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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 11/2015
Caràcter: ordinari
Data: 15 de desembre de 2015
Horari: de 20: 02 a 22: 37 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT:Pere Reguli i Riba

REGIDORSI REGIDORES(per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
- Ramon Arnabat i Mata (VeC)
- Montse Arroyo i Ferrando (grup Socialista)
- Anna Doblas i Ruiz (CiU)
- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)
- Raimon Gusi i Amigó (CiU)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (CiU)
- Marcel Martínez i Mané (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (grup Socialista)
- Joan Manel Montfort i Guasch (CiU)
- Meritxell Montserrat i Mestres (CiU)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Dolors Rius i Marrugat (CiU)
- Francisco Romero i Gamarra (grup Socialista)
- Aureli Ruiz i Milà (CiU)

Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon 1. Zaballa i Serra (PSC)

Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació.

És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, també
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio.

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 17/11/2015,
la qual és aprovada per assentiment.

I. ADMINISTRACIÓ FESTA MAJOR 2016
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Aureli Ruiz (CiU) se suma a les felicitacions i agraïments que s'han expressat,
desitja sort i encert en l'impuls del projecte festamajorenc de 2016.

II. ORDENANCES FISCALS I DE PREUS PÚBLICS 2016

El text final del dictamen que se sotmet al Ple és el següent:

Havent-se aprovat inicialment el dia 27 d'octubre de 2015 l'expedient de
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i preus
públics per a l'exercici econòmic de 2016, de conformitat amb el que disposa el RDL
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. de registre
022015024022 de 30 d'octubre de 2015 i en el Diari EL PUNTAVUI del dia 30
d'octubre de 2015.

Donat que durant el període d'exposició pública s'han presentat setze esmenes i
dos suggeriments formulats pel Sr. Toni Peñafiel, en nom i representació de la
Candidatura Vilafranca en Comú, contra l'ordenança fiscal núm. 2, reguladora de
la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa de les activitats i
instal.lacions; contra l'ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per la
prestació del servei de gestió de residus municipals; contra l'ordenança fiscal núm.
8, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; contra
l'ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per prestació de serveis vinculats
a la concessió d'ús d'estands a les Fires de Maig, Fira del Gall i Festa del Xató;
contra l'ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa d'ocupació de la via pública
amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d'ús públic i indústries de carrer; contra l'ordenança fiscal núm, 16,
reguladora de la taxa d'utilització d'instaJ.!acions, materials i estris municipals;
contra l'ordenança fiscal núm.19, reguladora del preu públic d'escolarització en llars
municipals d'infants; contra l'ordenança fiscal núm. 20, reguladora del preu públic
de prestacions de serveis a instal.lacions esportives municipals; contra l'ordenança
fiscal núm. 26, reguladora de l'impost sobre béns immobles; contra l'ordenança
fiscal núm. 29, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana; contra l'ordenança fiscal núm. 30, reguladora de l'impost sobre
activitats econòmiques; i contra l'ordenança fiscal núm. 34, reguladora del preu
públic per assistència a l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet, en base a
les següents esmenes i suggeriments:

ESMENA1: En relació a l'ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa per la
prestació de serveis d'intervenció administrativa de les activitats i instal.lacions, es
demana:

No suprimir el redactat de l'article 6è, apartat 1, apartats b.l) i b.2) ni, en
conseqüència,els articles concordantsmodificats en el dictamen del govern.

ESMENA2: En relació a l'ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa per la
prestació de serveis d'intervenció administrativa de les activitats i instal.lacions, es
demana:
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No modificar el redactat de l'article 6è, apartat 4f), primer paràgraf.

ESMENA3: En relació a l'ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per a la
prestació del servei de gestió de residus municipals, es demana:

NO afegir a l'article 6è, l'apartat 2, proposat pel dictamen.

