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La Comissio Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Pie Municipal el 
dictamen seguent, per al seu debat o aprovacio si escau:

1 ..
Ates que els diversos serveis han redactat els informes en els quals es justifica la necessitat de crear 
noves aplicacions pressupostaries i de transferencies de credit, pel normal funcionament de diversos 
serveis, derivades de noves necessitats sorgides. y.

•i-"
V

Tenint en compte.' que Texpedlent es tramita per raons de necessitat, plenament justificades, 
< conforme el que dispose I'article 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el text 
* refos de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 37 I 40 a 42 del Reial Decret 

500/90, i les Bases 11 i 13 de les Bases d'Execucio del pressupost.

h ;•:?! eli
ACORD:

PRIMER: Aprovar inicialment Texpedlent de modificacio de credits num. 6/2020, en la modalitat de 
credits extraordinaris I de transferencies de credit, d'acord amb el detail seguent: :rear

c
Ir. Modalitat: Credit extraordinari ■c

jides.
text

Despeses a finangar: *>crei.
Modifica cions Modificaci6 Credits totals

Credit
inicialAplicacid Descripcid que es 

proposa
anteriors consignats

(
0,00 171.900,00 171.900,00Habitatge: personal laboral 0,003 15210 13000

14.421,00 14.421,00Habitatge: seguretat social 0,00 0,003 15210 16000
lO.OOOiOO’.0,00 10.000,00Convebi Orquestra Camerata Penedfes 0,00 O5 33401 48923

1.950,0,0Conveni Associacid Artfstica Triskel: Festival En Veu Alta 0,00 0,00 1.950,005 33401 48924
Subvencions i ajuts d'emerg6ncia Pla de Xoc Covid-19 0,00 500.000,00 500.000,00,0,002 92000 48900 ■=1

0,00 0,00 698.271,00 698.271,00/
i'

idv‘:,
Font de finangament: Anul.lacions o baixes en aplicacions pressupostaries

-) Credits totals 
i

consignats

Modificacions Modificacid
Aplicacid Oescripcid Credit inicial que es 

proposa
anteriorsH

Serveis urbanistics: seguretat social 203.306,00 0,00 •14.421,00 188.885^004 15000 16000
452.424j00Serveis urbanistics: personal laboral -124.614,00577.038,00 0,004 15000 13000

7g.435l000,00 •12,519,00Comuhicacid: personal laboral 87.954,001 92401 13000
852:928100Benestar social: personal laboral 0,00 -34.767,00. 887.695,003 23102 13000

I^PiOO-25.000,0025.000,00 0,00Mantehiment i millora de carrils blci4 15310 21004
26.000^000,00 -3.000,00Publicitat Teatre Cal Bolet i Auditor'! Municipal 29.000,005 33404 22602
45.ftft);000,00 -16.500,00Publicitat Promocid Turfstica 61.500,005 43001 22602

Arxiu fOtogrMic 0,00 -1.300,00 0,001.300,001 33221 22699
-2.000,00 1.900;00Oficina d'Atencid Ciutadana: funcionament 3.900,00 0,001 92005 22699

Funcionament inspeccid activitats i governacid -1.500,00 1.500,003.000,00 0,002 92011 22699
Assist&ncia social: atencid primula. Funcionament (AMP) 0,00 -25.000,00 205,0,00,00230.000,003 23103 22699

23.800,00Salut P.ublica: funcionament 0,00 -4.200,0028.000,003 31101 22699
5:5O0;OOPla local de drogues (AMP) 8.000,00 0,00 -2.500,003 31102 22699

36.450,00Liars d'infants: funcionament -9.550,0046:000,00 0,003 32301 22699
Progra'macid activitats esportives (AMP) -45.000,00 156.300,00201.300,00 0,003 34101 22699
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10.900,00
u

OMIC*3 49301 22699 11.500,00 0,00 -1.500,00
6.500,003 92016 22699 Participaci6 Ciutadana i Voluntariat: funcionament 8.500,00 0,00 -2.000,00

13X100,00Cooperaci6 i desenvolupament: funcionament3 92503 22699 15.000,00 0,00 -2.000,00
Serveis urbanfstics: funcionament. Material divers 3.300,004 15000 22699 4.000,00 0,00 -700,00

19.300,00Medi Ambient: funcionament4 17001 22699 28.000,00 0,00 -8.700,00
Area de Desenvolupament Econdmic: funcionament5 24101 22699 4.000,00 0,00 3.000,00-1.000,00

105.000,005 33404 22699 Teatre Cal Bolet i Auditor!: funcionament (AMP)' 185.000,00 0,00 -80.000,00
5 33701 22699 Servei d'Ocupadb: funcionament 5.000,00 0,00 -1.000,00 4.000,00

Orgariitzacld Fires comercials (AMP) 72.000,005 43111 22699 137.000,00 0,00 -65.000,00
72,000,005 43901 22699 Promocid turfstica (AMP) 78.000,00 0,00 -6.000,00

5 92407 22699 Reladons internacionals: funcionament 13.000,00 0,00 -3.000,00 10.000,00
14.500;0QPrograma d'agermanaments5 92504 22699 44.200,00 0,00 -30.000,00

Policia Local: contractes de serveis1 13201 22799 3.500,00 0,00 -3.500,00 v-10,00
5,.000,00Cabinet Atcaldia: contractes de serveis1 91201 22799 10.000,00 0,00 -5.000,00

Comuhicacid: contractes de serveis s;o,oo;o.o1 92401 22799 20.000,00 0,00 -12.000,00
Contractes de serveis vehicles sostenibles Mb,002 92001 22799 15.000,00 0,00 -4.000,00
Psicotecnics: contractes de serveis 9.060,0b2 92006 22799 14.000,00 0,00 -5.000,00

146,60,0/004 15100 22799 Seguretat, projectes i obres: contractes de serveis 160.000,00 0,00 -20.000,00
250.000,,00Contracte manteniment enllumenat public 1 semaforia (A)4 16501 22799 260.000,00 0,00 -10.000,00

32:000,00,Serv. ext, assess, i formacid Promocid Econdmica (AMP) -30.000,005 24125 22799 62.000,00 0,00
■1 TlfyOflGestid Casa Festa Major: contractes de serveis -10.000,005 33801 22799 10.000,00 0,00

Promocid turfstica: contractacions externes 5-P,0p>Q0-5.000,005 43901 22799 10.000,00 0,00
'500,00Locomocid membres de la Corporacid 0,00 -1.000,001 91201 23100 1.500,00

14 bob,00Dietesi trasllats personal Ajuntament 24.000,00 0,00 -10.000,002 92001 23120
Fons de Contingdncia per despeses Imprevistes 0 urgents ••'vv'0,0060.000,00 0,00 -60.000,002 92900 50000

2.877.922,003.576.193,00 0,00 -698.271,001

Ipe£
r

2n. Modalitat: Transferencies de credit

Despeses a finangar: Augments
■s

'Mb*!3

•!
Credits
totals

conslgnats
Descripcid Modifications

anteriors
Modified cidAplicacid Credit inicial

que es proposa
Subvencions a I'edicid de llibres i audiovisuals 0,00 600,00 1.500,005.33403.48900 900,00
Mancomunitat: animals de companyia 0,00 22.722,64 139.147,643.31101.46300 116.425,00

0,00 23.322,64 140.647,64117.32S;00
*

1V;

Font de finangamlent: Baixes per transferencies

iv
j

Credits
totals

*
ModificacidAplicacid Descripcid Credit inicial Modifications

anteriors conslgnatsque es proposa s -
Mancomunitat: serveis generals 0,00 -10.391,72 68.308,282.94201.46300 78.700,00
Mancomunitat: cas de drogodependfencies3.31201.46300 18.070,00 0,00 -3.855,88 14.214,12
Mancomunitat: initiatives econdmiques5.24125.46300 40.210,00 0,00 -9.075,04 31.134,96

.v'-i113.657,36136.980,00 0,00 -23.322,64
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SEGON: Aprovat in.icialment s’exposara al public, previ anunci en el Butlleti Oficial de la provmcia de’ 
Barcelona, per quinze dies, durant els quals els ihteressats podran examinar-ho i presenter 
reclamacions dava’nt el Pie. Es considera definitivament aprovat si durant el citat termini -no-’ 
s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Pie disposara d'un termini d'un mes-.per • 
reso!dre-les. Ki
Aquest ultim termini s'entendra comptat a partir de I'endema a la finalitzacio de I'exposicio al public'f': 
les reclamacions es consideraran denegades, en qualsevol cas, si no es resolguessin en I'acte 
d'aprovacio definitive. o

TERCER: Aprovada definitivament la modificacio s'inserira anunci al Butlleti Oficial de la provincia 
de Barcelona, resumit per capitols, I entrara en vigor al dia sequent de la publicacio al BOP. Es . 
remetra copia a I'Administracio de I'Estat i a 1'drgan de tutela financera.

i
Vilafranca del Penedes, 12 de maig de 2020
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La Comissio Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Pie Municipal el 
dictamen seguent, per al seu debat o aprovacio si escau:

i •

Per Decret d'Alcaldia de data 3 de marg de 2020 es va aprovar la liquidacio del 
Pressupost de 2019 de la qual va resultar un remanent de tresoreria per despeses 
generals de 5.247.169,02 euros.

Per part del departament d’intervencio es posa de manifest que hi ha operacions 
pendents d’aplicar a la comptabilitat de I’exercici actual per import de 16.206,38€, com 
a consequencia de la presentacio de despeses en I’any 2019 que fan referenda al 
serveis prestats durant aquest exercici per part de I’Organisme de Gestio Tributaria per 
la recaptacio dels drets tributaris que tenen atribuit per delegacio, i que segons el 
principi d’anualitat pressupostaria haurien d'estar imputades a I’exercici on s’ha 
realitzat la despesa.

Es necessita tramitar (’expedient de reconeixement extrajudicial de credits d'anys 
anteriors per tal de poder aprovar el reconeixement d’aquestes obligacions.

Vist I'informe d’intervencio num. 15/2020, de data 11 de maig de 2020.
s

Vist, I’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril i les bases 4 i 17 de les Bases 
d’Execucio.del Pressupost General d’aquest Ajuntament per a I’exercici 2020.

Per tot I’exposat, s’ACORDA:
a

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de credits corresponents a I’exercici anterior.

SEGON.- Donar trasllat al departament d’intervencio

■ii

i

Vilafranca del Pened^s, 12 de maig de 2020
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La Comissio Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se sotmeti al Pie 
municipal, per al seu debat i aprovacio si escau, el dictamen sequent:

ATESQUE: ;

1) El mon sencer travessa una greu.crisi sanitaria provocada per la pandemia de 
COVID-19. ^ixo provoca malalties i morts> contagis o rise de contagis, quarantenes, 
necessitat d'e confinament a casa seva de bona part de la poblacio i restriccions en 
els moviments de persones i en les activitats.

2) El Reial decret 463/2020, de 14 de marg, objecte posteriorment de prdrrogues; 
va declarand'estat d'alarma per a la-gestio de la crisi sanitaria, va confinar la 
poblacio tret de casos especials i va suspendre cautelarment multiples activitats 
economiques, sobretot de comerg, serveis professionals i hostaleria. El dia anterior - 
a Catalunya* s'havia dictat ja la Resolucio SLT/737/2020, per la qual es van 
clausurar de manera immediata activitats com establiments esportius, gimnasos, 
teatres i cinemes, bars i restaurants, botigues i centres comercials exceptuant els 

. d'alimentacip, etc. de:
.s.r<

3) Malgrat jque s'ha iniciat un proces gradual en fases de recuperacio de les 
activitats i dels moviments, algunes de les activitats clausurades encara ho estan, i 
altres pateixen serioses restriccions o limitacions (cites previes, equips de 
proteccio, mesures addicionals d'higiene, limitacions d'aforament, distancies ‘de 
seguretat, nombre maxim de clients, etc). ia

l ‘■ats
4) La crisi sanitaria provoca a mes una indubtable situacio de crisi economic^:)’! 
social que es perllongara almenys duraht tot I'any 2020 i part del 2021. Les 
activitats que reobrin se sotmeten a restriccions, moltes empreses tenen mes 
despeses i menors ingressos, i els habits i capacitats de compra es poden retenin:
De fet, s'anuncia un escenari macroeconomic per a 2020 de davallada substancial 
de ractivitat*o PIB, increment important de la taxa d'atur i increment del deute i de| * 
deficit publici es

h t
5) Totes les: Administracions, segons les seves competencies, estan adoptant les 
mesures que consideren viables per a fer front a aquests problemes: a juts./ 
moratories,'<politica fiscal, subvencions, credits, mesures laborals, intervencions 
sobre habitatge i serveis i subministraments basics, etc. De fet, I'Ajuntament .de 
Vilafranca ja*ha aprovat un Pla de Xoc amb el suport de tots els grups municipals.^;:

•iS
6) No cal dir que els Ajuntaments no tenen la clau principal per a resoldre i&l 
problema, ja que no disposen dels recursos i de les competencies suficients penia 
fer-ho. Els Ajuntaments podem i hem de prendre iniciatives possibles: ajornaments 
i reduccions^ d'alguns tributs propis, plans pactats de reactivacio economica erj 
I'ambit local;’;ajuts socials, suport al comerg, politiques d'habitatge assequible, etc..#

7) En I'ambit de les Ordenances fiscals i de preus publics vigents a I'Ajuntament d.e 
Vilafranca e1p2020, cal tenir present:

t

mss'
■cte3 a>
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a) Impostos com TIBI, IAE i vehicles no es poden reduir, ni que aixi es volgues: 
Operen en termes d'any natural quant al penode impositiu, i es meriten !'l 
de gener, per la qua! cosa no seria viable una modificacio, tret que existis 
una llei tributaria de I'Estat que ho permetes. Quant a 1'impost sobre 
construccions i ,sobre I'increment del valor dels terrenys en sol urba, n6 
sembla adient la seva reduccio, ja que nomes es meriten si es produeixen 
fets imposables concrets que fan palesa riquesa (promocio d'obres'vO 
trans^nissio de sol), i no tenen una relacio directa amb Teconomia productive!

