa tot alió que és necessari 
materialment per al desenvolupament de les tasques del servei. 

També manifesta que pel que he observat en sindicatures d'altres poblacions, Ii 
hauria agradat tenir más relació amb la totalitat de regidors i regidores d'aquest 
Consistori, i especialment amb els grups de l'oposició i es manifesta predisposat a 
suggeriments que possibilitin la concreció d'aquest desig. 

Acaba amb dues propostes d'ofici que fa temps que li ronden pel cap. Creu que hi 
ha dos greuges materials que caldria solucionar duna manera o altra. El primer: 
¿com és possible que aquest Saló de Sessions no disposi d'alguna taula, algun 
escriptori, algun moble on els regidors puguin repenjar els seus papers, documents, 
bolígrafs, etc? 

I la segona és l'existéncia d'un aparell de megafonia permanent i de qualitat a la 
Plaga de la Vila. Em sembla que s'hi produeixen prou esdeveniments -promocionats 
o no per l'Ajuntament- com per fer-ne una inversió altament rendible. 

Finalitza la seva intervenció dient: "Asseguro que he fet, com a Síndic, tot el que he 
pogut. Us agrairé que em considereu els encerts i sigueu benévols amb les 
mancances. M'hauria fet felig que aquest primer any de la meya tasca coincidís amb 
la superació del grandiós, l'immens greuge que sofreix el nostre país pel fet de tenir 
empresonades o exiliades persones absolutament innocents, peró malauradament 
no ha estat possible. Que l'anhel de justícia que la immensa majoria de nosaltres 
portem a dins arribi aviat a corregir aquésta situació... i que es continui estenent 
per sempre per construir una Vilafranca cada vegada millor". 

El Sr. Josep Ramon (PP) agraeix la tasca del síndic. La Sindicatura és un instrument 
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de control de qualitat de l'equip de govern. 160 consultes i expedients vol dir un 
munt de feina. Recorda que el principi de veracitat de les denúncies de la Policia 
Local admet prova en contra i troba interessant la possibilitat d'acarament entre la 
policia i el denunciat. També considera que caldrá repassar el cas de la plusválua. 
Casos que siguin molt evidents, podem estalviar al particular haver de fer la 
despesa per recórrer via jurisdiccional. Despesa que per altra part també té 
l'ajuntament a l'haver de dedicar recursos personals a aquests temes. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) felicita el Sr. Jaume Rafecas per la tasca 
desenvolupada. Li sembla que se n'ha sortit molt bé. En la seva tasca a vegades hi 
ha moltes dificultats per obtenir informació deis serveis municipals. En 
l'organització del propi Ajuntament, potser s'hauria de pensar en un funcionament 
més transversal. 

El tema de l'habitatge preocupa, és un tema que está sobre la taula. Si Vilafranca 
vol ser una vila acollidora, tenim un problema pendent amb l'espai públic Agraeix la 
referéncia a la situació deis regidors en el Ple. 160 casos poden semblar molts peró 
amb la quantitat de coses que fa l'ajuntament, no són tants. L'ha sobtat que cap 
s'hagi resolt a favor de l'interessat i posa de relleu que es confon l'Ajuntament i 
equip de Govern. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) agraeix la tasca que realitza en Jaume i en Josep Maria 
Alberti. Recorda que als grups municipals també els arriben moltes queixes de ve'ins 
i veines i aquestes no arriben el Síndic. Es queixen del retard en resoldre 
expedients, aconseguir cita amb determinat regidor, etc. La queixa pels retards no 
hi hauria de ser. Es una queixa a l'organització interna. També hi ha situacions 
socials amb una alta vulnerabilitat, que afecten a les famílies. Entenen que 
l'Ajuntament hauria de fer un gir i invertir recursos humans i en política 
d'habitatge. Cal una bona política d'habitatge. 

En quant als serveis funeraris, no comparteixen el gir que diu el Síndic que ha fet 
Áltima en matéria de transparéncia. 

Finalment, també els sorprén que no hi hagi cap cas favorable cap al veí i desitgen 
que les dues darreres peticions al síndic sobre les taules i la megafonia siguin 
ateses. 

El Sr. Francesc Oliva (CUP) agraeix la tasca feta pel senyor Rafecas. Coincideixen 
en la diagnosi i amb les sensacions. El síndic és una figura cabdal. La precarització 
no parará d'augmentar a conseqüéncia de la precarietat laboral i l'increment del 
preu de l'habitatge. 

Demanen la máxima celeritat al govern a resoldre els expedients de la Sindicatura. 
Demanen un Pie extraordinari sobre els temes més rellevants de l'informe del 
síndic. 

Ramon Zaballa (PSC) manifesta que ti ha semblat molt oportú el poema en qué 
comenga la memória i ens el podríem aplicar tots. Mostra l'agraiment del grup 
municipal socialista a la seva tasca. Agraeix la comprensió dels casos i comparteix 
gaire bé la totalitat de la seva exposició. 
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De 8 casos de l'Area de serveis a les persones 5 han resolt a favor de l'ajuntament i 
1 mediació. Observa en les paraules del síndic, bons desitjos i propostes de millora. 
També posa de manifest que molts deis que estan aquí, moltes vegades també fan 
terápia amb els ciutadans que desitgen ser escoltats. 

Finalment afirma que l'ajuntament de Vilafranca considera la Sindicatura com una 
institució cabdal per convenciment. 

El Sr. Joan Manel Montfort (PDECat) manifesta que tenim un magnífic síndic. Creu 
que la van encertar. Han tingut tres o quatre reunions amb el Sr. Jaume Rafecas, 
que considera productives. 22 casos sobre 10.500 sancions de tránsit, cal 
considerar que es va pel bon camí. La voluntat d'escoltar ja s'inicia des del mateix 
servei, cosa que creu que ajuda a que arribin menys casos al síndic. 

El Sr. Jaume Rafecas agraeix les intervencions deis grups municipals i aclareix que 
les multes retirades les han considerat mediació. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que el síndic és la nostra consciéncia. 
L'alcalde que li digui que tot ho fa bé l'está enganyant. 

En la resposta al ciutadá tenim un problema. Avui dia tenim correu electrónic, 
queixes a través de xarxes socials, a través de la página web, 	Actualment, la 
intercomunicació govern-ciutadá és més gran que mai. I cal tenir en compte que els 
serveis, a més de contestar les queixes, han de fer la feina. Cal millorar. 

Entén que la gran majoria deis expedients que finalitzen la mediació, suposa que 
l'ajuntament no ho havia fet bé. 

La problemática de pagar los danys als verns de la Casa de la Festa Major es de 
carácter jurídic. Cal que l'informe digui que és responsabilitat de l'ajuntament. 

Pel que fa a la veina del geriátric, cal que sigui objecte de la propera modificació del 
POUM. 

Respecta la presumpció de veracitat deis informes deis agents, aquesta és 
revocable, peró cal demostrar-ho. 

Compartim la problemática de l'habitatge, que és un problema no només de 
Vilafranca sinó de tot el país. 

SERVEIS CENTRALS I GOVERNACIÓ 

3. 1/2019/HIS_LP. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018. Donar compte al Pie 
de la Liquidació deis pressupostos de l'Entitat corresponent a l'exercici 2018. 