SUGGERIMENT4: En relació a l'ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per a
la prestació del servei de gestió de residus municipals, es suggereix:

Com a alternativa a la Proposta d'art. 6.2.2 del dictamen es proposa deixar pel
2016 la regulació actual i sol.licitar al Consell de Medi Ambient, assessorat per les
regidories afectades, que en un termini de vuit mesos realitzi una proposta tècnica
d'establir una regulació de la taxa de gestió de residus que en fomenti la reducció
de generació, el seu tractament de la forma més ambientalment adequada, la seva
reutilització quan sigui possible, i el seu reciclatge en la resta de casos.

ESMENA 5: En relació a l'ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per
expedició de documents administratius, es demana:

Afegir, al final del nou epígraf 7 de l'article 7è, el següent text: "i hagi transcorregut
menys d'un any des de l'anterior medició".

ESMENA 6: En relació a l'ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per
prestació de serveis vinculats a la concessió d'ús d'estands a les Fires de Maig, Fira
del Gall i Festa del Xató, es demana:

Modificar la proposta de taxa recollida en l'article Sè, referit a Fires i Festes de Maig,
per als espais/estands modular estàndard per a les associacions o entitats sense afany
de lucre per tal que quedi establerta en 30C/m2•

ESMENA 7: En relació a l'ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa
d'ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles
o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer, es demana:

Afegir un epígraf a la modificació de l'article 4t, apartat 2 punt h, amb el següent text:
" L'Ajuntament de Vilafranca vetllarà per la continuïtat del mix comercial (tipologia de
les parades) dels mercats no sedentaris de la vila."

ESMENA 8: En relació a l'ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa
d'utilització d'instal.lacions, materials i estris municipals, es demana:

Modificar el redactat de l'article 4t, apartat c, referent a la utilització de les sales i aules
de l'edifici de l'estació enològica, en els següents termes:
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Modificar el preu fixat a les associacionsi entitats sense ànim de lucre de la vi/a, en els
punts 8.8 i 8.0 a un import de 50,OOC.

ESMENA 9: En relació a l'ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa
d'utilització d7nstal.lacions, materials i estris municipals, es demana:

No suprimir l'últim paràgraf de l'article 4t, apartat d.3)

ESMENA10: En relació a l'ordenança fiscal núm. 19, reguladora del preu públic
d'escolarització en llars municipals d'infants, es demana:

NO adoptar l'increment previst a la proposta de modificació de l'article 4t, apartat d)
del dictamen.

SUGGERIMENT11: En relació a l'ordenança fiscal núm. 20, reguladora del preu
públic de prestacions de serveis a instaJ.!acions esportives municipals, es demana:

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

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

En cas que els serveis tècnics considerin que no és possible executar la proposta per a
les presents ordenances 2016, elevar al Consell Municipal d'Esports i a la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones una proposta en aquest sentit en un termini de
vuit mesos (finals de juny), per tal de poder incorporar-la en el debat d'Ordenances
Fiscalsde l'any vinent.

ESMENA12: En relació a l'ordenança fiscal núm. 26, reguladora de I7mpost sobre
béns immobles, es demana:

Modificar l'article 4, l, apartat c) i dj. en un nou apartat c) (i procedir a la
renumeració de la resta d'apartats de l'article) amb el següent redactat:

NC) Les entitats i organitzacions sense afany de lucre que tenen reconegut tal dret
d'acord amb la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i
dels incentius fiscals al mecenatge. N

ESMENA13: En relació a l'ordenança fiscal núm. 26, reguladora de I7mpost sobre
béns immobles, es demana:

Modificar l'article 4.2, apartat b. Afegint una part final: "i les Cooperatives de
treball'~ de manera que quedi redactat així:
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"b). Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota els béns immobles rústics de
les Cooperatives Agràries i d'Explotació Comunitària de la terra i les Cooperatives
de treball. "

ESMENA14: En relació a l'ordenança fiscal núm. 26, reguladora de /'impost sobre
béns immobles, es demana