K
b) Tampftc cal modificar tributs que es meriten quan es produeix el fet 

imposable, si es produeix, o que tenen poca rellevancia des del punt de vista 
dels lefectes de la crisi sanitaria: taxa per intervencio administnativa 
d'activitats, llicencies o comunicacions d'obres, conservacio del cementirj, 
retirada de vehicles, entrades de vehicles o guals, etc.

TJ us
c) Hi ha:taxes i preus publics que no s'han de cobrar durant el penode.de 

clausura d'activitats derivada de I'estat d'alarma. Els articles 26.4 (sobije 
taxes) i 46.2 (sobre, preus publics) del text refos de la Llei d^isendes locals 
(Reialjjdecret llei 2/2004, de 5 de marg) ja estableixen que quan per causey 
no imputables al subjecte, passiu o a la persona obligada, no es pugui prestar 
o desrenvolupar el servei, activitat o aprofitament que dona Hoc a la taxa q 
preu public, cal procedir a la devolucio de I'import. Es dona aquest suposit eni 
casos;,com els preus publics de Liars d'Infants o Complex Aquatic, mercats^Q 
sedentaris, o ocupacio de I'espai public amb taules i cadires d'hostaleria, psu 
exemple. Tambe es considera que ha d^perar aquesta previsio legal, enca:r$ 
que el: servei s'estigui prestant potencialment, en el cas de la taxa per gestio 
de residus comercials. Els serveis de recollida, tractament, valoritzacipui 
diposit de residus comercials (que inclouen els industrials assimilats .[a 
municipals) han estat operatiu, pero algunes activitats com les comercials i;© 
de restauracio han quedat suspeses obligatoriament a causa de la declaracio 
de I'estat d'alarma, i per tant no han generat residus ni s'han beneficiat dpi 
serveK Malgrat que la no percepcio de taxa o preu public durant el penode 
d'inactivitat del servei, manca d'activitat o d'aprofitament durant I'estat 
d'alarma pot acordar-la I'alcalde per decret, sense modificar I'Ordenanga, en 
molts^casos es considera adient portar a terme reduccions addicionals durant 
I'any 2020 per les raons de crisi esmentades, i en aquests casos cal modifica.r 
I'Ordenanga. En canvi, per decret d'alcaldia podran acordar-se no cobrameijvt^ 
duran£ el penode directe i precis de clausura en suposits com el preu pubjid 
de Liars d'Infants, la taxa per estacionament a la via publica en zona blavap 
reduccions per serveis parcialment limitats com es el cas del preu public pei 
serveis de I'escola municipal de musica.

n

\9-

d) Quanjalgunes activitats comercials, de serveis o de restauracio reobren hd, 
han de fer amb limitacions que incideixen negativament en la sev.a 
rendibjlitat, i amb davallada rellevant de la demanda. Per tant, en alguns, 
caos ;sembla adient no limitar-se a no cobrar la taxa o preu corresponent 
estrictament al temps proporcional de clausura, sino preveure una certa 
reduccio fins a finals de 2020, per tal d'ajudar en la mesura del possible ajs 
sectors afectats.

* ■

V.CJo
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8) Aquestes^mesures s'han d'instrumentar a traves de la modificacio formal de le's * 
Ordenances! fiscals i de preus publics corresponents. Aquesta modificacio es 
possible i no resta paralitzada per cap suspensio de terminis inherents a Testat 
d'alarma. Jqstament els efectes dels fets justificatius de Testat d'alarma fan viable 
la modificacio, que tracta de pal-liar aquests fets de crisi sanitaria i economica. Aixi 
resulta de ^article 53 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de marg, amb relacio.a 
I'article 33 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de-marg, preceptes que fan referencia 
explicita alsetramits i procedime.nts en materia tributaria.

ft
9) Es considera preferible no modificar diferents imports, tarifes i preus de les 
Ordenances^afectades, s.ino fer referencia succinta a periodes i percentatges de 
reduccio. Les mesures son ■ temporals fins a 31 de desembre de 2020, ^i 
posteriormept es retornara al text actual, sens perjudici de les posterior?? 
modificacions I revisions que es puguin acordar amb vista a I'any 2021.

:n'

t!*’*,
10) La competencia per aprovar les modificacions d'Ordenances fiscals corresponjaj 
Pie municipal, sense necessitat de majoria qualificada. El procediment per aprovarxi 
modificar les, Ordenances de tributs i preus publics locals es regula en els articles 15 
a 19 del Text refos de la Llei dTiisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de marg)

■ H
Per aixo, vis!tos els informes emesos, s'ACORDA:

ia
n

les
PRIMER.- Declarer expressament que procedeix legalment tramitar fins a la se.ya 
aprovacio definitiva aquest expedient, d'acord amb alio que preveu I'article 53 del 
Reial decret-Jlei li/2020, de 31 de marg, amb relacio a I'article 33 del Reial decrej: 
llei 8/2020, de 17 de marg.

£

.Gt1
SEGON.- Aprovar provisionalment les modificacions d'Ordenances fiscals municipals 
de tributs i preus publics que s'esmenten tot seguit, en els termes seguents:

A) Ordenanga Fiscal num. 6 (taxa per gestio de residus municipals).
f;

S'introdueix.tuna nova Disposicio Addicional, la 3a, amb el text seguent:

Amb vigencia exclusive per a I'any 2020, s'estableix un regim singular de la taxa 
per recollida$ tractament, valoritzacio i diposit de residus comercials (que inclou eJS 
industrials assimilats a municipals), respecte a activitats economiques els locals 
les quals s'hagi vist clausurat o tancat forgosament pel Reial decret 463/2020, de 
14 de marg^objecte posteriorment de prorrogues, que va declarar I'estat d'alarma 
per a la gestjo de la crisi sanitaria ocasionada per Ja COVID-19.

i ■ . W
Aixo afecta a activitats i locals com perruqueries, centres d'estetica i de fisioterapiaj 
comerg al detail no alimentari, hostaleria com bars, restaurants, cafeteries i hotels.; 
comerg d'automobils, liars d'infants i escoles, gimnasos, locals d'exposicio, cinemes 
i teatres, llibreries i floristeries, i la resta dels clausurats forgosament. Tenint en 
compte ja els periodes de tancament forgos, i els posteriors de funcionament arnb: 
limitacions que poden comportar perdua d'ingressos, increment de despeses?{ci 
menor actiyjtat generada, en tots aquests casos els imports anuals de la tax;a; 
previstos em aquesta Ordenanga rested reduits en un 40 per 100. Els periodes de

;bti
£
i a

'te
ia? O•i1
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;
tancament forgos no generen devolucio o reduccio de taxa, ates que es troben ja 
contemplats;':i inclosos amb escreix a traves de la reduccio de! 40 per 100 aprovada>

B) Ordenanga fiscal num.9 (taxa de parades de mercats de Sant Salvador i de la 
Carn) * I--.

4
S'introdueix*una nova Disposicio Additional, unica, amb el text seguent:

Amb vigencj'a exclusiva per a I'any 2020, s'estableix un regim singular de la taxa 
de mercats&regulada en aquesta Ordenanga, respecte a parades dels mercats 
municipals de Sant Salvador i de la Carn, amb activitats que s'han vist clausurades 
o tancades ^forgosament pel Reial decret 463/2020, de 14 de marg, objecte 
posteriormerat de prorrogues, que va declarar Testat d'alarma per a la gestio de [a 
crisi sanitaria ocasionada per la COVID-19. .Les parades.a les quals s'aplica aquest 
regim son exclusivament el restaurant de la planta alta del mercat municipal de:!a 
Carn i el barvdel mercat municipal de Sant Salvador. i-3

$
Quant a aquestes parades no hauran de satisfer la taxa corresponent a tres mesos 
de 2020, coincidents amb els mesos de marg, abril i maig.

Aquesta mesura no afecta els canons i tributs del supermercat alimentari ubicatsaj 
mercat de Sant Salvador.

.‘-V

m
■f$S• I

C) Ordenanga fiscal num. 14 (taxa per ocupacio del domini public amb 
taules i cadi res) <4

St
S'introdueixnjna nova Disposicio Addicional, unica, amb el text seguent: •la

tot
Amb vigencia exclusiva per a I'any 2020, s'estableix un regim singular de la taxa 
per ocupacio de domini public amb taules i cadires, respecte a activitats 
economiques els locals de les quals s'hagi vist clausurat o tancat forgosament pel 
Reial decret;t.463/2020, de 14 de marg, objecte posteriorment de prorrogues, que 
va declarar H'estat d'alarma per a la gestio de la crisi sanitaria ocasionada perils 
COVID-19. i

VS
Aixo afecta i la taxa de taules i cadires a I'espai public de bars, restaurants,? 
cafeteries i a.ltres locals que puguin disposer de terrassa al earner. Tenint en compte 
ja els penodes de tancament forgos, i els posteriors de funcionament arnb. 
limitations que poden comportar perdua d'ingressos, increment de despesesy 
menor activjtat generada, en aquests casos els imports de la taxa previstos no es 
meritaran ni s'hauran d.e satisfer a partir del 14 de marg de 2020 i fins la 
finalitzacio de I'any 2020.

}

ms
jei

D) Ordenanga fiscal num. 15 (ocupacio del domini public amb parades; 
atraccions,imercats no sedentaris)

s

1S$

m ■it
S'introdueiXjuna nova Disposicio Addicional, unica, amb el text seguent:

Amb vigencia exclusiva per a I'any 2020, s'estableix un regim singular de la taxa 
per ocupacio de domini public en algunes de les modalitats previstes en aquesta

‘■’cf
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Ordenanga, Vespecte a activitats economiques afectades per la declaracio de Testa! 
d'alarma per a la gestio de la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-19, amt) 
decisions dd'limitacio acordades per les autoritats sanitaries supramunicipals o per 
TAjuntament'.

La taxa per^parades dels, mercats no sedentaris no es meritara ni cobrara del 8 de 
marg de 20.20 (el darrer mercat se celebra el 7 de mars) al 31 de maig de 2020:5A 
partir de Tlfde juny i fins al 31 de desembre de 2020 les tarifes previstes es veuran 
reduides enfsun 25 per 100.

* 't^n.

Quant a les- taxes per parades de Tots Sants, xurreries, espectacles al carrer; 
criadors a la' Fira del Gall I quioscos i rodatges a la via public, els imports resten 
redui'ts en un 25 per 100 des del 14 de marg de 2020 i fins la fi d'enguany. /#;

$ . •
E) Ordenanga fiscal num. 20, preu public per serveis esportius

i ■ ' .
S'introdueixfuna nova Disposicio Addicional, unica, amb el text sequent:

■i . _ .' - r
Amb vigenc'ta exclusive per a Tany 2020, s'estableix un regim singular d'aquest 
preu public,liquant als diferents preus aplicables als serveis del Complex Aquati$ 
afectats perjfla declaracio de Testat d'alarma per a la gestio de la crisi sanitaria 
ocasionada per la COVID-19. .

Es preus publics per serveis del Complex Aquatic no es meritaran ni cobraran del 13 
de marg de 2020 (data de clausura) al dia de la reobertura efectiva de Tequipamerft 
amb acces d'abonats i clients.. A partir de la reobertura i fins al 31 de desembre de 
2020 tots els preus es veuran redui'ts en un 15 per 100.

U >i,v
V

TERCER.- EXposar al public Texpedient i les modificacions pel termini de 30 dies 
habils, mitjangant anuncis que es publicaran al BOPB, un diari d'amplia difusio,- 
tauler d'anuPcis i pagina web, termini durant el qual es pot consultar Texpedient?i, 
presentar refclamacions o aMegacions. I no n'hi ha els acords i les modificacions 
s'entendran4aprovats definitivament de manera automatica, i es publicara enr'el 
BOPB Tacottd d'aprovacio i el text literal de les modificacions d'Ordenances 
aprovades. Si n'hi ha, les modificacions de les Ordenances (nomes les afectades pei; 
les aMegacions) requereixen acord plenari i expres d'aprovacio definitive, amb 
resolucio mo'tivada de les aMegacions presentades.

'45

vf;«

'■tt

&
' <V?‘$
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Vilafranca del Penedes, 12 de maig de 2020
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Assumpte: Modificacio Ordenanga municipal del paisatge urba de Vilafranca del, 
Penedes.

a
: <r«

La Comissio, Informativa dAccio Territorial i Serveis Urbans proposa que se,^ 
sotmeti al Pie municipal, per a la seva consideracio i si escau aprovacio, el 
dictamen seguent:

f:

(3
Ates que. e( ,Ple municipal, per acord de 5 de maig de 2015, va aprovar ^ 
definitivament I'Ordenanga municipal del Paisatge urba de Vilafranca del 
Penedes.