L'alcalde-president d'aquesta Corporació, en compliment del que disposa l'article 
193.4 del RDL 2/2004, de 5 de marL que aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, 
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INFORMA: 

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

ENTITAT  

1. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 

3.- Resultat pressupostari: 

. Drets reconeguts nets 	 47.765.582,35 

. Obligacions reconegudes netes 	 44.493.433,74 

. Resultat pressupostari 	 3.272.148,61 

. Despeses finanpades amb romanent de tresoreria 	 5.366.210,61 

. Desviacions negatives de financament 	  2.260.177,96 

. Desviacions positives de finanpament 	  3.396.450,81 
Ajustaments 	 4.229.937,76 

. Resultat pressupostari ajustat 	 7.502.086,37 

II. LIQUIDACIó PRESSUPOSTOS TANCATS 

Estat de despeses: 

. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2018 	 3.151.246,63 . Saldo 
final Obligacions a 31/12/2018 	 11.882,45 

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

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

Estat d'ingressos: 
. Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2018 	 
. Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2018 	 

 

10.038.480,15 
5.471.013,94 

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

 

   

Despeses finarnades amb romanent de tresoreria afectat 

27.736.889,20 
. Saldos compromesos A, D, AD 	  7.869.254,20 

. Operacions de capital 	  19.074.970,51 

. Funció efectiva recaptació drets afectats 	792.664,49 

Ingressos 	 27.736.889,20 
Cárrec al romanent de tresoreria afectat 	 24.343.946,24 

. Recursos afectats 	  3.392.942,96 

IV. ROMANENTS DE CRÉDIT FINANCATS AMB R.T. GENERAL 
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Despeses financades amb romanent de tresoreria general 
5.653.982,93 

. Saldos compromesos A, D, AD 	  2.012.738,62 

. Operacions de capital 	  3.590.027,11 

. Funció efectiva recaptació drets afectats 	 51.217,20 

2.- Ingressos 
	

5.653.982,93 
. Cárrec al romanent de tresoreria general 	 5.653.982,93 

V. ROMANENT DE TRESORERIA 

Fons líquids 	  

Drets pendents de cobrament 

 

32.737.862,97 

9.338.679,13 

 

. Pressu post corrent 	  4.873.577,75 

. Pressupostos tancats 	  5.471.013,94 

. Operacions no pressupostáries 	  205.527,33 
Cobraments pendents d'aplicació 	  -1.211.439,89 

Obligacions pendents de pagament 	  3.629.529,57 
Pressupost corrent 	  1.978.080,15 

. Pressupostos tancats 	  11.882,45 

. Operacions no pressupostáries 	  1.646.043,63 

. Pagaments pendents d'aplicació 	  -6.476,66 

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

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

Romanent de tresoreria disponible per a despeses generals 	 2.003.353,87 

INTERVENCIONS: 
El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que la liquidació del pressupost clóna un 
romanent de tresoreria nét de 2.003.353 euros. El deute a 31 de desembre és de 
15,25 milions d'euros, que equival al 3$% deis recursos propis. Els límits legals 
estan al 75%. El govern ha anat disminuint aquest deute. Des de l'any 2011 el 
deute ha disminuit més de 7 milions d'euros. El període mig de pagament és de 15 
dies des de l'aprovació de la factura. Els proveTclors estan cobrant puntualment. 

Complir aquests parámetres ens permet rio haver de fer plans financers i poder fer 
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inversions. Comparativament, som deis municipis amb els impostos més baixos i 
hem mantingut tots els serveis, amb una qualitat bastant elevada grácies al control 
pressupostari. 

El romanent de tresoreria s'ha produit básicament en estalvis en les despeses, 
enumerant una série de partides on s'ha produIt l'estalvi. El romanent prácticament 
es destina tot a millora d'inversions 

El Sr. Josep Ramon (PP) agraeix la tasca deis Serveis d'Hisenda i especialment a 
l'interventor. El romanent de dos milions d'euros és positiu. Cada any es 
produeixen uns estalvis. Hl ha prudencia en execució pressupostária peró el que 
sembla és que es pressuposta amb excedents. Caldria mirar que la Generalitat de 
Catalunya fes les aportacions que li toquen. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que fent una foto de la situació de 
l'ajuntament, cal reconéixer que la situació está bé. Aixó grácies, en part a qué no 
hi havia majories. La despesa s'havia de negociar hi ha una reducció de 
l'aprovisionament per insolvéncies, cosa que permet disposar de més romanent. 
L'ajuntament ha de ser més proactiu en la persecució deis grans deutors. 

Els estalvis que generen constantment tenen dos motius: que estalviem realment o 
que es pressuposta pensant en general estalvi i no destinar-ho a despesa. Recorda 
que també es pot apostar per altres maneres de plantejar els impostos. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) posa de relleu que avui fa 500 dies deis Musics per la 
Ilibertat i els donen el suport. 

El pressupost gaudeix de bona salut en els indicadors enunciats per l'Aureli. Valoren 
la gestió técnica coma a correcta. 

L'ajuntament ha de garantir un serveis públics que donin resposta a les necessitats 
de la ciutadania en tots els seus ámbits. Entenen que el pressupost no reflecteix un 
projecte de ciutat. No estan d'acord en anar acumulant romanent cada any. 
Estalviar tant en alguns serveis fa que aquests s'hagin aprimat en excés. 

I mostra la seva queixa de que no es practiquen pressupostos participatius. 

El Sr. Francesc Oliva (CUP) manifesta que els números es poden Ilegir de color rosa 
o gris. Felicita per l'excel•léncia en la presentació de la liquidació per part deis 
senyor Antonio Peiret i el seu equip. La seva máxima de rigor i prudéncia financera 
ha permés assolir els indicadors de solvencia i els indicadors en matéria de tutela 
financera i volen posar en valor aquesta feina 

La filosofia de l'equip de Govern es resumeix en molta obra i poc servei. 

el Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que la liquidació refora i posa en valor la 
gestió de l'equip de govern. Tant el plantejament de les ordenances fiscals com del 
pressupost permet assegurar serveis i inversió i baixar l'endeutament, que és del 
33%. 

Els és un orgull haver votat a favor a 37 pressupostos de l'época democrática 
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perqué ha permés mantenir un model de serveis. Que el tancament es mogui al 
voltant del 10% d'estalvi és un plantejament que permet reaccions en conjuntures 
por favorables. En cas de déficit, el que queda afectat són els serveis. 

Els pressupostos i les ordenances s'aproven en calendari perqué si no ho fas, es 
posa en risc l'equilibri del pressupost. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que cada any s'anul•len un milió d'euros 
d'ingressos. Quan es fa el pressupost no es fa pensant en el superávit. Molts mesos 
abans de l'aprovació del pressupost tenen feina a quadrar-lo. Quan van fer el 
pressupost 2018 es van arriscar en materia d'ingressos que finalment no s'han 
complert. Un romanent de tresoreria positiu i és necessari un romanent del 4% del 
pressupost és raonable. Durant l'any es fa gestió i es produeixen estalvis. 

Felicita els técnics peró recorda que la direcció política també és important. 

El S. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que quan parlen de deute el que fa l'equip de 
Govern és renovar el deute. Els diners d'un pressupost i es pot destinar a més 
coses que els que es destinen amb el romanent. Es poden fer les coses diferents i 
es pot fer que us número surtin. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que és bo aquest superávit i en la seva 
consecució ha intervingut tothom els técnics i els regidors 

4. 	3/ 2019/HIS_LP. APROVACIÓ COMPTES ANUALS SERCOM SL. Junta 
General de la societat municipal Serveis Municipals de Comunicació, SL 
societat unipersonal corresponents a l'exercici económic de 2018. 

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

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

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

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

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

Base de repartiment 
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Saldo del compte de pérdues i guanys (pérdues) 	 -661.257,35 C 
Compensació per aportació de socis i propietaris 

	
657.000,00€ 

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

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l'acta d'aquesta sessió de la junta. 