Modificar l'article 7.5. amb aquesta nova redacció:

"5. - S'estableix un recàrrec del 50% sobre la quota líquida dels béns immobles
urbans d'ús residencial desocupats amb caràcter permanent, que s'aplicarà d'acord
amb el que disposa l'article 72.4.3 del Text Refós pel qual s'aprova la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals. Aquest recàrrec, que s'exigirà als subjectes
passius del tribut ial qual resultaran aplicables, en el no previst en aquest paràgraf,
les disposicions reguladores del mateix, meritarà el 31 de desembre i es liquidarà
anualment per l'Ajuntament, un cop constatada la desocupació de l'immoble,
juntament amb l'acte administratiu pel qual aquesta es declari. Les condicions per
les quals es considerarà desocupat un immoble amb caràcter permanent, s'ha de
desenvolupar reglamentàriament, i seran les que s'aplicaran per l'Ajuntament a
l'hora de liquidar el recàrrec indicat. "

ESMENA 15: En relació a l'ordenança fiscal núm. 29, reguladora de l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, es demana:

No incorporar en la proposta de nou redactat de l'article 5è, apartat 3 cap bonificació
en favor de l'Estat Central, la Generalitat de Catalunya, les Entitats Gestores de la
Seguretat Social ni les Mutualitats de previsió social.

ESMENA16: En relació a l'ordenança fiscal núm. 29, reguladora de /'impost sobre
/'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, es demana:

NO discriminar les parelles de fet respecte els matrimonis, enfront la proposta del
govern de CiU-PSC de discriminar-les continguda a la proposta de Modificació del
redactat de l'article 6è, primer paràgraf de l'apartat 2.

ESMENA17: En relació a l'ordenança fiscal núm. 30, reguladora de /'impost sobre
activitats econòmiques, es demana:

No afegir al final de l'article 4t, el redactat de benefici fiscal que proposa el govern.

SUGGERIMENT18: En relació a l'ordenança fiscal núm. 34, reguladora del preu
públic d'assistència a l'escola municipal de música Maria Dolors Calvet, es proposa:

L'adopció d'un sistema de preus progressius (tarifació social), seguint la filosofia del ja
establert per altres serveis municipals. Aquesta proposta ha de tenir en compte els
següents elements:
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• Coherència amb la proposta de tarifació social d'altres serveis de I7nstitut
Municipal de Formació (Escolad'arts ARSENAL)

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

En cas que els serveis tècnics considerin que no és possible executar la proposta per a
les presents ordenances 2016, sol.licitar a 11nstitut Municipal de Formació que elevi
una proposta en aquest sentit en un termini de vuit mesos (finals de juny), per tal de
poder incorporar-la en el debat d'Ordenances Fiscalsde l'any vinent.

Donat que durant el període d'exposició pública s'han presentat set al. legacions
formulades per la Sra. Mònica Hil!, en nom i representació de la Candidatura
d'Esquerra Republicana de Catalunya, contra l'ordenança fiscal núm. 6,
reguladora de la prestació del servei de gestió de residus municipals; contra
l'ordenança fiscal núm. 29, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana; contra l'ordenança fiscal núm. 34, reguladora de
l'assistència a l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet; i una proposta de
creació d'una nova taxa per a pisos buits, en base a les següents al'legacions:

AL'LEGACIÓ1: En relació a l'ordenança fiscal núm. 29, reguladora de l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, es demana:

Mètode de càlcul de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana (plusvàlua). Falta del fet imposable quan no existeixi increment real.