A .

Aquesta Ordenanga respon a la necessitat d'establir uns criteris d'uniformitat i 
respecte enja imatge de I'espai public i dels edificis de la Vila, tant pel que fa a 
les faganes com als elements que s'integren en aquestes, i a la vegada aspira a^ 
la racionalltzaclo i la fiscalltzacio de I'activitat publlcitaria en I'ambit del municipi. 
L'Ordenang^tambe aborda altres aspectes amb transcendencla sobre el paisatge. 
urba, com I'es pintades I grafits, les tanques, i tambe les terrasses de bar I 
restaurant a; la via publica que fins ara es regulaven, a partir de I'article 12 de 
I'Ordenanga .de civisme i convivencia, per uns criteris establerts per acords de la /' 
Junta de Govern Local.

i f
Ates que des de I'entrada en vigor de I'Ordenanga municipal de Paisatge urba, i 
la seva consequent aplicacio, s'ha detectat un seguit d'aspectes del seu articulat 
que cal mattear.

‘u

.r

ni

En concret s'introdueixen algunes modificacions puntuals en els articles 27, .28 I 
29 de I'Ordenanga, inclosos en el Capitol 3: InstaMacio de terrasses de bars i 
restaurantsii del seu mobiliari a la via publica. Tambe s'amplia la disposicio 
transitoria tercera. Aquestes modificacions es detallen i justifiquen en Tinforme . 
tecnic I juridlc ernes pel Servei d'Urbanisme, i posterlorment s'han fet algunes ^ 
aportaclons ^des del Servei de Governacio. Els informes consten incorporats a , 
I'expedient. ^ ^

<■>

<
Per aixo, s'ACORDA:

iJ
1. Aprovar inicialment la modificacio puntual del Capitol 3 de LOrdenanga 
municipal del paisatge urba de Vilafranca del Penedes.

2. Sotmetre^'expedient I el text de I'Ordenanga al tramit d'informacio publica pel 
termini de trenta dies mitjangant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a 
mitjans de cbmunicacio escrita i en el tauler d'anuncis de la corporacio, durant el 
qual podranj; presentar-se al-legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, la 
modificacio de I'Ordenanga s'entendria aprovada definitivament sense necessitat 
d'un nou acord expres, I entrarla en vigor despres de la publicacio del seu text 
complet al BOP.

>
3. Es modifiquen els preceptes seguents de I'Ordenanga:

i'-j
*

:

*: i

a. . M&
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Nou redactat article 27, apartats 4 i 5:

4. Es per aixo que; en absencia d'una autoritzacio municipal expressa, queda ‘ 
prohibit:

Sitbar o deixar abandonats a la via publica objectes o materials no 
autontzats, encara que es trobin adossats a I'establiment propietat del 
mateix interessat.

Coi-locar o situar altaveus o equips musicals a I'exterior del local o a !a 
terrassa, sense I'expressa autoritzacio municipal.

"t
Col.-locar elements 0 instaMacions que obstrueixin el bon funcionament i 

I'us dels elements urbanistics 0 mobiliari urba com ara boques de reg, 
hidrants, senyals informatius o circulatoris, papereres, bancs, etc., aixt 
com davant dels accesses als habitatges, guals 0 sortides d'emergencia.

Modificar o moure elements urbanistics com ara senyals, contenidors de - 
brossi, mollons, etc.

4
Ampliar el nombre de taules 0 cadires indicats a la llicencia, aixf com

tambe sobresortir de la superficie maxima 0 moure'n la ubicacio d'aquesta.
ft . •.'

InstaMar la terrassa i elements que la conformen sense disposar de . 
I'autonitzacio municipal.

*
Realitzar rases 0 instaMacions a la via publica o fagana sense disposar 

de .l'autoritzacio municipal.
1

Coi-locar mobiliari auxiiiar no autoritzat (expositors, congeiadors, - 
mostnadors de venda i/o conservacio d'aliments i begudes, caixes, 
ampoljes 0 similars, maquines expenedores, etc), i instaMar fogons, 
planxes o altres elements de coccio que emetin fums a la via publica.

. Exflotar la terrassa sense disposar de I'asseguranga de responsabilitat 
civil adient en vigor.

u
Utilitzar els arbres o mobiliari urba com a suport per als elements de la , 

terrassa.
ii ■ r

Durant les hores autoritzades, les taules i cadires no poden restar 
apilades a la via publica, sino que han de desplegar-se correctament dins 
I'espai' de terrassa autoritzat. A la nit, fora de Thorari autoritzat, les taules, 
cadires, pissarres i altres elements de funcionalitat equivalent han de 
retirafLse a I'interior de I'establiment, excepte .que per raons justificades 

. s'autdritzi especificament deixar-los a I'espai d'us public en les cohdicions 
que assenyali.

Nomes en casos justificats, sempre i quan' les terrasses no s'ubiquin en 
ambients protegits turisticament, patrimonialment 0 davant d'edificis

•1
Cort 14^- 08720 Vilafranca del Penedfes - 938 920 358 • www.vilafranca.cat

V

http://www.vilafranca.cat


■i

f
AJUNTAMENT 

^fnlr vilAfranca 
DEL'PENEDES

$catalo’gats, es permet rapilament temporal de taules i cadires a Tespai 
public' de la terrassa, sense obstaculitzar en cap cas Tespai de pas dels 
vianapts i sempre dins dels limits de I'ocupacio autoritzada. Si durant 
aquest temps es lliguen les taules i cadires, les cadenes o els altres 
sistemes de subjeccio ban d'anar protegits amb goma o plastic per • 
minimltzar el soroll en la coMocacio o retirada; i no podran lligar-se a 
elements d'arbrat o de mobiliari public. En qualsevol cas sempre s'han de 
disposar preservant la seguretat i la mobilitat dels vianants a I'espai 
public^ i de manera que no s'incompleixin les normatives vigents 
d'accessibilitat i • no suposin cap obstacle per a les persones amb 
discap’acitat visual o amb mobilitat reduida.

En tot cas, en el suposit que I'establiment resti tancat mes de 48 hores seguides,.. 
caldra semp’te que tots els elements s'emmagatzemin dins I'establiment o en un1 
local tancatA

S
5. S'admet :1a coMocacio d'un unic. element per anunciar els productes que se 
serveixen ales terrasses amb unes dimensions maximes de 0,60 x 0,60 x 1,50 
metres d'am’plada, profunditat i algada.

. £
L'element en qtiestio s'ha de situar dins del perimetre autoritzat de la terrassa.

%
Les pissarres, els faristols o altres elements de funcionalitat equivalent s'han de 
retirar a parfir de I'hora de tancament.

.1X
Nou redaciat de I'article 28:

1
Article 28.-^ Documentacio minima que cal presentar per a la soMicitud 
d'ocupacio?de la via publica mitjangant terrasses.

La peticio d'autoritzacio de terrasses en sol public s'haura de formular adjuntant 
la documentiacio minima sequent:

«
1. Per a les activitats que ho sol-liciten per primer cop.

a) tnstancia, indicant les mides, ubicacio exacta pretesa
canactenstiques de I'ocupacio.

b) eompromfs formal de tenir subscrita, vigent i al corrent de 
pagament, durant tot el periode d'ocupacio del sol public, una polissa 
d'asseguranga que cobreixi la responsabilitat civil per danys materials i 
personals, derivada del local de I'establiment, de la terrassa i dels seus 
elements com taules i cadires, tanques, para-sols, etc. El compromis ha 
d'iracloure la declaracio d'assumir la persona titular de la llicencia la 
responsabilitat derivada del funcionament de la terrassa.

c) RJanol de planta a escala signat pel titular, indicant la situacio de la 
terrassa, les taules i les cadires, altres elements si n'hi ha, i en el qual

r.
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es^reflecteixi tot el mobiliari urba, cruilles, etc. de la zona, acotant la 
terrassa i indicant el pas lliure per a vianants.

i
d)Elements auxifiars (parasols, tendatls, marquesines o pergolas): Cal 
aportar:r
1. ’Kroquis de I'element (planta, algat i seccio)
2. ^Especiflcacio dels seus materials, textures I colors.

k
2. Per a les&activitats en que no es produeixen cap canvi d'ubicacio, de nombre 
de taules i cadires, ni de superflcie ocupada ni de titular de la llicencia, i sol-licitin 
una prorroga de la soMicitud anterior:

a) Instancia.

b) Gompromis formal de tenir subscrita, vigent i al corrent de 
pa§ament, durant tot el periode d'ocupacio del sol public, una polissa' 
d'asseguranga que cobreixi la responsabilitat civil per danys materials i 
personals, derivada del local de I'establiment, de la terrassa I dels seus 
elements com taules i cadires, tanques, para-sols, etc. El compromis ha 
d'ihcloure la declaracio d'assumir la persona titular de la llicencia la 
responsabilitat derivada del funcionament de la terrassa.

3. Per a Jes activitats en que no es produeixen cap canvi d'ubicacio, pero si quant 
al nombre de taules i cadires, i/o superflcie ocupada, i/o canvi de titular de la 
llicencia, i sol-licitin una prorroga de la soMicitud anterior.

a) Instancia indicant les mides, ubicacio exacta pretesa i
cacacterlstiques de I'ocupacio.
b) €omprorms formal de tenir subscrita, vigent i al corrent de 
pagament, durant tot el periode d'ocupacio del sol public, una polissa - 
d'asseguranga'que cobreixi la responsabilitat civil per danys materials i 
personals, derivada del local de I'establiment, de la terrassa i dels seus 
elements com taules i cadires, tanques, para-sols, etc. El compromis ha 
d'incloure la declaracio d'assumir la persona titular de la llicencia la 
responsabilitat derivada del funcionament de la terrassa.
c) '^)lanol de planta a escala signat pel titular, indicant la situacio de la 
terrassa, les taules i les cadires, altres elements si n'hi ha, i en el qual 
es5reflecteixi tot el mobiliari urba, cruilles, etc. de la zona, acotant la 
terrassa i indicant el pas lliure per a vianants.

c'T
Nou redactat de I'article 29:

Article 29.^Condicions mmimes per a la instaMacio de terrasses i els seu 
mobiliari. r

*>:
’4

1. La col-locacio de terrasses a la via publica s'haura de fer de forma que, amb 
caracter general, quedi lliure I'espai adient per al pas de vianants, que sera com

r
Cort 14|- 08720 Vilafranca del Pened^s - 938 920 358 • www.vllafranca.cat

(i

V

http://www.vllafranca.cat


/O: AJUNTAMENT 
mnlW VILAFRANCA 

DELsPENEDES

■t

a minim d'1,80 metres un cop descomptada !a superficie quer per qualsevol 
causa o obstacle, no sigui apta per al transit. Amb caracter particular s'hauran de 
seguir els criteris seguents:

v
a) En:el cas de terrasses a la vorera, I'espai per al pas de vianants sera 

serppre superior al 50% de I'amplada de la vorera.

b) Ensilles de vianants, es pot autoritzar I'ocupacio de com a maxim el 
35^o de I'ample del carrer, deixant.una amplada lliure minima de 3,20 
m ,per a la circulacio de vehicles i vianants.

v “ ’
c) En^spais oberts, places, zones verdes o espais de grans dimensions en

general, les terrasses no poden ocupar mes del 50 per cent de la 
superficie lliure destinada als vianants de I'espai d'us public. La seva 
instaMacio haura de ser fixada pels serveis teenies de I'Ajuntament, de 
tal^manera que aquesta no alteri la normal utilitzacio d'aquests espais 
per a I'esbarjo, lleure, mercat o similar, i/o dificulti ‘I'acces de vehicles 
d'emergencia (bombers, ambulancies, cossos de seguretat, etc.).

•r

d) En? el cas d'establiments ubicats sota ■ porxos, nomes poden situar 
tables, cadires, faristols i estufes. La situacio de I'espai de la terrassa a 
rinjterior del porxo ha de deixar una amplada. minima de pas lliure 
d'acord amb les normes vigents de promocio de I'accessibilitat i de 
supressio de barreres arquitectoniques. En el suposit que aixo no sigui 
possible, se situaran fora dels porxos segons les condicions establertes 
emels articles 2.a i 2.b, considerant com amplada del carrer la distancia 
entre les facanes exteriors dels porxos.

e) Enr.tots aquells espais de concentracio lineal que han de compatibilitzar 
la fseva ubicacio amb zones de passeig de vianants (Rambla de la 
Girada, ...) es prioritzara la ubicacio a un dels costats, que s'haura de 
mantenir al llarg de tota la rambla o passeig, definint una zona 
destinada a terrasses i un recorregut diafan pels vianants que faciliti les 
condicions de mobilitat.
Les terrasses que es poden autoritzar a les rambles i els passeigs no 
poden ocupar mes del 50 per cent de I'ample del passeig central o 
rambla.