VOTACIÓ: El present Dictamen és aprovat per 19 vots favorables (8 PDECat, 4 PSC, 
2 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i una abstenció (1 PP) 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat)exposa que donará les explicacions deis punt 4 a 8 de 
l'ordre del dia de manera conjunta per tal d'agilitzar el seu debat. 

Manifesta que en general només Aigües de Vilafranca s'autogestiona. Té beneficis i 
permet reinvertir. La resta són els deficitaris i l'ajuntament ha de fer les seves 
aportacions. Són projectes que tenen vocació de servei públic. Tots els ens han 
millorat els seus ingressos peró la despesa ha estat superior a l'augment dels 
ingressos. Són números similars al de l'any anterior. 

L'important és que l'Ajuntament tingui capacitat per cobrir els déficits. 

Aquests ens menys Aigües de Vilafranca, no són serveis obligatoris i per aixó han 
d'oferir activitat de qualitat sense posar en risc l'activitat municipal. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que SERCOM hauria de fer més en ingressos. 
Les despeses de personal s'han incrementat en 85.000 euros i els ingressos han 
augmentat en 25.000. 

Respecte EMVSA, votará a favor. La gestió és bona. 

En quant a l'EPEL, s'abstindran. els preocupa l'escola Arsenal perqué han 
augmentat 19.000 euros els ingressos i la despesa han augmentat en 51.000. 
Caldria demanar a la Generalitat l'aportació que en el seu dia es va comprometre A 
l'enológica, també s'hauria de demanar a La col•laboració de la Generalitat. 

En quan el VINSEUM també caldria aportació de les altres administracions. 

En quant a la fundació de la Festa Major comparteixen el model actual i suggereix 
que potser s'hauria de posar un límit a la despesa. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que als comptes de SERCOM donaran 
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suport. És important tenir mitjans públics municipals. 

Respecte EMAVSA, l'empresa d'aigües 1s estratégica de cara al futur i també pot 
gestionar energia. Potser caldria revisar els diners destinats al manteniment de 
xarxes. 

En quan a l'EPEL defensen la tarifació Social de l'escola de música i per aixó votaran 
en contra. A l'escola Arsenal caldria major implicació de la Generalitat en el seu 
finangament i el mateix pensa respecte a l'escola d'Enoturisme. 

A la fundació de la Festa Major el déficit és important peró cal un replantejament 
deis ingressos. 

En quan al VINSEUM s'hi está invertint molts diners públics i cal plantejar la 
participació de més patrons. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) Manifesta que el seu representant a SERCOM va donar el 
vot favorable i esperen que els propers comptes reflecteixin millores en les 
condicions de treball i reclama més paritat en els programes. 

Respecte EMAVSA el seu representant del també va votar favorablement valoren 
molt positivament la gestió de l'empresa. Els sembla positiu que gestioni aigua, 
clavegueram i energia térmica. La inversió social ha estat superior a la mitjana 
catalana. 

En referéncia a l'EPEL, s'abstindran perqué sempre han defensat la tarifad?) social 
de l'escola de música. El servei ha d'estar a l'abast de tots els veins i veines, no 
només deis que el poden pagar. 

De la fundació de la Festa Major valoren molt la tasca deis administradors i 
administradores. Volen debatre el model de gestió de la Festa Major en l'ámbit 
jurídic i administratiu. El protectorat ha advertit que cal posar remei a la situació de 
la fundació. 

Respecte el VINSEUM van votar a favor deis comptes. És un equipament molt 
important per Vilafranca. No pot ser un element alat. No pot avangar sol. Cal fer 
un projecte de museu més obert i més incorporat a la vida vilafranquina. 

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que respecte a l'empresa d'aigües celebra que 
reparteixin beneficis. És un exemple de model d'éxit de gestió pública. Els preocupa 
peró que s'utilitzin els dividends. 

La fundació de la Festa Major, manifesta que el model cultural que s'ha de defensar 
és una festa major oberta i per a tothom. La cultura ha de ser popular. No pot 
recaure tot el pes de l'organització de la Festa Major en cinc administradors si cal, 
sha de posar técnics de l'ajuntament que els assessorin. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que és normal que posem diners en aquests 
serveis. Recorda que la gran majoria deis actes de la festa major són gratuits i 
populars. Repensar la festa major és un tema per més endavant. Si traiem una part 
de la tasca ja no será administradors sinó que seran programadors de la festa 
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major. L'ajuntament aporta 280.000 euros en diners i indirectament és quantifica la 
despesa de l'ajuntament en prop de 300.000 euros més. 

Respecte el VINSEUM, afegeix que és un projecte molt gran que caldrá fer 
reflexions futures. 

5. 4/2019/HIS_LP. APROVACIÓ COMPTES ANUALS AIGÜES DE 
VILAFRANCA SA. Junta General de la societat municipal EMPRESA 
MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A., corresponents a l'exercici 
económic de 2018. 

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

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

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

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

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

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

Aplicació 
A reserves voluntáries 
A dividend a distribuir 

139.668,43 
117.400,00 

€ 
€ 

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l'acta d'aquesta sessió de la junta. 

VOTACIÓ: El present Dictamen és aprovat per 18 vots favorables (8 PDECat, 4 PSC, 
3 ERC, 2 VeC, 1 PP) i 2 abstencions (2 CUP) 
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6. 2/2019/HIS_LP. APROVACIÓ COMPTES ANUALS EPEL INSTITUT 
MUNICIPAL DE FORMACIÓ. Aprovació si escau, deis comptes anuals de 
l'entitat pública empresarial local INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ, 
corresponents a l'exercici económic de 2018. 

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

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

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

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

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

Base de repartiment 

Saldo del compte de pérdues i guanys (pérdues) -1.031.380,79 

Compensació per aportado del soci únic (exercici 2018) 1.020.300,00 € 

Total -11.080,79€ 

Aplicació 

A Resultats Exercicis Anteriors -11.080,79 € 

VOTACIÓ: El present Dictamen és aprovat per 14 vots favorables (8 PDECat, 4 PSC, 
2 CUP) i 6 abstencions (3 ERC, 2 VeC, 1 PP) 

7. 6/2019/HIS_LP. INFORME COMPTES ANUALS FUNDACIÓ FESTA 
MAJOR. Informe al Pie deis resultats deis comptes anuals de la FUNDACIÓ 
FESTA MAJOR, corresponents a l'exercici económic de 2018. 

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

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

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

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

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

Es donen per informats els comptes de la fundació. 

8. 5/2019/HIS_LP. INFORME COMPTES ANUALS FUNDACIÓ VINSEUM. 
Informe al Pie deis resultats dels comptes anuals de la FUNDACIÓ VINSEUM, 
MUSEU DE LES CULTURES DEL VI DE CATALUNYA, corresponents a l'exercici 
económic de 2018. 

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

S'acorda informar de: 

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

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

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

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

Es donen per informats els comptes de la fundació. 
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9. 	4/ 2019/HIS_MP. MODIFICACIO DE PRESSUPOST. Aprovació inicial si 
escau de l'expedient número 4 d'habilitació de crédits extraordinaris, 
suplements i transferéncies de crédit del pressupost de l'Entitat vigent. 

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

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

CRÉDITS EXTRAORDINARIS: 
Partida 
1.91201.12010 Retribucions básiques.- Gabinet Alcaldia 16.600,00 
1.91201.12110 Retribucions complementáries.- Gabinet Alcaldia 26.700,00 

12.300,00 
9.700,00 

3.34001.12010 Retribucions básiques.- Esports 
3.34001.12110 Retribucions complementáries Esports 
5.43121.12010 Retribucions básiques.- Promoció Económica 10.000,00 
5.43121.12110 Retribucions complementáries.- Promoció Económica 10.000,00 
5.33001.20201 Lloguer magatzem cultura al c/ Comerc 20.000,00 

22.500,00 4.23108.21200 Manteniment d'habitatges amb finalitat social 
5.24109.22699 Beques diversos programes 18.914,01 

25.000,00 5.24125.48100 Premis promoció económica (AMP) 
5.33303.48100 Beca investigació "Manel Trens" 3.000,00 
5.16401.48900 Subvenció edició 'libre Cementiri 1.800,00 

13.000,00 
900,00 

5.32601.48901 Conveni UB - Cátedra "Llorens i Barba" 
5.33303.48902 Conveni Museu Pau Casals 
5.34101.48906 Conveni Centre Excursionista del Penedés 15.000,00 
4.15320.61900 Adequació urbanitzacions 75.000,00 

40.000,00 
160.000,00 

2.040.547,00 
400.000,00 
270.000,00 

4.17101.61900 Reposició espais verds i arbrat 
4.15320.61901 Asfaltat de carrers 
4.15321.61900 Urbanització espai públic entorn de la via 
4.34201.61900 Inversions Camp de Futbol Espirall i Camp Futbol 7 
4.15321.61901 Urbanització entorn Mercat de la Carn 
4.15320.61902 Adequació vies públiques 80.000,00 

49.000,00 
23.000,00 
35.000,00 

4.34201.61901 Adequació d'espais esportius urbáns 
3.23101.62900 Equipament per l'Atenció Social Primária 
3.34202.63200 Millora d'instal•lacions esportives ! 
4.93302.63200 Rehabilitació del Cementiri municipal 77.000,00 

58.000,00 
91.000,00 

4.33301.63200 Reformes Teatre Cal Bolet 
4.15321.76100 Transf. 	capital a Diputació.- Itinerari de vianants de la 

carretera de Les Cabanyes 1 

TOTAL CRÉDITS EXTFtAORDINARIS 3.603.961,01 

18 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

SUPLEMENTS DE CRÉDIT: 
Partida 
3.23102.13000 Personal laboral.- Benestar social 63.198,99 
3.23105.13000 Personal laboral.- Gent Gran 15.340,26 
2.92002.13100 Personal temporal.- Supléncies 782,90 
3.23102.13100 Personal temporal.- Benestar social 13.526,45 
3.23105.13100 Personal temporal.- Gent Gran 4.744,95 
2.92002.16000 Seguretat social.- Supléncies . 1.605,48 
3.23102.16000 Seguretat social.- Benestar social 28.319,42 
3.23105.16000 Seguretat social.- Gent Gran 1.533,29 
2.92022.22500 Contribucions i impostos 8.350,00 
5.33404.22699 Teatre Cal Bolet i Auditori.- funcion. 30.158,00 
5.33303.44900 Transferéncia corrent a Vinseum 21.175,00 

90.000,00 5.33801.44900 Transferéncia corrent.- Fundació Festa Major 
5.23103.48900 Transferéncia corrent.- Fundació Pro-Penedés 6.000,00 
3.23105.48901 Conveni entitat gestora Casal Avis Espirall 3.247,06 
3.23105.48904 Convenl entitat gestora Casal Avis Tívoli 2.779 20 
5.33401.48904 Conveni Cine Club Vilafranca 4.700,00 
2.01101.91302 Amortització préstec Bankia 300.000,00 

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÉDIT 595.461,00 

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

TOTAL TRANSFERÉNCIES DE CRÉDIT 10.524100 

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

FINAPXAMENT 

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

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

TOTAL BAIXES TRANSFERÉNCIA 10.524,00 

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

3.34001.13000 Personal laboral.- Esports 22.000,00 

2.92017.13000 Personal laboral.- Transparéncia, inform. i planificado 30.000,00 
5.43121.13000 Personal laboral promoció económica.- Mercats 20.000,00 
2.92017.16000 Seguretat social.- personal transparéncia i planificació 8.000,00 
1.13201.20400 Rénting vehicles Policia Local 8.000,00 
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4.15310.21003 Manteniment accessos illa de vianants 5.000,00 
4.15310.21004 Manteniment i millora can-jis bici 5.000,00 
2.92003.22799 Informática.- contractes de serveis 4.993,69 
3.32602.22799 Ensenyament.- contractes de serveis 9.220,32 
4.13301.22799 Manteniment senyalització viária 6.000,00 

25.000,00 5.24125.22799 Contractació 	serveis 	externs, 	asses. 	i 	formació 	Prom. 
Económica 	 , 

5.33801.22799 Gestió Casa Festa Major.- contractes serveis 8.000,00 
. 131.049 01 4.16211.46300 Mancomunitat Pdés.-Garraf.- recollida escombraries 

4.16231.46300 Mancomunitat Pdés.-Garraf.- Deixalleria, plantes, cánon 309.698,68 
4.44111.47200 Aportació servei de Microbús 65.000,00 

TOTAL BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTÁRIES 700.261,70 

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

anteriors 
Compensació quotes 

I 
exercicis 258.157,00 

I- 
TOTAL BAIXES D'INGRESSOS 258.157,00 

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

género" 	 I 
7.804,76 

450.09 Generalitat.- Saldo PUOSC anys anteriors 20.807,55 
30.158,00 461.09 Diputació.- Activitats culturals i Arts escéniques 

619.01 Empresa Municipal d'Aiqües de Vilafranca, SA 1.300.000,00 
750.81 Generalitat.- Llei de Barris 	 I 300.000,00 
761.03 Diputació.- Subvenció per inversions Camp de Futbol Espirall i 

Camp Futbol 7 	 I 
100.000,00 

1 
TOTAL MMORS INGRESSOS 	 I 1.758.770,31 

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: • 
Concepte 
870.00 Aplicació romanent de tresoreria per a despeses qenerals 1.998.547,00 

TOTAL APLICACIó ROMANENT 1.998.547,00 

RESUM FINAN1AMENT . 
Baixes per transferencia 10.524,00 
Baixes d'aplicacions 700.261.70 
Baixes de conceptes d'inqrés -258.157,00 
Malors ingressos 1.758.770,31 
Aplicació romanent 2018 1.998.547,00 

TOTAL FINAN1AMENT 1 4.209.946,01 
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SEGON.- Atés que no s'ha prorrogat la vigéncia de la disposició addicional sisena de la 
LO 2/2012, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, per al destí del 
superávit de la liquidació de 2018, ni tampoc cap altre normativa que permeti un destí 
alternatiu a la reducció del nivell d'endeutament, la disposició del romanent per a 
inversions que es proposa en l'apartat anterior, resta condicionada al fet que existeixi 
la norma amb rang de Ilei que ho permeti. 

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

VOTACIÓ: El present Dictamen és aprovat per 13 vots favorables (8 PDECat, 4 PSC, 
1PP), 3 abstencions (3 ERC) i 4 en contra ( 2 CUP, 2 VeC) 

INTERVENCIONS: 

El senyor Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que és una modificació elevada. Una part 
important són els dos milions que provenen del romanent i l'altra part de la 
modificació són aplicacions d'ingressos sobrevinguts no previstos quan es va 
elaborar el pressupost. També hi figura l'amortització de 300.000 euros d'un 
préstec que hem de fer per poder aplicar la inversió deis Ilums led. 

La gran inversió és la urbanització del carrer Comerg, connectant les obres sobre el 
cobriment de la via. No s'entra en la zona de l'estació perqué estem a l'espera de la 
construcció duna nova estació. La part del clavegueram és finangada per EMAVSA. 
Una part del romanent l'apliquem a millores en la via pública, una mica a tot arreu. 