2. En carrer-s de plataforma unica o prioritat invertida, I'amplada lliure minima 
per a la circulacio de vehicles i vianants sera de 4 m.
3. No s'admetra la instaMacio de terrasses en yoreres d'amplada inferior a 4 m.
4. S'admet lta instaMacio de terrasses a la calgada, en el cas que no sigui possible 
a la vorera,'davant I'establiment segons les normes anteriors, sempre i quan es 
compleixin totes i cadascuna de les condicions seguents:

a) No(|s'admetran terrasses a la calgada en el costat exterior del gir dels 
vehicles, ni en altres suposits que es puguin considerar de rise per a la 
seguretat de les persones. ■?

c

. ?•
i
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b) El jcarrer ha de disposar de la possibilitat d'aparcament de vehicles 
(gratuTt), ocupant la terrassa un espai inicialment previst com a 
aparcament.
c) S'Haura de coMocar una pilona rodona, de cautxu color vermeil (RAL 
3020 o similar) i banda reflectant, de 80 cm. d'algada i 10 cm de diametre. 
Haura'de ser col-locada tocant la tarima, al canto del pas dels vehicles, i a 
la cantonada que primer es troben aquests en el sentit de la seva marxa.
d) Qujan la vorera tingui una algada minima de 15 cm, la terrassa haura de 
ser ibstaMada sobre una tarima de fusta al mateix nivell de la vorera. La 
tarima tindra els tres cantells exteriors pintats de color groc (RAL 1023 o 
similar), haura de permetre per sota I'escorrentia de les aigues pluvials, i 
haura^de ser resistent a la intemperie i no lliscant.
e) Quan la vorera tingui una algada inferior als 15 cm, es podra optar per 
instal-jlar una tarima de fusta com la indicada en el punt anterior, o be per. 
coMocar mes pilones de les descrites en la lletra c) d'aquest apartat 4, 
almeriys una cada 4 metres, en el canto del pas dels vehicles.
f) La terrassa haura d'estar situada davant Testabliment al qual pertany, i 
no podra sortir dels limits de la fagana o parcel-la qUe aquest ocupa. En tot . 
cas no podra tenir mes'de 10 metres de llargada, ni d'1,80 metres 
d'ampjada.
g) Emjel cas que estigui permes I'aparcament en ambdos costats de la 
calgaofa, I'amplada minima de la calgada haura de ser de 8 metres. Quan 
I’aparcament estigui permes en un sol costat, I’amplada minima de la 
calgada haura de ser de 6 metres.
h) Le$c terrasses ubicades a la calgada hauran d'estar limitades per 
jardinferes o mampara com les definides en els aparats 15 i 16 d'aquest 
article.d'un sol color, en tots els costats que limitin amb la propia calgada. 
Totesrles jardineres o mampares instaMades evitaran el pas d’un nen o 
nena,sli seran resistents a T impacte d’un adult.

I
i)Les terrasses ubicades en la calgada de I'Avda. Barcelona, Rambla Nostra 
Senyq!ra i Av. Tarragona obligatoriament hauran d'estar limitades per 
jardineres com les definides, en I'article 15 d'aquest article; el disseny i 
colorj.de les quals haura d'harmonitzar amb la resta d'elements de la 
terrassa. Podra autoritzar-se la col-locacio de mampares transparents de 
material rigid, de manera solidaria amb les jardineres.

5. -Excepcioiialment, en carrers en que no sigui possible la instal-lacio de 
terrasses segons els apartats anteriors, es podra no obstant autoritzar per acord 
de la Juntavde Govern Local la. instal-lacio, previ informe dels serveis teenies 
municipals que avalui favorablement aspectes de seguretat, mobilitat, possibles 
obres necessaries d'adequacio, instahlacio d'elements auxiliars (para-sols, 
marquesines.o pergoles) i altres. El cost de qualsevol adequacio anira a carrec de 
la persona p}eticionaria de la llicencia d'ocupacio.

■ i-.
?

6. Si es reqiierit, el titular de la llicencia haura de senyalitzar, a carrec seu, amb 
un clau d’acer a cada cantonada (d’un model que s’especificara) el perimetre dins 
del qual haura de quedar col-locada la terrassa.

*
$
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7. Les taule^ i cadires podran sen d'alumini, vimet o fusta, o d'una combinacio 
d'aquests elements, pero sempre hauran d'estar harmonitzades entre si a tota la 
terrassa de ('establiment. Hauran de ser el menys sorolloses possible, no podran 
exhibir cap tipus de publicitat, excepte la propia de I'establiment, i en cap cas 
I'element publicitari podra tenir una dimensio superior a 10 cm d'ample i 5 cm 
d'algada en cada un dels mobles de la terrassa que el portin. Excepcionalment, a 
peticio justificada del titular de Testabliment i amb informe tecnic previ, es podra 
autoritzar la|.instaMaci6 de taules i cadires d'altres materials.
Tots els elements addicionals decoratius, com respatllers, coixins, etc, podran sef 
objecte de jevisio si aquest no harmonitzen amb la resta de elements que 
conformen la terrassa.

8. Els para-sols seran de forma quadrada o rectangular de fins a 3,5 metres de 
costat, desrriuntables i plegables; de material textil llis i d'un sol color ( blanc, 
cru, negre to bordeus), sense cap tipus de publicitat excepte la del propi 
establiment ii nomes als serrells. Ltolgada minima lliure sera de 2,20 metres i la 
maxima de 13,50 metres, amb la limitacio que no podran afectar en cap cas 
balcons, faganes, arbres, fanals o altre mobiliari urba. El seu suport sera lleuger j 
desmuntable, de fusta o. metal-lic; els peus estaran subjectats amb suports, 
admetent-se el seu ancoratge a .terra previa autoritzacio expressa de 
I'Ajuntament. S'admeten elements d'iMuminacio solidaris o ancorats en els para
sols que noljimpedeixin que aquests es pleguin. S'hauran de mantenir en bon 
estat de conservacio.

9. S'admete'h la instaMacio de para-sols plegables a dos pendents, formats per 
dos tendalstde forma rectangular i sustentacio mitjangant estructura metaMica 
de color blanc, admetent-se el seu ancoratge a terra previa autoritzacio expressa 
de rAjuntament. Els tendals seran de material textil llis i dton sol color ( blanc, 
cru, negre ip bordeus), sense cap tipus de publicitat excepte la del propi 
establiment?! nomes als serrells. Ltolgada minima lliure sera de 2,20 metres i la 
maxima de;B3,50 metres, amb la limitacio que no podran afectar en cap cas 
balcons, faganes, arbres, fanals o altre mobiliari urba. S'admeten elements 
d'iMuminacip solidaris o ancorats en els tendals que no impedeixin que aquests 
es pleguin. S'hauran de mantenir en bon estat de conservacio.

10. La instaMacio de para-sols en cap. cas no podra superar les mides maximes 
establertes per al penmetre de la terrassa. La instaMacio i els voladissos hauran 
de ser dins els limits del penmetre. Els voladissos nomes podran sobresortir 10 
cm. del penmetre, sempre que quedi justificat en la llicencia concedida.

11. Els para'rsols instal-lats en ambits molt representatius del municipi (rambla
•j*

de Sant Frapcesc, rambla de Nostra Senyora, rambla de la Girada, rambla de la 

Generalitat, jiavingudes de Barcelona i de Tarragona, plaga de Jaume I, plaga de 

I'Oli i plaga Sant Joan ) hauran de ser de manera que el seu disseny, material i 

color harmonitzin amb la resta de les terrasses incloses en aquests ambits, amb
i *

el seu entorn i amb I'entorn arquitectonic on s'emplacen. Tots ells hauran de
$
if
» •
i

Cort 14 • 08720 Vilafranca del Pened&s - 938 920 358 • www.vilafranca.cat
l:

$

http://www.vilafranca.cat


>

AJUNTAMENT 
^|n|^ v|lAFRANCA 
\S DELPENEDES

0

I?
respectar les condicions determinades per I'Ajuntament, per tal de garantir la 

seva uniformitat basica.

12. La instablacio de oeraoles es limita a
-a) Aiinbits grafiats en el planol de TAnnex II. Les pergoles situades en 
aquesjts ambits compliran necessariament amb les caractenstiques fixades 
per I'Ajuntament i que es recullen graficament en I'Annex V. Es poden 
admetre tendals a la part superior de les pergoles, a carrec de la persona 
interebsada, de material textil Jlis i d'un sol color, (blanc, cru, negre o ■ 
bordeus), sense cap tipus de publicitat.
-b)-£n aquetls espais de la via publica on la vorera tingui una *
amolada superior a 6m

-c) Eri altres espais d'amolada inferior a 6m. esoais de olataforma unica o 
en ilfes de vianants. es prioritzara la instal-iacio de para-sois o 
marquesines plegables, tot i q,ue es podra plantejar la instal-iacio de 
pergoles en casos excepcionals que hauran de ser revisats de manera 
individualitzada i validats per la Junta de Govern Local, previ informe dels 
serveip teenies municipals que avalui favorablement aspectes de seguretat, 
mobilitat, possibles obres necessaries d'adequacio i altres. El cost de 
qualsevol adequacio anira a carrec de la persona peticionaria de la llicencia 
d'ocupacio.
-d) En espais oberts, places, zones verdes o espais de grans dimensions 
en general, la seva instal-iacio haura de ser fixada pels serveis teenies de 
I'Ajun'tament, de tal manera que aquesta no alteri la normal utilitzacid 
d'aquests espais per activitats com I'esbarjo, el lleure, els mercats p > 
simila’rs, i/o dificulti I'acces de vehicles d'emergencia (bombers, 
ambufancies, cossps de seguretat, etc.).

b
12BIS: Cardcterfstiques de les PERGOLES (a excepcio de les situades dins els 
ambits grafiats en el planol de I'Annex II) :

S'enten jier pergola el tipus d'instal-lacio provisional o fixa, a la via publica, 
per a prpteccid del sol, pluja i vent, coberta i amb tancaments verticals, amb. 
un maxib de 3 costats, amb I'us compiementari i/o annex al servei dels 
establiments hostalers i de restauracio. Compliran les seguents condicions: 
a).- CONDICIONS GENERALS.
1. -Les p'ergoles situades dins un mateix ambit (tram de carrer) hauran de 
tenir unis condicions estetiques (disseny, material i color) que harmonitzih 
amb la rests de terfasses del seu entorn i amb I'entorn arquitectdnic on 
s'empladkn.
2. - La siva instal-iacio no podra impedir la visibllitat del transit per la via on 
s'instal-ld, ni les senyals de trafic de la zona.
3. - En cas d'existir mobiliari urba (enllumenat public, senyals de trafic, bancs, 
papereres, arbres, etc), aquest haura de quedar fora del recinte tancat de la 
terrassa.i.Haura de deixar lliure per a la seva utilitzacid pels serveis publics 
correspofients, les boques d'incendi, hidrants, registres de sanejament, 
centres de transformacio i arquetes de registre de qualsevol servei public.

i
t!.
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b) .- ESTRUCTURA I FIXACIO.-
1. - Estractura tubular lleugera, desmuntable i anivellada/ d'alumini lacat 
(blanc, cru/ negre o bordeus), fusta 
corrosio.. Resistencia al vent de 100 Km/h. Model i/o materials homologats 
segons ribrmes UNE.
2. - S'lnstal-lara sense clmentacio fixa, de manera que seran facilment 

desmuntables, incloent els elements de subjeccio de restructure. La fixacio de 
I'estructura al paviment, haura de ser d'alguna de les seguents maneres: a)

■ Claus i/o%cargols al paviment, que posteriorment al desmuntar, es reparara al 
seu estat, inicial. b) Daus de formigo o semblant, de contrapes. c) Ancoratge 
sobre Hoses de formigo o semblant
3. - En cas de cessament de I'activitat associada a la pergola (sense que es 
produeixi un canvi de nom de I'activitat), caldra procedir a la retirada de la 
pergola ijtots els elements auxiliars que s'hagin pogut instaHar, aixf com la 
reparacio d'aquelles parts de la via publica afectades per la instal-lacio (per 
example, punts de fixacio al paviment), tot a carrec del titular de 
I'establiment cessant.
c) .- COBRICIO O TANCAMENTSUPERIOR,- '
1.- . L'algada minima lliure sera de 2,20 metres i la maxima de 3,50 metres, 
amb la limitacio que no podran afectar en cap cas balcons, faganes, arbres, 
fanals o altre mobiliari. S'admeten elements d'il-luminacio solidaris o ancorats 
en I'estructura de la pergola. S'hauran de mantenir en bon estat de 
conservacio.

o altres materials resistents a la

if
2. - El cobriment o tancament superior tindra vessant, per a la caiguda de les 
aigues de pluja, cap a I'exterior, es a dir, cap a la calgada i mai cap a la, 
vorera de vianants.
3. - Sera., de Iona, fibra acrilica o semblant, seran plegables o enrotlfables, 
arreplegable i de facil desmuntatge, de colors llisos (blanc, cru, negre o 
bordeus)l i sense dibuixos.
4. - Sera1; de material hidrdfug, impermeable i resistant mecanicament a la 

traccio, [a! vent, a I'esquingament i abrasid, resistant als fioridures, 
putrefaccio i els insectes. Sera de materials homologats segons normes UNE.
3
d).- TANCAMENT VERTICAL.-
1.- Podra haver un maxim de 3 paraments verticals, de colors llisos (blanc, 

cru, negre o bordeus), que s'instahlaran sense cimentacio fixa i facilment 
desmuntables.
2:- Confprmaran un recinte protegit mitjangant mdduls estructurals de 
materials lleugers, semblants als del cobriment, resistents a la corrosio.
3. - Serap transparents i sense publicitat, admetent-se parts opaques del 
mateix color que els para-sols, fins a 1 metre d'algada, que no podran ocupar ■ 
mes del .50% de la seva superficie. En general els paravents no es podran 
ancorar a terra, excepte si fos necessaria una certa fixacio, la qual vindra 
determinada en la llicencia, segons criteri tecnic municipal, de manera que es 
produeixi. el minim dany a la via publica. „
4. - La part superior del tancament sera sempre transparent, i igualment 
resistents
5. - En cap cas podran impedir i'evacuacio de les aigues de pluja.

in

5
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13. S'admefen tendals plegables a les faganes de I'establiment sota els quals 
sigui possibje ubicar-hi terrassa. En cap cas s'admetran en ambits o edificis 
protegits patrimonialment (earner Cprt, plaga de la Constltucio, rambla de Sant 
Francesc i rambla Nostra Senyora), excepte si aquests son plegables, i si per les 
seves caractepstiques, textures, colors, dimensions i materials harmonitzen amb 
I'entorn o ai+ib el propi edifici, a criteri tecnic municipal. En tot cas i en totes les 
zones haur^n de ser de material textil llis d'un sol color, blanc, cru, negre o 
bordeus. No podran exhibir cap tipus de publicitat, excepte la propia de 
I'establiment.

14. En el cas de voler muntar una instaMacio electrica, s'haura de presentar un 
projecte tecnic de la instaMacio signat per un tecnic competent, i I'energia es a 
carrec del titular de la llicencia.

a) El subministrament electric que doni servei a una terrassa se sotmet a les 
reglafhentacions vigents per a les instal-lacions de baixa tensio i a les
instaMacions en espai d'us public.i

ib) La instaMacio que dona suport a I'enllumenat s'ha de realitzar de manera 
que |]uan es tanqui I'establiment permeti deixar totalment aillada 

I'alimentacio electrica, la qual s'ha de desconnectar des del quadre general
. de I'establiment de restauracio o assimilat de forma independent a la resta 

d'instaMacions.
B

15. - S'admet la instaMacio de jardineres o testos com a separacio fisica dels 
usuaris de lis terrasses. Les jardineres de cada terrassa seran totes del mateix 
material, de* 0,50 metres d'amplada maxima i 0,80 metres d'algada maxima; 
amb plantes'vives i en bon estat, amb una algada maxima de les plantes de 1,50 
metres respecte al paviment
16. Es podpa autoritzar la coMocacio de mampares transparents de material 
rigid, de metacrilat o vidre de seguretat, i estructura d'alumini o fusta, les quals 
poden combjnar-se de manera solidaria amb una linia de testos o jardineres, al 
llarg de I'ocdpacio de la terrassa, per tal de preserver d separar els usuaris de les 
terrasses urficament de la calgada. L'ample maxim d'ocupacio permes sera de 
0,50 m i I'aTgada total maxima de la planta o de la mampara sera d'1,50 m. En 
cap cas s'adtnetra cap mena de publicitat a les mampares.

$

17. Sens penjudici de la possible ubicacio de paravents a que es refereix I'apartat 
18 sequent^ a les zones de la rambla de Nostra Senyora i de I'avinguda de 
Tarragona i avinguda de Barcelona s'hauran de posar Ifnies de testos o jardineres 
d'algada makim 1,50 metres amb contiguitat amb la calgada i, opcionalment, en 
els laterals de la terrassa. En tot cas s'exigira, abans de la seva instaMacio, la 
presentaciojjd'un projecte tecnic que haura de ser validat i autoritzat per 
I'Ajuntamenfi.

S
18. - Es po^lra autoritzar, la coMocacio de paravents de material no rigid, 
enrotllables^i solidaris amb els para-sols, i sense estructura addicional. Seran

*
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transparents i sense publicitat, admetent-se parts opaques del mateix color que. 
els para-soll; fins a 1 metre d'algada, que no podran ocupar mes del 50% de la 
seva superfjcie. Es podran coMocar de manera simultania en un maxim de 3 
costats del para-sol. En general els paravents no es podran ancorar a terra, 
excepte si fos necessaria una certa flxacio, la qual vindra determinada en la 
llicencia, segons criteri tecnic municipal, de manera que es produeixi el minim 
dany a Ja via publica.
19. - Unicaipent s'admet la col.locacio d'estufes a les terrasses, previa 
autoritzacidjj quan es garanteixi que aquests aparells no produeixen emissions 
que puguin^generar efecte hivernade, per la qual cosa s'haura d'aportar la

' documentado tecnica de I'aparell on s'espedfiqui les seves caractenstiques 
tecniques. Es prohibeixen expressament les estufes de combustio.
20. (Text elirninat)
21. Tots elsjelements que pertanyin a una mateixa autoritzacio i/o establiment 

.ban d'estarTets amb materials del mateix color, disseny i textura. No poden en
cap cas les jterrasses unes caractenstiques de disseny, materia! o cromatiques 
que no harmonitzin amb la resta de les terrasses del seu entorn i amb I'entorn 
arquitectonic. . ,

| ' - ■ .

22. Totes les instaMacions de terrasses i de mobiliari que regula aquest article, 
giobalment (\ en les seves diferents parts, hauran d'adaptar-se a I'ambient on 
estan situadjes i no poden comportar un demerit per als edificis i espais de la 
zona. Es podran prohibir els elements que contradiguin aquestes exigencies, 
tenint en compte el seu volum, dimensions,.forma, materials emprats o colors.

if
?

Nou apartat disposicio transitdria tercera:

Tambe s'introdueix un nou apartat dins la Disposicio transitdria tercera, 
referent a les terrasses de bar i restaurant a la via publica, que diu el sequent:

3. S'e^tableix una moratdria de dos anys (des de la data d'entrada en 
vigor-ide la modificado d'aquesta Ordenanga) per a Teliminado de les 
estufes de combustio existents en terrasses situades a la via publica. A 
partirld'aquesta data, totes les estufes de combustio estaran prohibides.

Vilafranca del Penedes, 12 de maig de 2020
$
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MOCIO CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, LA CUP I VEC EN NOM DE 
LES ENTITATS UNITAT CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME DE VILAFRANCA I AL- 

FATH PER A L'ATENCIO A LA DIVERSITAT DE CREENCES AL CEMENTIRI
MUNICIPAL

;!
o3
TO
Q.
03

(1)
£
3 Vilafranca, com d’altres municipis de Catalunya, gaudeix d’una poblacio culturalment 

i etnicament diversa, i tambe confessionalment plural.
o

• p
■t3
03

Les realltats pluriculturals, a mes de la diversificacio de la societat vilafranquina, 
comporta tambe el reconeixement de totes les cultures presents i I’extensio del marc 
de drets de ciutadania per tal de garantir que les seves particularitats puguin ser 
respectades, fins i tot, al final de la vida.

L’atencio a la mort entre els col-lectius confessionalment diversos - en una societat 
democratica - recau sobre la defensa de la garantia que tothom ha de poder ser 
enterrat segons les seves conviccions , ja siguin espirituals o etiques.

La presencia de les multiples expressions religioses en I’espai public ha incremental 
vinculada a i’assentament de la migracio o de la visibilitat d’altres minories 
confessionals arrelades al municipi, entre les quals tambe hi ha I’islam - que es la 
segona confessio mes representada a la ciutat, amb 2 oratoris i al voltant de 5.000 
vilafranquins i vilafranquines de fe musulmana, segons les dades prpporcionades pel 
secretari de la Comunitat Musulmana de Vilafranca Mesquita Al-Fath, Fouad El 
Yahiaouni Harrak-
Durant moltide temps, aquesta comunitat ha optat per la repatriacio del cossos dels 
seus difunts als paTsos d’origen per tal de poder realitzar la inhumacio d’acord amb 
els rituals cbrresponents a les seves creences, o be, els han hagut de portar als 
cementiris de Barcelona o Saragossa que si accepten la diversitat de confessions.
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En aquest jisentit cal destacar que la majoria dels vilafranquins i vilafranquines 
musulmanes que han format les seves families a la ciutat i, per tant, es troben 
indiscutiblerrient arrelats a Vilafranca - aixi com les filles i els fills de la migracio - ja 
no tenen cap interes en portar els seus difunts a terres llunyanes i han expressat la 
seva voluntat i el seu dret a ser enterrats a Vilafranca, d’acord amb les creences 
islamiques.,;f '
En el contfext de factual crisi d’emergencia sanitaria pel COVID-19'tambe cal 
mencionar que les repatriacions dels cossos ja no es poden realitzar degut al 
tancament de les fronteres. La comunitat musulmana s’ha estat adaptant a la nova 
realitat tot sbguint les directrius de les autoritats sanitaries i en molts municipis del 
territori - Lleida, Tarrega, Bellpuig, Reus, entre d’altres - els ajuntaments han 
habilitat es^ais dins dels cementiris municipals pels enterraments islamics. A 
Vilafranca, pero, no hi ha hagut cap resposta per part de I’ajuntament a la carta que 
van enviar.jdes de la Direccio General d’Afers Religiosos perque el govern local 
busqui solupions per enterrar les persones de confessio musulmana al cementiri 
municipal, i ,

Atenem qud la Llei 26/1992, de 10 de novembre, per la qual s'aprova I’Acord de 
cooperacio de I’Estat amb la Comissio Islamica d’Espanya, reconeix a les comunitats 
islamiques el dret a la concessio de parcel les per als enterraments islamics als 
cementiris municipals i tenint en compte I’expressa voluntat de la mateixa comunitat i 
I’excepcionalitat de factual crisi sanitaria de! COVID-19, trobem necessari i urgent
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I atendre la fDeticio de la comunitat musulmana de Vilafranca de reservar un espai al 

cementiri municipal per realitzar els enterraments isiamics.
&S;s' Per d’altre' banda, cal esmentar que tenim present la considerada fai'citat del 

cementiri municipal i que les persones aconfessionals disposen d’espai - en menor o 
major mesura - que els garanteixi el dret a uns serveis funeraris i enterraments 
sense que es vulnerin els seus drets.

I-a
i
'5
•3
£ Per tot aixfr es proposa acordar:hi
'*0 V
.8 ACORDS -41
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I
:§
B Primer - Que es revisi i actualitzi el Reglament del Servei de Cementiri Municipal de 

Vilafranca del Penedes i que quedi expressat clarament el respecte a la diversitat de 
creences i ;de practiques reljgioses presentes a la ciutat.

i
■Q.s *i0

s1 Segon - QUe es destini un espai especific per als coHectius confessionalment 
diversos al cementiri municipal i que s’adoptin les modificacions necessaries amb els 
serveis funeraris. . >
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1
?5 Tercer - Que es faci efectiva la Llei 26/1992, de 10 de novembre per la qual 

s’aprova I’Acord de Cooperacio de I’Estat amb la Comissio Islamica d’Espanya que 
reconeix el) dret a la concessio de parceMes reservades per als enterraments 
isiamics eni els cementiris municipals tot seguint la «Gu/a per al respecte a la 
diversitat de creences als cementiris de Catalunya»
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2 Quart -Atenent la situacio d’urgencia de la gestio de difunts provocada per la crisi 

sanitaria del COVID-19 i el malestar que aixo genera en tota la ciutadania, demanem 
que s’atengui amb maxima prioritat la peticio de la comunitat musulmana de reservar 
un espai en el cementiri municipal per realitzar els enterraments isiamics, seguint els 
directrius de les autoritats sanitaries.
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Cinque - Que es respecti el dret a enterrar, visitar i recorder als difunts a prop de 
casa a la fptalitat de la societal vilafranquina, sense que ningu es vegi obligat a 
traslladar els difunts a d’altres paTsos o a d’altres cementiris del territori que si 
accepten lapiversitat
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Comunitat Musulmana de Vilafranca del Penedes Mesquita Al-Fath 
Unitat Contra el Feixisme i el Racisme Vilafranca del Penedes1-

iM
S. Vilafranca del Penedes, 5 de maig del 2020Is•a> jS'
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Mocio per 'demanar el tractament diferenciat del Sector Sanitari de I'Alt Pened&s- 
Garraf-Cunit.

M

o
E
3o
•D El passat dja 11 de maig s'ha comen?at el desconfinament, i a Catalunya s'esta fent per 

Regions Sanitdries, les que contempla el Departament de Salut del Govern de la 
GeneralitJti
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o Aquestes Regions Sanit^ries es corresponen amb les 7 vegueries aprovades pel 

Parlamen^'cle Catalunya Pany 2010, i el Sector Sanitari de I'Alt Penedes-Garraf-Cunit ; 
queda enclavat a I'Area Metropolitana Sud, de la Regi6 Sanitaria de Barcelona.
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Aquest fei distorsiona la realitat, doncs 6s evident la situacid del Sector Sanitari de I'Attl
I •

Penedds-Garraf-Cunit 6s molt diferent, amb dades molt millors que els de la resta de 
zones de la ;Regi6 Sanitaria de la que formem part.
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Creiem qua? cal que el Govern de la Generalitat de Catalunya, i m6s concretament, el ■ 

Departanrf6nt de Salut,-reconegui aquesta singularitat a I'hora de definir en quina fase 
del descon^inament hem d'estar, i que estigui d'acord amb les dades que defineixen 
aquesta singularitat del nostre territori.