També hi ha l'adequació d'espais esportius i un tema salarial pel pressupost de 
l'any 2019 derivat de la senténcia deis treballadors de Benestar Social. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votará a favor. Está d'acord amb les 
inversions i reclama que seria convenient que el pressupost ja és preveiés una 
partida important en manteniment de carrers. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que critiquen les modificacions constants del 
pressupost. Ni ha unes partides que s'han de redistribuir un cop s'ha acabat l'any. 
No entenen que es faci la previsió de la inversió pendent de si tenim romanent. 
Votaran en contra per la utilització del romanent per una cosa que no és la 
Biblioteca. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) manifesta que estan d'acord en que es millori els espais i 
equipaments de la vila. S'abstindran perqué no estan d'acord com es fan les 
inversions El romanent és genera amb uns estalvis excessius en els serveis. No 
veuen un govern que planifiqui sinó que apedaga la ciutat. Són mesures clarament 
electoralistes. 

El senyor Francesc Oliva (CUP) manifesta que la modificació del pressupost respon 
a la necessitat, a la urgéncia i el caire inajornable de diverses desepeses. Si fem 
cas del enunciat, costa entendre que els 2 milions per a la urbanització de la liosa 
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de la via, l'amortització del préstec de lBankia, les pistes de futbol prefabricades, 
sigui una despesa d'aquestes. 

El cost de la urbanització del carrer Comerg ha de ser finangat pels promotors 
d'habitatges. Alliberar els diners per finangar altres serveis de veritat com són 
garantir el dret a l'habitatge, crear l'oficina d'habitatge, una segona biblioteca o un 
centre cívic. 

En els darrers 4 anys, la suma deis romanents és de 6,9 milions d'euros i en els 7 
exercicis anteriors, no havia passat deis tres milions d'euros. 

Si s'ha d'invertir per la via del romanent, siguem valents, ampliem el parc 
d'habitatge públic o construim una nova biblioteca. 

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifest que poden discrepar, peró no es pot dir 
que no tenim model. S'estan fent molts temes al VINSEUM, Casa de la Festa Major, 
etcétera. 

És molt difícil ajustar el pressupost en la despesa. Els serveis representen el 80% 
del pressupost i no podem arriscar i que després no es compleixin els ingressos. 
Tots els ajuntaments tenen superávit. 

La Ilei deixa destinar el superávit a despeses que no generin increments deis propis 
servei. Una inversió de 20 milions d'euros en un mandat requereix planificació 
d'inversió i equipaments per assegurar els més de 50 serveis municipals. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que a l'elaborar el pressupost, no es pot posar 
el superávit previst. 

La biblioteca no costa dos milions, en costará quatre o cinc o sis. Per tant, s'hade 
buscar la resta del finangament. 

La majoria de les despeses que es pressuposten, són necessitats urgents. Exposa la 
majoria de les inversions que está previstes aquest en aquesta modificació. 
Prioritzen realitzar aquestes inversions abans que guardar els diners per esperar el 
cofinangament. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta cue la biblioteca no ha estat una prioritat 
per aquest equip de govern. Les seves pr'oritats no són les de l'equip de govern. No 
discuteixen les partides concretes, peró s la inversió del carrer Comerg. Creuen que 
la urbanització de la via és més que posar párquing i zones verdes. 

El Sr. Francesc Oliva (CUP) Manifesta que per a ells és més prioritari una biblioteca. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) qüestiona si técnicament és pot urbanitzar el carrer 
Comerg si está afectat per un Pla de millora. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que es podrá compensar posteriorment 
i que el pla de millora no afecta el carrer Comerg. 
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El Sr. Toni Peñafiel (VeC) també es qüestiona si el Pla especial d'infraestructures 
del ferrocarril afecta el carrer Comerg. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que el pla d'infraestructures ferroviáries 
no afecta a la urbanització del carrer Comerg. 

Les aportacions fetes són interessants i recorda que ells també portaven la 
biblioteca en el programa i no ho han pogut fer. Si haguessin fet la biblioteca, 
potser no haurien pogut fer una altra inversió. 

Amb la davallada económica el que es feia era prioritzar els serveis davant de les 
infraestructures. Al moment que hem tingut romanent, l'hem pogut destinar a 
inversions sostenibles. 

El Sr. .losep Ramon (PP) manifesta que des del 2014 que ja es nota una millora de 
la situació i en canvi a la prioritat de la inversió en els carrers no ho ha estat mai. 

10. 5/2018/EG_RN. ERROR MATERIAL ARTICLE 51 REGLAMENT 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. Aprovació si escau, del reconeixement d'un 
error material en el text de l'article 51 del projecte de Reglament regulador 
deis serveis municipals del subministrament d'aigua i sanejament d'aigües 
residuals. 

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

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

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

Es proposa al Pie l'adopció del següent acord 

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

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

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

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

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

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

S'aplica aquesta modalitat a tots els locals o establiments que no requereixin un 
cabal superior a 3,5 m3/h de valor nominal, equivalent a un comptador de 25 mm, 
en els quals es desenvolupi una activitat comercial, professional o de serveis, sigui 
o no lucrativa, i en centres d'ensenyament privats, esportius, clubs socials i 
recreatius, párquings amb activitat económica, inclosos aquells usos relacionats 
amb l'hostaleria, restauració, allotjament i Ileure i que no s'hagin de considerar 
doméstics o industrials. 

USOS INDUSTRIALS: són aquells locals i establiments en qué l'aigua constitueix 
un element directe o indirecte d'un procés de producció, o l'activitat dels quals 
estigui compresa en les seccions B, C, D i divisions 36 i 37 de la secció E de la 
Classificació Catalana d'Activitats Económiques de (CCAE-2009), aprovada pel 
Decret 137/2008, de 8 de juliol, o l'eqúivalent que la substitueixi. També tindran 
aquesta consideració, els que requereixein pel desenvolupament de la seva activitat 
un cabal superior a 3,5 m3/h de valor fiominal, equivalent a un comptador de 25 
mm, els que generin abocaments superiors als 6.000 m3/any, i totes les activitats 
no contemplades anteriorment i que 1, puguin ser considerades potencialment 
contaminants. 

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

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

Tercer.- Publicar Edicte al Butlletí oficial de la Província de la correcció acordada. 
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VOTACIÓ: El present Dictamen és aprovat per unanimitat deis regidors presents 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que el Dictamen que es reflecteix en l'acta del 
Pie no és el mateix que va aprovar el Consell d'Administració d'EMAVSA i es tracta 
de corregir l'error. 

11. 3/2019/RH_COM. COMPATIBILITAT EMPLEAT PÚBLIC. Proposta al Ple, 
si escau, de declarar la compatibilitat d'un empleat públic de l'ajuntament amb 
una activitat privada. 

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

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

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

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

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

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

La petició de compatibilitat que sollicita el Sr. López amb l'activitat privada de 
conductor de bus/taxi no entra en col•lisió amb la seva activitat de gruista que 
desenvolupa a la Corporació, doncs no es relaciona directament amb les tasques i 
els assumptes que desenvolupa al seu departament ni coincideix amb el seu horari 
laboral. 
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I tenint en compte el que manifesta el Sr. López, que la dedicació a l'activitat 
privada será de 10h/setmanals a banda de la seva jornada a l'Ajuntament, la 
dedicació a l'activitat privada no ocupa un temps de preséncia o de feina igual o 
superior a la meitat de la jornada ordináÑa de treball a l'Administració. 