El Pened^s’no pot desenvolupar ei seu potencial economic ni social si es distorsiona la 
realitat. En. aquest sentit, la disposicid actual perjudica el conjunt dels penedesenc.sjj 
penedesefaques aixi com al teixit econdmic del territori.
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Per tot aixo'demanen el seguent:

i ...
1. Oonar suport a la demands d6 la Delegacio del Govern de la Generalitat de Catalunya 
al Penedes>que soHicita la diferenciacio del Sector Sanitari de TAlt Penedes-Garraf- 
Cunit respefcte a (’Area Metropolitans Sud.

ii :•
2. Demanlaf- al Departament de Salut que acceleri tots els trcimits necessaris per tal de . 
nomenariiuii Director dels Serveis territorials de Salut per tal que comenci a elaborar e| 

projecte de^Regio Sanitaria del Penedds.
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Ajun.tament dc Vilafranca del Penedds 
• Grup Municipal de Ciutadans - Partit de la Ciuladania 

Grupo Municipal de Ciudadanos - Partido de la Ciudadania
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Vilafranca del Penedes 12 de Maig de 2020CLs:
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MOClO DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (CS) A 
L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDES PER 
LLUITAR CONTRA LA SOLEDAT
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A Espanya viuen nou milions dc persones majors dc 65 anys, i "moltes d'elles •. ; 
estan soles, no sempre per voluntat propia". Entrc les causes d’aquest aVllament 
involuntari hi son "la impossibilitat de sortir" i "la mort d'un ser cstirnat". •

La s.vtuacid de soledat cs dona sobretot a I’cntorn rural, a causa de la despoblacid 
que jviuen aquestes airees, que constitucixen mc;s de la meitat del territori 
nacional", per6 no podrem oblidar que aquest fenomen tambe es produeix, cada 
cop Ai6s, en les ciutats.

Segons dades de TONG Grandes Amigos. El numero de persones majors que T' •
viueii soles a Espanya ha batut record i supera per primera yegada en la historia la • ■ j
barrera dels 2 milions, aconseguint les 2.037.700.

La sblcdat td nom de dona. En total, 4,7 milions dc ciutadans dc totes les edats 
(4.732.400) viuen sense ningu mes sola el rnateix sostre, dels quals el 43%'
(2.037.700) s6n persones majors. Per6 una de les dades mds reveladores ds que 1
dc dada 3 cspanyols que viuen en solitud es una dona de 65 anys o mes.
D'aqtiests 2 milions de majors que viuen sols, el 71,9% s6n dones (1.465.600).

5
Les dades demografiefues rcflecteixen un problema que sembta anar cn augment.
En uh pais en el qual la poblacid major dc 64 anys (19,2%) ja supera a la menor 
de 18 anys (17,9%) i en el qual es preveu que per a 2066 arribi al 34,5% (mds del 
triple' que en 1976, quan era un 10,4%), tot sembla apuntar al fet que cada vegada 
hi haunk mes persones vivinl soles. Es a dir, la qiicstio concemcix la societat cn cl. 
scu conjunt.

I**
La sblitud adopta mollcs formes i no totes dies porlcn implicita una carrega 
nega\iva. Mentrc que alguncs persones els 6s causada per circumst&ncics de la 
vida:^—com la viduYtat en els casos de les persones de la tercera edat—, unes altres 
la tribn per voluntat prdpia. Slha de difcrcnciar on s‘ha d'actuar per paMiar e) 
problema i per aixd corn a societat avan^ada ens trobem en I'obligacio de fcr.un '
pas Chdavant i general un entorn de suport institucional. 

i
Des Sc les institucions hem d’agrair la labor dc les ONG's que treballen per lluitar 
contra la solitud no desitjada. Els ens territorials ban dc fer que els seus els . ■1 
probVemes de la poblaeio i destinar tots els medis materials i humans que calguin 

• per solucionar aquest problema que va en augment.
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Ajuntament de Vilafranca del Pencdes
Grup, Municipal dc Ciutadans - Parlit de la Ciutadania
Grupo Municipal de Ciudadanos - Parddo de la Ciudadarua r
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Es per tot I’antcrior, amb Pobjectiu dc garantir ds drets dels nostres majors i 
ajudar a crcar una societat mes solidaria que d Grup Municipal de Ciutadans (Cs) 
a I'Ajuntament dc Vilafranca del Penedcs proposa al Pie de la Corporacio, 
I'adopcio dels segments,
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1 Primer.- L*Ajuntament de Vilafranca del Pencdes es compromet a elaborar un 
estudi de les personcs majors de 70 anys que pateixen soledat al nostre municipi

Scgdn.- L’Ajuntament dc Vilafranca del Penedcs realitzara un pla d’aetuacio per 
ajuda'r mitjanyant medis materials i;personals (Serveis socials) a les persones que 
pateikin soledat. \ ' '

Tereter.- L’Ajuntament de Vilafranca del Pencdes contactara amb les ONG’s del 
sector de les persones majors per establir les mesures mes adients.

*! * 1 
to k

Quart- Demanar a les institucions supramunicipals (Generalitat de Catalunya i 
Diputacio de Ben) els ferns pressupostaris i personals necessaris per portar a terme 
plan! d’ajuda a persones que pateixin la soledat.

Cinque.- Donar trasllat d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al 
Parlainent de Catalunya i al Dcpartament de 'Preball, Afers Socials i Families i a la 
Diputacio de Barcelona.
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o Sise.: Fer difusio pels mitjans d’informacio municipals d’aquesla Mocio.
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Vilafranca del Penedcs 12 de maig de 2020iC
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• is Eladio Garcia Lodeirou>o
I,

Regitlor i Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a FAjuntament de 
Vilafranca delPenedcs.
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Vilafranca
Bn Comu
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So MOCl6 QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL OE VILAFRANCA EN COMU At PLE DE 

' L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDfcS PER A GARANTIR EL DRET A 
L'EMPADRONAMENT I PER LA POSADA EN MARXA DE POlftlQUES D'EMPADRONAMENT 
ACTIU DAVANT LA CRIS1 SOCIAL I ECON6MICA GENERADA PER LA COVID-19
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La situacio de crisi generada per la COVID-19 esta tenint un fort impacte tunt a nivell social 
or^iic, especialment cap ats coMectius mes vulnerabilitzats que avui encara es 

troben amb^dificultatS per enr»padronar-se ja sigui perque no tenen liar, com les persones en 
situacio de *sensellarisme, 0 perque no cornpten amb una documentacio que ho certifiqui 
(treballadores de la liar internes, estudiants, etc.):
El padro es ft porta d'acces a molts drets basics com son I'acces a la salut 0 a I'educacio i les 
administracibns locals tenen I'obligacio de proporcionar-lo a tots els seus veins i veines. Aixi, 
es fonamental que totes les ciutats i municipis de Catalunya imputsin politiques 
d'empadronbmont actives, com I'empadronament sense domicili fix per aquells veins i veines 
que estan en situacid de sense liar; o I'empadronament per cotnprovacio, per aquells veins i 
veines que no poden acreditar documentalment que viuen al seu domicili. 

r!Ates que I'arjticle 54 del fteal Decret 2G12/1996 afirma que la inscripcio al padro municipal de 
persones, q’be residint en el municipi manquin de domicili en el mateix, es dura a terme 
despres d'haver posat el fet en coneixement dels serveis socials competents en Tambit
geografic orF-aquesta persona resideix.

e
Ates que ia4Resoluci6 de 30 de gener del 2015 de la Presidencia de Hnstitut Nacional 
d'Estadistica-i de la'Direccio General de Coordinacio de Competencies amb les Comunitats 
Autdnomes i les Entitats Locals, sobre "instruccions tecniques als ajuntaments sobre gestib 
del padrb municipal", cJ'obligat compliment per a tots els municipis de I'Estat, cspecifica que: 
"el padro ha*de reflectir el domicili on realrnent viu cada vei del municipi" i records que "la 
inscripcio padronal es completament independent de les controversies jundico-privades 
sobre la titblaritat de I'habitatge i tambe sobre les circumstancies fisiqu.es, higienico- 
sanituries ord'una altra indole que afeclin al domicili" En consequencia, "les infravivendes i 
fins i tot I'absencia total de sostre poden i ban de figurar com a domicilis valids al padro". ..

El 2 de maig de 2020 s'ha publicat al BOE la Resolution de 29 de obril de 2020, de lo 
Subsecretarb, par lo que se publico lo Resolution de 17 de febrero de 2020; de la Presidencia 
del Instituto'National de Estadistka y de la Direction General de Cooperation Autonomica y 
Local, par la que se dictan instrucciones tdcnicos a las Ayuntamientos sobre la 'gestion del 
Padron mutiicipol, que es especialment relevant per als veins i veines en situacio mes 
vulnerable. ;Aixi, s'estableix que tots els ajuntaments garanteixin lo inclusto al Padro de la 
inanera mes agil i transparent possible. Encara que aquesta resolucio no'es cap novetat 
respecte avia politica marcada per hnstitut Nacional d'Estadistica, suposa remarcar 
I'obligatorieiat a empadronar a tots els veins i veines que viuen al municipi'! acceptar com
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En virtut d'aquestes consideracioris, el grup munidpal de Vilafranca cn Cornu proposa al Pie 
d'aquest Ajuntament Tadopcio delsuegiients acords:

1. ImpUjsar una polfiica cTempadronament actiu, que inclogui rernpadronament 
traditional, I'empadronarnent sense domicili fix i rernpadronament amb comprovacid 
de domicili, per adequar-io a la normativa vigent i els estandards de Drets Humans 
ambd'objectiu de garantir I'acces al padro per a tots els veins i veines del municipi, 
independentment de la seva situacio administrativa i d'aquesta manera garantir 
I'acces universal als serveis publics municipals i promoure I'acces a la restate serveis.

ij*.

2. Pacilitar la informadd sobre les diverses modalitats de padro a tots els nous veins I
veines a traves del portal de trarnits del web municipal i facilitar que, si es necessari,
es pti'guin consultar en diferents llengues. 

ii . . •
3. Donar maxirnes garanties a la renovacio del padro de les persones que no disposer de 

residencia permanent.
j,

4. Crea| una comissio de seguirnent, amb la participacio d'entitats i dels serveis 
municipals implicats, que perrneti assegurar el correcte funcionament de! circuit 
d'em.padronament i atendre aquelles situacions particulars que no puguin ser resoites 
de forma ordinaria.

5. Traslladar els presents acords a I’lnstituto Nacional de Esiadistica del Ministerio de 
Ecoriomia y Empresa, als grups politics del Congres, Senat i Parlament de Catalunya, 
a! Govern de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.
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m Vilafranca del Penedes, a 11 de maig de 2020
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Vilafranca
En Comu□a>
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o M0C16 PER A la IVIILLORA DE L'ESPAI PUBLIC I DE LA MOUILITAT SOSTENIBLE QUE 

PFIESENTA EL 6RUP MUNICIPAL DE VILAFRANCA EN COMU AL PLE DE L'AJUNTAMENT 
DE VILAFRANCA DEL PENEDfcS

■S

s ■
1s
3

la desesoalada del confi’nament en el que estem immerses a causa de la pandemia del 
covid-l9:=i la llarga transicio cap a la recuperacio de la quotidianitat, .requereixen 
I'adopcio^de mesures a curt i mitja termini referents a I'espai public i a la mobilitat 
sostenible. Malauradoment; Vilafranca del Penedes no disposa encara d'un Pla de 
Mobilitatjsostenible, i cal actuar des de I'Ajuntament amb ur^encia. Estem davant d'una 

situacio nova i calen respostes noves perque la normalitat, entesa com a seguir fent el * 
mateix i de la mateixa manera que abans de la pandemia, ja no tornara. Assolirem una 
"nova nofmalitat", que requerira noves manercs de fer i de moure'ns.

El confinement ens ha permes percebre la disminucio dels Index de contaminacio de 
I'aire i acustica, la quasi desaparicio del transit rodat, el goig de passejar per uns careers 
on els vianants podrern moure'ns tranquil-lament i els.nens i nenes f^odhen jugar amb 
seguretat;.... tot plegat, rnalgrat els inconvenients d'estar tancats a casa i de no poder 
compartir el temps de forma presencial amb els nosires amics i familiars. Massa sovint 
oblidem‘quo la contaminacio tambe rnata i genera probtemes respiratoris, de forma 
.lenta i quasi invisible i que les persones amb problernes respiratoris son mes vulnerable 
davant efecovid-19 i altres maialtics.

La mobilitat de Vilafranca del Penedes canviara substancialment els propers dies a 
rnesura que es desenvolupin durant els dos propers rnesos Jes fases previstes 
progressiyament fins acabar amb el confinement provocat pel Coronavirus. Per tant, 
caldro adpptar mesures provisionals i excepcionals amb el doble objectiu de garantir la 
seguretati la mobilitat de la ciuiadania i facilitar la circulacib tot permetent mantenir les 
distancies de seguretal minimes imprescindibles. Alhora que, seguint les recomanacions 
e'stablertes en I'Ordre SND/380/2020 de 30 d'abril, s'haura de reduir el maxim possible 
Pus del vehicle privat en la mobilitat pel nucli urba en prioritzar els desplagaments a peu 
o en bicicleta.

Vilafranca en Comu plantejava en el seu programa electoral municipal un conjunt de 
' mesures per fer de Vilafranca una ciutat mes sostenible i mes habitable que tinguescura 

dels ben£ comuns; entro els quals destaca I'espai public. Ara cal que tots els grups 
municipals ireballem conjuntament i acordem u/i programa d'accio a curt i mitja termini 
que garanteixi el correcte us de I'espai public, donant prioritat a les persones, i una 
rnobilitatiinterna i externa sostenible, col-lectiva i publics. Com a Ajuntament hem de 
respondre a les exigencies de salut, d'economia i de sostenibilitat del moment.

Replantejar Pus de I'espai public i de la mobilitat era una necessitat estrategica per a ia 
vila, i ara^ha esdevingut, a mes, una necessitat immediata, urgent. Des de Vilafranca en . 
Comu pensem que es el moment de replantejar-nos aquestes questions i avangar cap a 
una mobilitat mes sostenible i cap.a Pus prioritari de I'espai public per les persones, cap
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a un espai public que sigui escenari de la vida. Calen mcsures a curt i mitja termini, pero
amb mirada estrategica, que facin de la nostra vila una ciuiat rnes habitable i rnes '
sostenible i que posi a les persones i o la vida al centre.
'11

Hem d'avancar cap a la peatonalitzacio do carrers i places, cap a la disminucio de I'us del 
cotxe priyat en els desplafaments a I'interiorde la vila, cap a la configuracio d'eixos civics 
que permetin moure's a les persones amb seguretat, cal eixamplar moltes voreres, cap 
a la inversio de les preferencies de circulacio pels nostres carrers,' donant el 
prptagonisme als despla$aments a peu i/o en bicicleta, o amb transport public, cap a la •, 
millora i augment del servei del bus urba,... Millprar la mobilitat interior a -la vila i fer- 
la rnes sostenible, repercutirS positivamcnt, no sols en una millor qualitat de vida de les 
personesfsino tambe en I'activitat econdmica i cornercial de la vila.

la millor&’ de la mobilitat sostenible interior ha d'anar acornpanyada de la millora de la 
mobilitatfsostcnible exterior, tant amb els altres pobles i ciutats del Penedes, com amb 
la rest'a del pais. Cal que rAjuntameni csdevingui un agent actiu per aconseguir-ho 
cercant cbnsensos i acords amb les institucions irnplicades en la gestio del transport 
public a Gatalunya. Cal reactivar la Cornissio de Transport Public i el Consell Municipal 
de Medi Ambient, i accelerar la redacclo consensuada del Pla de Mobilitat de Vilafranca 
adaptat 3;)a situacid actual i futura.

D'entre tbtes les rnesures que proposern, algunes potser poden ser transiidries, pero 
d'altres ja hauran de ser permanents i per tant I'inici d'una transformacio irreversible 
cap a un Iriodel que prioritzi la salut corn a rad principal de la vida urbana. No era una 
qulmcra,* Taprenentatge del confinarnent per la pandemia del covid-19 ens ha 
demostrat que aquesta transforrpacid cap a una ciutat rnes saludable, ds inevitable.

D'acord amb I'exposicio realitzada, Vilafranca en Cornu proposa a I'Ajuntament de 
Vijafranca I'adopcid dels seguents acords:
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iS 1. Garantir la distancia-entre persones per a evitar el coritagi a I'espai public:to
U)

2 Eixamplant progressivament les voreres dels carrers de la vila perque . 
els vianants hi puguin circular de forma cdmoda i segura.

Augmentant la xarxa de.carrers per a vianants per a-augmentar la’ 
superflcie d’espai public carninable i per tant augmentar la distancia 
entre persones.

Ocupant tota I'amplada d'alguns carrers pennetent que els vianants 
ocupin (a calfada, amb ocupacid "funcional" {senyqlitzocid 

- provisional, cons, tunques....,).

2. Id'entificar una xarxa de carrers per a vianants, uns cixos civics, que permetin 
moure’s per tot Vilafranca i comuniquin els barris de la vila:

Dels instituts Eugeni d’Ors I Alt Penedes a ('Hospital Comarcal.

-• De la zona esportiva als equiparnents de la Girada.

De la Rambla de la Generalitat a I'institut Mila i Fontanals.
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ft. ;•■v Del CAP nord a I'escola Cristofol Mestrcs.

3. ■ Afavorir la mobilitat en bicicleta, substituint ia mobilitat en cotxe, ja que es
*V * 4 .

perfectarnent compatible amb la circulacio de vianants:
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i Millorant la circulacio i la seguretat dels currils bids existents.

Ampliant els carrils bids encara que sigui de forma provisional: a les 
avingudes de Barcelona, Tarragona, Ronda de Mar, Europa, Vilanova, 
Baled de les Clotes, entre d'altres.

Deslinanf alguns carrers com a carrils provisionals exclusius per a 
bicicletes i vianants.

Accelerant els carrils bicis cap als polfgons industrials de Vilafranca, 
Olerdola i Santa Margarida i els Monjos.

4. Establir carrers arnb prioritat invertida, en els quals les persones i les bicicletes 
tiriguin prioritat als cotxes. Especialment en aquells carrers amb yoreres estretes 
qiie no poden complir amb la distancia de seguretat pels vianants que des de 
I'emergencia sanitaria ens demanen.

5. Fatilitar espai per a fer cues en els carrers davant dels comerjos i establiments .. 
per complir amb les normes de distancia ft'sica.

6. Limitar la velocitat dels cotxes a tot el nudi urba a 30krn/h. i a 20 km/h en aquells
carrers amb prioritat invertida.

■ ./

7. Reduir al maxim el pas de vehicles entre les 08:00 i les 22:00 bores (lirnitant-lo a 
vehicles amb origen i desti: aparcarnent, recollir gent gran, serveis...) dins de 
I'ambit encerdat per les avingudes de Barcelona i Tarragona i pels carrers 
Fr^nccsc Macia, Eugeni d'Ors, Progres, Baled de les Clotes, Sant Sadurni, Pere 
Alpgret I del Cid.

i -
8. Millorar el servei del bus urba de Vilafranca del Penedes, reorganitzant i

dijyersificant els itineraris, aOgmentant la frequencia i replantejant-el sistema de
tarifes per a incrementar .el seu us, Estudiar mesures de transport public
col-lectiu a dernanda. 

r
9. Co.mprornis municipal per afavorir la mobilitat sostenible, des de la prdpia flota 

municipal, fins a les avantatges fiscals pels cotxes hibrids o electrics.
• r.

10. Ampliacid i rnillora dels aparcaments perimetrals de .la-Vila per facilitar 
I'aparcament dels visitants i descentivar I'us del cotxe privat a I'interior de la Vila.

11. Instar a les autoritats competents I'augment de les frequencies de busos i trens 
per garantir el serN^i public de transport a la ciuiadania a partir de les noves 
normes de seguretat sanitaria.

12. Aecelerar la redaccio del Pla de Mobilitat de Vilafranca del Penedes de forma 
co'nsensuada entre tots els grups Municipals.

13. Reunid urgent del Consell Municipal de Medi Ambient i de la Comissio de 
Transport Public per tractar monograficament d'aquestes questions.

14. Cqmunicar aquest acord als Consells Comarcals del Penedes, al govern de la 
Generalitat de Catalunya, a I'Autoritat del Transport M.etropolita i a la Diputacio 
de:Barcclona.
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Mocio que presenia el Grup Municipal de la CUP de Vilafranca 
per tal de yarantir el dret a I'empadronament i evitar la 
discriminacid de persones migrades i/o en situacid rcsidencial 
precaria.
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■§ Les administracions publiques tenen diferents eines per realitzar censos de poblacid 

efectius'a I'hora de distribuir els recursos i afrontar les necessitats socials existents. En 

. I’dmbit local, el padrd municipal 6s una d'aquesles eines que. a m6s a mds, pot ser 
molt util per eradicar o disminuir la cronificacid de la pobresa.
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V La relacid que s'estableix entre la cronificacid de la pobresa i el padrd municipal 6s que
una persona o famllia no inscrita al padrd de la localitat on viu, representa una persona 

• ! *
o famllra^sense acc6s a serveis i drets basics com els serveis socials o el sistema 
sanitari. $s a dir,- se les condemna a la invisibililat social i instilucional i de retruc al 

rebuig social. En aquest sentit, a travds de diferents entitats socials, ens consta que a 
la Vila hi ha un cenlenar llarg de persones-a qui se'ls ha negat el padrd tot i que viuen 
a Vilafranca, i cal tenir present que cstan en aquesta situacid perqud ('equip de govern 
no facilita I’empadronament privanl aquestes persones o families dels sous drets 
politics i socials mds bdsics.
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L’equip |e govern doncs, incompleix diversos marcs normatius. En primer Hoc,

diversostarticles o punts de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases de
regirn local que a I'article 15 diu: "Tbta persona que viu a Espanya estd obligada a
inscriure's al Padrd del municipi al qual resideix habitualmem'1. Una obligacid o deure
exercit per les persones, que en els casos a qud ens referim, no 6s ates pels serveis
municipal^. O el punt 3.3 on diu. referint-se a I'empadronament de persones sense
dornicili: *€ls infrahabitatges (xaboles, caravanes, coves, etc... Indus I'absdncia total
de sostre) poden i han de figurarfcom a domicilis vdlids pel padrd" Al punt 5.1.3.,'
referent a les altes per ornissid. indica que les alles al padrd municipal es poden fer
efectives, "a soHicitud de (’habitant o declarades d'ofici per rAjuntament". I al punt
5.1.3.2.,!bn s'expressa que “Els ajuntamenls declararari d’ofici la inscripcid al seu
padrd corn a veins les persones.que visquin habitualrnent'al .seu terme municipal i no .
hi figurin.^inscrites al mateix, erhparant-se en I’article 73 del Reglament de Poblacid i 

^ . 
Demarcacid Territorial de les Entitats Locals".
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. En segon? Hoc, la resolucid de YInstitute National de Estadlstica del 17 de febrer de 

. . 2020 on ves diu que I'administracid’ local no t6 cornpetdncia per jutjar questions de 
propietal£ d'arrendaments Urbans o,’en general, de1 naturalesa juridic-privada. Aix( 

mateix, la; resolucid diu que els ajuntamenls poden reedrrer a un domicil! fictici quan ds
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una persona sense liar que resideix habitualment al rnunicipi i 6s coneyuda pels
seiveis socials d'alguna administraci6 publica local, 

u .
Tamb6 ignora I'article 59.2 del Reial decret 1690/1986 de f11 de juliol, pel qual 
s’aprova ?el Reglament de Poblacid i Dernarcacid de les Entitats Locals, que cita

t
expressament la no obligatorietat d’acreditar el tltol de propietat sobre I'habitatge o el
conlracte'de lloguer, com a requisits per a la inscripcid.en el dornicili que es declara

com a habitual. Aquesls liiols nom6s s6n un docurnent que I'ajuntarnent pot sol licitar 
v1 • .

per verificar que el vei resideix, efectivament, al dornicili que vol fer constar al padrb, i 
pot ser substituit.per altres documents acrediiatius o per una situacib de comprovacid 
del mateix ajuntarnent.
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En aquest se’ntit, les persones en situacid d'ocupacid ban d'estar degudament inscrites ' 
al padrdOmunicipal. L'informe al Parlament 2017 del Sindic de Greuges disposa el 

seguent: i‘la negativa a inscriure al padrd les persones que, efectivament, hi resideixen 
habitualrrient pel fet de no poder Hiurar un litol d’ocupacid no estd fonamentada en 
criteris jurldics. La declsid sobre la tnscripcio s'ha de basar en la restdcncia 
efectiva -al dornicili de I'alla i no en el dret a residir a rhabitatqe. Aquest darrer
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cas imolica iutiar questions de naturalesa privada que no son competencia de
y

I'Administraclo local. El padrd 6s un registre administratiu al qual hi consten els veins 

• del munieipi i reflecteix el dornicili on resideixen', amb independence dels drets que
r

puguin cdrrespondre al vel o no pel fet de residir-hi".
' . . • •

Des de I'equip de govern tambd s'obvien les indicacions fetes pel Sindic de Greuges 
de Catalunya a l’informe extraordinari sobre "La gestid municipal de I'ernpadronament 
dels immigrants" de I'any 2008. En aquest informe s'hi recollien diverses queixes que 
mostraven conflictes relacionats amb els requisits sobre I’habitabilitat dels domicilis, ■ 

especialnient pel que fa a la sobreocupacid o en relacid amb els anomenats 
infrahabifatges; queixes on- es palesuven problernes referents als justificants 

acreditati'us de la residdncia efectiva a I'habitatge; o reclamacions relacionades amb 

els tltols'que tegitimen 1‘ocupacid dels domicilis o ocupacions "a precari". Aquesta 
problemi\jca 6s rellevant per dlferents motius, lal com assefjyalava el mateix Sindic:
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- Els ajunfamonts (enon la nocossitai do condixar of vo/um do pod/a c/d resident 

alwunicipi, la seva distiibucid en ol fernfon o la sova mobilitat par poder esiablir 
at\ib procisid la coberiuro de nocessitats do la ciutat i tambd la planificacid 

d'&spectos tan importants'com els rnapes escolats o la distnbucid dels centres 

d'atencid primdna. Tambd 6s necessari per fer els anomenats plans d'acollida o 

de ciutadania adregats a afavonr ol prucds d'integracid dols immigrants, a portir
i.

der serveis d'assessorament jurldio, d'informacid sobre Taccds at sisterno
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sanitari i educafiu, de coneixement da HengOes i do I'ontom o do la insercid 
£

laboml.