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 enyor Manel López pugui compatibilitzar la 
seva activitat a l'Ajuntament amb l'exercici de l'activitat privada de conductor de 
taxi/bus, sempre que es compleixin unest. determinades condicions. 

Per tot aixó, s'ACORDA: 

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

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

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

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

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

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

L'incompliment deis 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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VOTACIÓ: El present Dictamen és aprovat per 11 vots favorables (8 PDECat, 3 PSC 
(en el moment d ela votació era absent el Sr. Francisco Romero) i 8 abstencions (2 
CUP, 3 ERC, 2 VeC, 1 PP). 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que la normativa requereix que Ajuntament 
autoritzi la compatibilitat. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que s'abstindrá ja que és taxista i venint de 
gruista, no ho acaba de veure dar. 

El senyor Ramon Arnabat (VeC) manifesta que són partidaris de repartir el treball. 
No estan d'acord. 

El Sr. Josep Alvarez (ERC) manifesta que s'abstindran. Estan a favor del 
repartiment del treball. 

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que s'abstindran perqué són partidaris del 
repartiment del treball. 

ALCALDIA 

12. 10/2019/SEC_MP. MOCIÓ SOBRE CONTINUITAT DE CENTRES 
ESPECIALS DE TREBALL. Moció presentada pel grup municipal del PDECat i 
del PSC, per garantir la continuTtat deis centres especials de treball a 
Catalunya. 

L'ocupació és una de les emes básiques per al desenvolupament personal. A través 
de l'activitat laboral les persones poden sentir-se implicades en la societat en la 
qual viuen i per les seves habilitats al servei de diferents causes. El treball pot 
contribuir a la realització personal i es converteix en una oportunitat de creixement, 
d'adquisició de nous coneixements i desenvolupament de diferents habilitats. 

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

És important que es faci un model catalá que engegui una ceda renovació de les 
estructures, que augmenti la competitivitat deis centres especials de treball, que 
augmenti la implicació d'aquests centres especials de treball en les administracions 
locals i, en general, pel que té a veure amb la contractació de serveis que es poden 
donar a les mateixes ciutats. Un model que promogui: 
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Millorar el tránsit a l'empresa ordinária, garantint els suports i els retorns, i 
solucionant els problemes que es generen amb la SS. 

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

Realitzar un estudi detallat, sobre els nivells d'acció positiva que necessita cada 
persona en fundó de variables objectives. 

Aprofundir en l'análisi i concreció per la compatibilització de treball parcial amb 
prestacions económiques i suports adients a les necessitats de les persones amb 
discapacitat. 

Realitzar un estudi d'impacte que permeti conéixer quina és la situació actual en 
l'ámbit del treball a les persones amb discapacitat. 

La prioritat és oferir un model en qué la persona pugui triar si vol anar a treballar a 
un centre especial de treball o vol anar a treballar a l'empresa ordinária. 
Per altra part és important que el model permeti una distribució territorial 
homogénia; no pot ser que tot sigui en una de les demarcacions i a les altres no. 

El mapa que existeix de CET actualment a Catalunya és exactament de 216 CET, 
repartits territorialment amb una distribució de 158 a Barcelona, 20 a Girona, 15 a 
Lleida, 18 a Tarragona i 5 a Terres de l'Ebre. 

En referéncia a la pujada del SMI: la pujada pot ser un daltabaix i comprometre 
seriosament el futur de les entitats que tenen centres especials de treball, que 
ocupen sobretot persones amb discapacitat, peró també amb trastorns mentals. 

La majoria dels empleats cobra segons aquesta referéncia, per tant, aquests 
centres hauran de fer front a un augment de la despesa molt significatiu. 

La Ilei estableix que l'executiu central ha d'aportar el 50 % del salad d'aquests 
treballadors, peró les subvencions estatal mai no han arribat a cobrir aquest 
percentatge. Per compensar-ho, la Generalitat també finanga a través d'ajudes part 
d'aquests sous. El govern catalá va emetre un comunicat a través de la conselleria 
de Treball, Afers Socials i Famílies, reclamant al Govern espanyol un major 
finangament per afrontar aquests increments de sous. 

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

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

En aquesta mateixa línia, Dincat ha assegurat que "és imprescindible dedicar-hi 
molts més recursos" perqué "estem sota mínims i tapant forats". 

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

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

ACORDS: 

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

SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a incrementar notablement i amb 
celeritat els recursos propis destinats als Centres Especials de Treball de Catalunya, 
per tal de garantir la seva viabilitat económica. 

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

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

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

SISÉ. Incrementar notablement, durant l'any 2019, les insercions al mercat de 
treball ordinari de persones amb discapacitat, i també el nombre d'inspeccions 
laborals a les empreses amb relació al compliment de la reserva de llocs de treball 
per a persones amb discapacitat de la Llei general de persones amb discapacitat i 
de la seva inclusió social, aprofitant el pressupost ja destinat a la inserció laboral i a 
la contractació per part de l'empresa ordinária i potenciar el paper d'ajut a la 
transició cap al treball ordinari. 

SETÉ. Potenciar els centres especials de treball d'economia social i cooperativa 
arrelats al territori que apostin per la plena inclusió laboral i social de les persones 
amb discapacitat i les persones amb especials dificultats, reforgant els aspectes 
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relacionats amb la reconversió d'activitats obsoletes, la democrácia interna, el 
suport a la inversió i reinversió deis beneficis i el treball en xarxa que permeti oferir 
nous serveis i productes amb valor afegiP . 

VUITÉ. Donar compliment a la moció 13 /XI, aprovada pel Parlament de Catalunya, 
sobre els centres especials de treball. 

NOVÉ. Fer arribar aquests acords al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a 
l'Associació Catalana de Municipis, a lá Federació de Municipis de Catalunya, a 
l'entitat per a la Discapacitat Intel•léctual a Catalunya (DINCAT), al Comité 
Espanyol de Representants de Personies amb Discapacitat (CERMI), al Comité 
Catalá de Representants de Persones aimb Discapacitat (COCARMI), a l'Associació 
Empresarial d'Economia Social (Dincat), a la Taula d'entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, i a les entitats socials del municipi que treballen amb i per a 
les persones amb discapacitat." 

VOTACIÓ: La present moció és aprovada per unanimitat de regidors presents. 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que la moció la faran arribar a les entitats 
socials a través de les taules de treball. 

Es a fer un acte de protesta davant de l'ajuntament i allá és va parlar de la 
possibilitat de presentar aquesta moció. Básicament, es tracta de reclamar que hi 
hagi més diners. Aixó és conseqüéncia de l'augment del salad mínim. 

Una part deis ingressos d'aquestes empreses provenen de les subvencions. Al pujar 
el salad mínim, han hagut de pujar les retribucions, peró els ajuts s'han mantingut. 
Hi ha hagut anuncis de compensar aquesta situació peró no s'ha materialitzat 
encara. 

Els centres especials de treball també reivindiquen problemátiques antigues. La 
seva reclamació no és a Vilafranca, la reclamació és a nivell de Catalunya. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que els centres especials de treball destinats 
a la inclusió laboral de persones amb discapacitat 

El 21 de desembre es va aprovar el nou salad mínim interprofessional que puja fins 
als 900 euros, que és la pujada més gran del salan i mínim en els darrers 41 anys. 
Un fet important que afecta a tots els treballadors i també afecta als centres 
especials de treball, que es nodreixen d'unes subvencions que van en funció de 
l'especial dificultat que té la persona 

Tots els col•lectius han vist positivament la millora del salan i mínim interprofessional 
i l'han qualificat com un avem peró hem d'insistir als governs de l'Estat i de la 
Generalitat que faci les seves aportacions, per tal de no posar en perill als centres 
especials de treball. 
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El Sr. Josep Ramon manifesta que votará a favor. Posa de manifest que per fer una 
pujada del salad mínim interprofessional important el que l'economia pugui 
suportar-ho. Si l'increment no es pot assumir, aixó sacaba notant. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donaran suport. La part expositiva 
sembla que és lamenti de la pujada del salad mínim interprofessional. 