- tt'empadfonamont ha passat de ser un mer mecanismo de constancia del Hoc 

de.-resid^ncia dels estrangers a ser una condicid per a I'acc6s dels immlgrants 

a detenninats diets, sobrotot de tipus social.

■ ■ Gal tenir'.en crimpte que arnb la inscripc'16 padroPal s’asyoluix la condicid politica cle 

ciutadji ife Catalunya (Tilol Ml Art. 39.2,'Decret Legislatiu 2/2003, de 20 d’abril) i per 
tant, s'aconsegueixen alguns dels.drets considerats busies corn l‘acc6s al'sistema 
sanitari, al sistema educatiu 0 la possibilitat de regularitzar la condicid administrativa.

j.
• £s per aquest moliu que facilitar la inscripcid al padrd esdevd una 'pe^a clau a I’hora

' f •
d'abordar’les condicions de les persones amb rise de vulnerabilitat que resideixen al 
municipi.lx

Totes aquestes consideracions sdn reafinnadcs amp* la resolucid de 29 d'abril dec
2020, de . la Sotssecretaria .de la'Presiddncia de I'Estat, per la qual es publica la 
Resolucid- de 17 de febrer de 2020, de la Presiddncia de Tfnstitut Nacional 
d'Estadispca i de la Direccid General de Cooperacid Autondmica i Local, per la qual es • 

dicten instruccions tdeniques als ajuntaments sobre la gestid del padrd municipal.
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En conclusid, la inscripcid al padrd municipal ha de refleciir la residdneia habitual de ‘ 

les persones sense fer distincions espaials 0 de propietat d’aquesta, ha d'acreditar la 
residdnda i el dornicili habitual per facilitar la inteyracid social a la vita de tota la 
poblacid .resident, la qual cosa s'estd incomplint reiteradarnent per part d'aquest

ii

Ajuntamept deixant en total indefensid a una part de la poblacid que resideix a la Vila.
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O iiPer aquests motius, el Grup Municipal de la CUP de Vilafranca proposa al Pie 

Municipal i’adopcid dels seguents acords:

Primer: {facilitar I'accds al Padrd i I'emissid dels certificate que hi van associats,' 
atenent alia legalitat vigent:

ii *
A) Eliminar dels requisits I'obligatorietat de presentacid del titol de propietat o contracte 
de lloguerde I’immoble, documents innecessaris per a la tramitacid del padrd, tal com

- regula el Reial decret 1090/1986. ■
' t *

B) Incloure els diferents titols, documents, gestions i actuacions administratives que
* f.*t ’ • 1 |

permeten'^ acreditar el dornicili p residdneia al. municipi en la tramitacid de 
rempadrd^amefit, mds enlld dels documents de titol de propietat 0 contracte de lloguer. 

de I'habitalye:
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5
• SPersones sense doinicili fix o sense sostre.* Els sen/eis socials ernetran un 

informe que acrediti aquesta situacib i se li assignard una adreqa a efectes de
. i*

cornunicaci6, lal com preveu la normativa legal vigent.
&
u.
«3

• C<u
« 'Persories en situacid d'ocupacid d'habitatge.- Per a la comprovacid de la

veracltat de les dades relatives a la residdncia, quan no hi hagi un litol que
n'avali rocupacid, ilinforme Parlamem 2017 de la Sindicatura de Greuges r-
recorda que el gestor municipal pot: a) acceptor altres documents (p. -ex. 
fa.ctures de submihistraments), b) demanar un informe a la policia local, o c) fer- 
hiJinspecCions a partir de les quals, si es confirma.que la persona In viu, I'haurd 
de' donar d’alta al Padrd.
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Segon: Cjescartar I'us del padrd com una eina per cornbatre les situacions de sobre

ocupacid,‘;de control del pare d'habitatge o altres polltiques de i'drnbii de I’habitatge i 
‘i ’ • •

I'urbanisrhe. En aquests casos, S'empraran els processos i les actuacions d'inspeccid 
que contempla la Llei 18/2007, del 20 de desembre, del dret d'habitatge i, si en el 
moment de I'empadronament se suscita la sospita d'un us andmal de I’habitatge, des 
del padrd,Cs'ha de derivar a I’drea d'habitatge perqud s'actui en consonSncia.

vs

Tercer: tmpulsar un Reglament d’accds al padrd municipal a travds de la incoacid de
I’expedient, la constitucid de la comissid redactora, I’aprovacid inicial del text pel Pie,
I’exposicid publica, I’aprovacid definitiva i la publicacid al BOP, amb I'objectiu d’esvair •
tots els dubtes respecte de la tramitacid del Padrd.* **• * #

Quart: POblicar I’adopcid d'aquestes rnodificacions als .mitjans habituals i fer les 
modificacions oportunes en aquells mitjans de comunicacid de I’ajuntament de cardcter- 
imprds o digital que fan referdneia a aquest tema.

Cinqud: fcomunicar els segOenls acords a entitats socials i de lluita a favor de 

I'habitatge com la Creu Roja, Gdhias, Sindical de llogateres, la PAM, etc.
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Grup Municipal de la CUP de Vilafranca del Penedds 

Vilafranca del Penedds, 12 de rnaig del 2020
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ESQUERRA
REPUBLICANS

MOCIO QUE PRESEfsiTA EL GftUP MUNICIPAL D'ERC PER L'ADHESIO A LA 

CAMPANYA REGULARITZACIO PER TOTHOM

En els darrers mesos hem vist com Lestat d'alarma, el confinament. i 
rexcepcionalitat de la nova realitat que s'ens esta dibuixant ha posat en evidencia 
I7extrema vulnerabilitat a la qual estan sotmeses les persones migrades que tenen la 
situacio administrativa irregular, aixi com la instrumentalitzacio d'aquestes persones 
amb finalitats utilitaristes com a ma d'obra en I'ambit agrari, sanitari o de cures, 
classificant la poblacio segons la seva aportacio al mercaflaboral.

Es evident que la falta del permis de residencia aboca a les persones migrades en 

una realitat cruel, on els seus drets fonamentals estan vulnerats siscematicament 
pero ara es qOan aquesta realitat es fa encara mes dura i innegable, des de les 
dificultats per accedir al sistema de salut publica per falta de targeta sanitaria, les 

traves administratives per accedir al padro, la precarietat habitacional que no 
permet seguir les normes de distanciament social o d'higiene i sobretot, la 

precarietat laboraf i economica. - ;

Moltes d'aquestes persones sobreviuen en I'economia subrnergida empeses per la 
Uei d’Estrangeria que els discrirnina i els tracta com a ciutadans de segona, d'altres 
conserven les feines pero no els drets, corn es el cas de les cuidadores de la liar i les 
internes que treballen mes hores i gairebe sense dies de descans pel mateix sou, 
cuidant persones del grup de rise sense disposar tant sols, d'equips de proteccio, 
posant el perill la seva propia salut i de la resta de la poblacio.

No hi ha dubte que-totes aquestes rnanques de drets exclouen a les persones 
migrades en situacio administrativa irregular de les mesures de proteccio social i 

, economiques que s'han adoplai per pal-liar els efecies de la crisi sanitaria i tampoc 
es poden acollir als permisos retribuits, I'atur o ERTO.

Davant d'aquesta emergencia sanitaria i economica i per no deixar a ningu enrere, 
mes de 500 entitats i coHectius s'han adherit a la campanya Regularitzacio per 
Tothom impulsada per la Coordinadora Obrim Eronteres, que te com a objectiu una 

proposta social i politica de regularitzacio massiva i immediata per a totes les 
persones migrades en situacio administrativa irregular i demandants d'asil que 

. resideixen al pais.

Les demandes de la campanya dirigides a les administracions competents son les 

seguents:



■ Empadronament d'ofici per a totes les persones que visquin al municipi.

• Regularitzacio amb permis de treball sense necessitat de contracte de trebail.

* Concessio d'autoritzacio de treball sense necessitat de.contracte als joves ex 
tutelats amb permis de residencia.

* Reconeixement immediatament de la cond’icio de refugiades, i Tautoritzacid 
directa de residencia en igualtat de condicions amb la resta de persones 
migrades.

. Aplicar Tart. 127 "quan concorrih raons d'interes public o de seguretat 
nacional ..." entenent que es d'interes public i social garantir els drets de tota 
la ciutadania passant .per regularitzar, els que estan en situacio administrativa 
irregular.

Entenent Textrema necessitat de millorar les circumstancies de vida per a tota la 
poblacio i la voluntat d'acabar amb les discriminacions cap a les persones migrades 

en situacio administrativa irregular que les situa en una evident inferioritat de 
condicions en la lluita contra la pandemia, demanem acordar:

* Que I'Ajuntament s'adhereixi i doni suport a la campanya Regularitzacio per 
Tothom, irnpulsada per la Coordinadora Obrim Fronteres atenent la 
importancia de garantir els drets. de totes les persones, especialment a 
aquelles en situacio de mes vulnerabilitat com son les persones migrades en 

situacio administrativa irregular i les persones sol licitants d'asil.

Vilafranca del Penedes, 12 de maig de 2020

Monica Hill i Girnenez, Pere Sabat i LLuverol, Gemma Urgell i Rocias, 
Salvador Campama i Romeu , Monls'e Espinosa i Sospedra



ESQUERRA 
1 REPUBUCANA4

MOCIO PER CLARIFICAR LES PRESUMPTES iRREGULARITATS GOMESES 

PER LA MONARQUIA ESPANYOLA

Si una cosa ha caracteritzat la monarquia espanyola de les'darreres decades han estat 
els escandols. Especialment aquells que envolten a la figura de Joan Carles I. Ara, i en 
plena crisi sanitaria i social que viu el pais arran I'emergen'da del coronavirus, la 
monarquia espanyola i el rei Pelip VI admeten sense vergonya les possibles 
irregularitats en els comptes del rei emerit.

Les investigacions periodisliques apunten a un compte bancari sins del Rei Joan Carles 
en que hi hauria 100 milions de dolars provinents de ('Arabia Saudita. Una fortuna feta. 
a base de negpcis de venta d'armes entre d'altres a paisos com ['Arabia Saudita, que 
segons fons no oficials (ja que la llei franquista 9/1968 de secrets oficials ho impedeix), 
supera els 2.000 milions d'euros. La fortuna reial ha estat dipositada, segons les 
mateixes informacions, en bancs suTssos perevitarel control de qualsevol tipus.

Ara, enmig de I'escandol, tluny d'explicar la veritat i regularitzar aquesta situacio, 
I'actual rei Felip VI ha renunciat publicament a I'herencia paterna, en un intent 
d'amagar aquesta situacio i netejar la seva imatge. El comunicat ernes el passat IS de 
marc en 9^ Felip VI renuncia a I'herencia del rei emerit es va fer amb nocturnitat i . 
traTdoria, aprofitant el context en que, logicament, la ciutadania esta preocupada per 
la crisi sanitaria i hurnanitaria que estem vivint. Tul es la maniobra, que ha estat 
precipitada i sense analisi previa, que queda perveure que la renuncia sigui possible, ja 
que segons ('article 991 del codi civil no es senzill renunciar a una sola part de 
I'herencia.

Cal clarificar aquest origen i arribar fins' al fons de la questio al voltant d'una 
monarquia corrupta i hereva del franquisrne. De manera implicita la monarquia 
espanyola accepta I'origen poc net del fons que ha gestionat la Casa Reial fora del 
pressupost public. Per tots aquests motius, Esquerra Republicana ha instat la Comissio 
Europea a investigar aquest suposat cas de blanqueig de capitals, i ha presentat una 
serie de demandes al Congres dels Diputats, per crear una comissio d'investigacio, que 

• permeti investigar fins al final I'origen de la fortuna dels Borbo. La constitucio no pot 
ser una excusa per tapar de nou la corrupcio de la monarquia.

Per tots aquests motius el grup municipal d'Esquerra Republicana proposa a 
I'Ajuntament de Vilafranca d'adopcio dels seguents acords:

PRIMER;- Manifestar el rebuig al sistema monarquic espanyol, corrupts i hereu del 
franquisrne.

SEGON.- Demanar al Congres dels Diputats la creacio d'una comissio d'investigacio 
que.permeti investigar les presumptes irregularitats comeses per membres de la



Familia Reiai, aixi com dels seus complices, i les seves possibles influencies en la 
politica diplomatica i comercial de I'EstaV espanyol amb I'Arabia Saudita.

TERCER.-' Expressar el suport a qualsevol iniciativa encaminada a denunciar 
Topacitat de la monarquia espanyola, i en favor de darificar qualsevol presumpte 
irregularitut comesa per la mateixa. -

QUART.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congres dels Diputats, i a la mesa 
delSenat.

Vilafranca del Penedes, 12 de maig de 2020

Monica Hill i Gimenez, Pere Sabat i LLuverol, Gemma Urgell i Rocias, 
Salvador Campama i Romeu , Montse Espinosa i Sospedra