En el cas de Vilafranca, aquestes empreses han estat molt importants. Potser 
l'ajuntament hauria de fer alguna cosa amb els contractes que té amb aquestes 
d'empreses. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifesta que votaran a favor. 

Es pretén afavorir aquestes empreses. La culpa és de l'electoralisme del senyor 
Sánchez. Es una moció del PSC que es presenta en molts ajuntaments. Al febrer hi 
va haver un acord amb el Departament d'Afers Socials i familia en qué s'hi destinen 
més recursos. 

Demana que es faci el pagament deis ajuts abans d'acabar el trimestre, que és al 
final d'aquesta mateixa setmana. Qui incomplex és l'Estat, perqué aprova un 
augment del salad mínim interprofessional peró no destina la partida suficient. 

El Sr. Francesc Oliva (CUP) manifesta que la fundó deis centres especials de treball 
és social. Es irresponsable traslladar l'augment deis costos als centres especials de 
treball, sense preveure que hauran de fer front a l'increment i quedant en entredit 
la seva viabilitat. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que han posat en valor l'augment del salani 
mínim interprofessional, qué és el més gran deis darrers 41 anys i totes les entitats 
i organitzacions de Centres especials de treball valoren positivament i com un 
avenc social de primera magnitud. 

També ha parlat de la conferéncia sectorial que es va realitzar el passat 21 de 
febrer en que es va fer públic el compromís de destinar 336 milions d'euros a 
Catalunya per a polítiques actives de treball i d'aquests, destinar 70 milions als CET 
i anunciava que al mes d'abril, la mateixa conferéncia sectorial n'aportará 18 més i 
també que la Generalitat de Catalunya havia anunciat un increment de 7,5 milions 
més respecte a l'aportació d'anys anteriors. 

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que la moció la van presentar fa una setmana 
i en aquell moment va ser validat pels dos grans centres de treball. L'Ajuntament 
treballa molt amb aquests aquestes entitats. Mas Alborná li afecta a la comarca. 
Nou Verd sí que estem parlant amb ells. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifesta que la moció insta al Govern de l'Estat i aquí 
més s'insta és a la Generalitat. 
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13. 11/2019/SEC_MP. MOCIÓ PEL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 24/2015. 
Moció presentada pel grup municipal de la CUP i finalment també encapgalada 
pel grup municipal d'ERC i de VeC, per al desplegament de la Llei 24/2015 
després de l'aixecament del veto del tribunal constitucional. 

De resultes d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que es va aprovar al parlament 
de Catalunya, la LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergéncia en l'ámbit de l'habitatge i la pobresa energética, més coneguda com la 
ILP Habitatge. 

Aquesta Ilei, en el seu preámbul so té: "Catalunya és, entre les comunitats 
autónomes de l'Estat espanyol, una de les més afectades per la crisi económica. 
Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, més de 200.000 Ilars tenen tots els 
membres a l'atur, i 95.000 d'aquestes Ilars no perceben cap ingrés. 

Aquesta situació d'emergéncia social és especialment greu en l'ámbit de l'habitatge. 
I el sobreendeutament hipotecan i és, de fet, una de les pro blemátiques més 
punyents. Catalunya s'ha convertit en una de les comunitats autónomes amb major 
nombre d'execucions hipotecáries i de desnonaments. Segons dades del Consell 
General del Poder Judicial, entre el 2008 i el 2013 es van iniciar a Catalunya 98.040 
procediments d'execucions hipotecáries. En molts casos, aquests procediments 
comporten no només la pérdua de l'habitatge habitual, sinó també l'adquisició d'un 
deute exorbitant amb les entitats financeres. A la problemática de les execucions 
hipotecáries s'hi afegeixen les dificultats per a afrontar el pagament del lloguer: 
segons dades judicials, un 67% dels 16.008 desnonaments que es van produir el 
2013 a Catalunya van estar relacionats amb l'impagament del lloguer. 

Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobresa energética, entesa com la 
dificultat per a afrontar les factures dels subministraments básics d'electricitat, gas 
i aigua. Els preus d'accés a aquests subministraments han esdevingut inassequibles 
per a la població. Des del 2008, la Ilum ha pujat un 60% i l'aigua una mitjana del 
66%." 

Entre les mesures previstes es contempla que els ajuntaments poden intervenir en 
diversos aspectes per tal de garantir els subministraments i el dret a sostre. 
Així per exemple en el seu article 5é cita: "Abans d'interposar qualsevol demanda 
judicial d'execució hipotecária o de desnonament per impagament de lloguer, el 
demandant ha d'oferir als afectats una proposta de lloguer social," i continua "La 
realització de l'oferta obligatória de lloguer social a qué fan referéncia els apartats 1 
i 2 s'ha de comunicar, en un termini de tres dies hábils des de la realització de 
l'oferta, a l'ajuntament del municipi en qué es troba situat l'habitatge." 

I també en el seu article 7é: L'Admiriistració pot resoldre la cessió obligatória 
d'habitatges, per un període de tres anyis, per a incorporar-los al Fons d'habitatges 
de lloguer per a polítiques socials, en el cas d'habitatges buits que siguin propietat 
de persones jurídiques..." 

Per bé que algunes d'aquestes mesures ja estan essent posades en práctica per 
part dels serveis socials del mateix ajuntament. Així tenim que durant l'any 2018 es 

32 



AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

van tancar 18 expedients en relació al Servei d'Intermediació en Deutes de 
l'Habitatge, se'n van iniciar 15 i es van realitzar 10 assessories i 7 consultes en 
relació al mateix servei. 

S'han realitzat també accions en l'ámbit deis ajuts en el pagament de 
subministraments (33.000 € el 2017) i en el suport a l'allotjament (27.000 € el 
2017 també). 

També es mantenen convenis amb entitats socials com Cáritas o Creu Roja i s'han 
endegat accions que tenen a veure amb l'assisténcia i atenció directa a 
l'emergéncia energética i habitacional. 

Malgrat tot els ajuntaments estan mancats d'eines efectives per a combatre aquest 
tipus de situacions, donats els continus bloquejos de l'estat espanyol a Ileis que 
precisament donen resposta a aquestes situacions. De resultes de l'aixecament del 
veto per part del TC en la senténcia 8/2019 de 17 de gener de 2019 la Ilei esdevé 
plenament vigent i són, per tant, més les mesures que els municipis poden tirar 
endavant per tal de protegir els subministrament i el dret a l'habitatge a les 
persones més vulnerables. 

És per aquests motius que des de la CUP de Vilafranca proposem en el pie de 
l'ajuntament l'adopció deis següents acords. 

Que l'ajuntament de Vilafranca desplegará les mesures d'emergéncia 
contemplades en la Ilei 24/2015 i que no ho han estat encara, en especial el 
desplegament del reglament al que fa referéncia l'article 7 de cessió obligatória 
d'habitatges en mans de grans tenidors. 

Que s'informará adequadament en els mitjans de comunicació locals del 
desplegament de les mateixes 

Instar al govern de la Generalitat a signar els convenis amb les companyies 
subministradores d'aigua, gas i electricitat per tal que facin les aportacions a fons 
perdut per a les persones amb risc d'exclusió residencial. Així mateix que 
s'estableixi un mecanisme de condonació del deute de les Ilars amb risc d'exclusió 
residencial. 

Traslladar els acords a les AAVV, entitats i associacions de la vila, govern i 
Parlament de Catalunya. 

El redactat de la moció recollida en la present acta incorpora les modificacions en el 
redactat introduides en el debat de la mateixa 

VOTACIÓ: La moció és aprovada per unanimitat deis regidors presents. 

INTERVENCIONS: 
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La Sra. Laja Santís (CUP) manifesta que porten una moció relativa al dret a 
l'habitatge. La Llei 24/2015 és una 'lel de mesures urgents en l'ámbit de l'habitatge 
i la pobresa energética, que en el preámbul diu: "Catalunya és, entre les 
comunitats autónomes de l'Estat espanyol, una de les més afectades per la crisi 
económica. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, més de 200.000 liars tenen 
tots els membres a l'atur, i 95.000 d'aquestes Ilars no perceben cap ingrés." 
"Aquesta situació d'emergéncia social és especialment greu en l'ámbit de 
l'habitatge". 

Insten a l'ajuntament a desplegar les mesures d'emergéncia contemplades en la Ilei 
24/2015, Insten al desplegament del reglament al que fa referéncia l'article 7 de 
cessió obligatória d'habitatges buits en mans de grans tenidors, per tal 
d'incorporar-los al fons d'habitatges de Illoguer per a politiques socials. 

La Llei 24/2015 contempla actuacions deis ajuntaments per intervenir per tal de 
garantir els subministraments básics. Des del 2008 la Ilum a pujat un 60% i l'aigua 
una mitjana del 66%, fet que afecta a la, majoria de la població. 

Un habitatge digne és un dret básic per a tothom. 

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votará a favor. Demana a l'equip de govern 
que l'aplicació de la moció sigui als grans tenidors. Afegeix que prefereix que es faci 
una negociació amb els grans tenidors. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donar el suport de la moció. Proposen 
una esmena a la moció formulada pel grup municipal de la CUP i demanen 
encapgalar-la. 

L'habitatge ha estat debatut en diverso S piens municipals. L'article 5 i 7 de la Ilei 
24/2015, si s'apliquessin, s'impedirien rrolts deis desnonaments que es produeixen 
actualment. Aixó afecta a diverses áreesi cal posar-se d'acord amb la Generalitat. 

El Sr. Pere Sábat (ERC) manifesta que:  donaran suport demanen encapgalar-la. 
Lamenta en la judicialització de diversos governs de l'Estat espanyol, cosa que ha 
agreujat la situació de moltes persones a Catalunya. La Ilei va ser aprovada per 
unanimitat al Parlament de Catalunya. i?kra s'está en la fase de negociació entre la 
Generalitat i les companyies subminiStradores. Cal pressionar-les per a que 
aquestes apostin per aquests convenis amb la Generalitat. 

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que comparteixen la opinió sobre la 
emergéncia social en matéria d'habitatgé i pobresa energética. 

El 15 de marg van mantenir una conversa en la Sareb per destinar quasi 40 
habitatges per destinar-los a habitatge social. L'aplicació de l'article 7é, en el marc 
de les converses, no seria beneficiós per l'interés de l'ajuntament. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que la moció insta a donar compliment 
a la Llei 24/2015. Li donaran compliment. L'article 7 va ser modificat per la Llei 
5/2019, de 5 de marg. 
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Hl ha 20 mesures que caldrá donar compliment en matéria d'habitatge. Suposa un 
augment deis treballs deis serveis. Actualment estan parlant amb interlocutors. 
Estan parlant des de fa temps, amb l'Incasol i estem a punt de conveni a la 
construcció de 67 habitatges de lloguer a Vilafranca. Tots volem una Vilafranca 
millor i més justa. 

14. Precs i preguntes. 

El Sr. Josep Ramon (PP) demana si s'ha arribat a algun acord per la connexió en 
tren que s'havia parlat de Reus, Tarragona, Vilafranca, Barcelona. Així mateix, 
també demana saber si es sap alguna cosa sobre la reforma de l'estació. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que fa una any o dos, en un estudi que 
tenia Fomento, van aconseguir pactar un acord amb Reus i Tarragona per tal que 
les vies de d'interconnexió de les vies d'ample europeu i les vies d'ample ibéric 
fossin passat l'Arbog i ens en poguéssim aprofitar. Actualment el tema está en 
standby. 

En quant a la nova estació, al me d'octubre van tenir una reunió a l'estació de 
Sants i ens van dir que ADIF encomanaria a RENFE la redacció del projecte de nova 
estació de Vilafranca. Truquem per demanar hora per parlar amb RENFE, peró no 
ens en donen. Ara han concertat una trobada amb Pere Macias, que és l'interlocutor 
per la coordinació de les actuacions en Rodalies i una altra amb ADIF 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que tres grups de l'oposició van dem,anar 
una Junta de Portaveus per mantenir un diáleg sobre aquest tema. Hl ha una série 
de demandes i ens podem posar d'acord. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que la informació que hi ha és l'exposada. 
Un cop fetes les reunions, els convocará i parlaran del tema. 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) reivindica que caldria tenir un projecte a nivell de 
Vilafranca sobre les afectacions del ferrocarril. 

Él Sr. Rarhon Arnabat (VeC) manifesta que l'informador de velocitat que es va 
movent per diferents indrets de la vila, sembla que compleix el seu efecte 
dissuasiu, peró que quan es trasllada a una altre indret, la velocitat torna a 
incrementar-se en el primer. Demana si está previst tenir-ne algun més. 

El Sr. Joan Manel Montfort (PDECat) manifesta que l'aparell és dissuasiu i que ara 
s'está licitant un aparell més complert que permet sancionar. 

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que la campanya contra la utilització del 
plástic és positiva. Demana saber si hi ha algun pla per reduir plástics al mercat 
setmanal. 

També demana si es realitzará la reunió que es va fer l'any passat amb la Regidoria 
d'Educació per explicar la distribució de les places escolars en l'admissió d'alumnes. 
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El Sr. Pere Sábat (ERC) demana que en relació a les plagues franquistes que van 
preguntar en el darrer Ple, encara no tenen resposta. 

L'alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que ja els ho diran. 

Vist irplau 
/l'alc AJUNTAMENT 

VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 
Abada AJUNTAMENT 

VILAFRANQA 
DEL REMEDES 
Secretorio 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

  

La Sra. Meritxell Montserrat (PDECat) manifesta que l'any passat, prodiada la 
preinscripció, els van explicar com havia anat. Enguany, un cop feta la 
preinscripció, es poden tornar a reunir. 

El Sr. Josep Álvarez (ERC) manifesta que l'ascensor de l'estació de trens per accedir 
a la via 2 está constantment espatllat. Cal fer una queixa. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) demana el informes que estaven elaborant per la 
reducció de la perillositat de la cruilla de la carretera d'Igualada i el carrer de La 
Granada. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que s'han adoptat les mesures 
escaients. Només queda posar semáfors. La perillositat és una apreciació subjectiva 
del seu grup. 

La Sra. Mónica Hill (ERC) demana quid cost han tingut les obres d'excavació del 
Vinseum. 

També posa de manifest que la meitat de l'enllumenat de la Plaga de les Arts, no 
funciona. 

El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que amb l'estalvi en la licitació de la 
intervenció en l'enllumenat per canviar é leds, s'intervindrá en aquest sector, entre 
altres llocs. 

Seguidament l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a ecretari, e tenc aquesta 

EI secretad, 

36 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036