AL.LEGACIÓ2: En relació a l'ordenança fiscal núm. 29, reguladora de l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, es demana:

Alternativa del càlcul de percentatges d'increment i quotes segons la proposta
següent:

Primer: Que l'ordenança s'ajusti a la realitat immobiliària dels terrenys i no
considerar, com és el cas, l'aplicació automàtica dels màxims legals per als
períodes de crisi, sinó l'increment zero, almenys per als períodes compresos des
de l'any 2008, contràriament al que preveu l'ordenança, on estableix l'increment
més alt.
Segon: Per tal que això tingui eficàcia, els increments s'han d'establir per grups
de períodes, és a dir, d'l fins a 5 anys; de més de 5 fins a 10; de més de 10 fins
a 15; de més de 15 fins a 20. No tindria sentit posar d'l a 5 anys a zero, si
després una transmissió de 7 anys ja es tornés a multiplicar a raó de 7x3,5% =
24,5%. En aquest exemple, 5 anys serien zero i els altres 2 anys al 3,5%
(2x3,5%=7%). Actualment, l'ordenança estableix el 24,5%, com hem vist.
Tercer: Finalment, graduar les quotes per als diferents períodes, tal com permet
l'art. 108.1 LHL, ique a Vilafranca del Penedès és única del 30%
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AL.LEGACIÓ3 contra l'ordenança fiscal núm.6, reguladora de la taxa per la
prestació del servei de gestió de residus municipals, es demana:

Introducció de bonificacions per a l'ús de les deixalleries. Segons la proposta
següent:

Proposta de bonificacions:
- 15% de bonificació (aprox. 20€) per 12 usos de la deixalleria
- 10% de bonificació (aprox. 13€) per 12 usos de la deixalleria mòbil
- 20% de bonificació (aprox. 26€) per la suma dels usos de la deixalleria i la
deixal/eria mòbil

Aquestes bonificacions s'aplicarien per habitatge i no es podrien fer efectives en el
cas d'habitatges buits ilo d'habitatges de segona residència.

En totes les opcions és imprescindible exercir un control sobre l'usuari de la
deixal/eria. Aquest control es podria fer a través de targetes identificatives
facilitades per l'ajuntament, que caldria presentar cada cop que s'utilitzés la
deixal/eria.

Caldria també especificar els tipus de residus que cal aportar i el nombre mínim
d'unitats, quilos o volum per ser comptabilitzat com a entrada, excloent els residus
que disposen de recollida selectiva al carrer.

En el cas de la deixalleria mòbil, també caldria especificar mínimament quin ha de
ser el volum per a que sigui considerada una aportació de residus.

Aquestes bonificacions també es podrien fer extensives als establiments comercials,
amb criteris més exigents (major nombre d'entrades per aplicar els descomptes),
que es podria compensar amb l'aplicació d'un major descompte.

AL'LEGACIÓ4: contra l'ordenança fiscal núm.6, reguladora de la taxa per la prestació
del servei de gestió de residus municipals, es demana:

Modificacióde la bonificació per al foment del compostatge casolà, a la taxa de gestió
de residus:

a) Que sigui l'ajuntament qui verifiqui directament que la persona en qüestió
realitza el compostatge casolà, de restes del jardí o vermicompostatge. El
sistema més emprat per la resta d'ajuntaments és que l'habitatge en qüestió
presenti el darrer rebut de les escombraries abonat i posteriorment des de la
regidoria de Medi Ambient, s'emeti un informe verificant que l'habitatge en
qüestió compleixi els requisits de la bonificació. Si no ho pot fer directament
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l'ajuntament, la Mancomunitat Penedès Garraf des de fa temps realitza aquest
servei per diferents ajuntaments. D'aquesta manera garantim una comprovació
del fet més directe i facilita que un ciutadà s'animi a fer autocompostatge ja que
el procediment és més proper.

b) Que la bonificació del 20% (actualment recollida en l'ordenança per aquells
habitatges que facin compostatge casolà i que estiguin integrats en una xarxa
de compostatge reconeguda per l'ajuntament) es pugui acumular a la
bonificació per a ús de les deixalleries abans proposada, sent la bonificació
màxima de les dues d'un 30% de la taxa d'escombraries.

AL.LEGACIÓ5: contra l'ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per la prestació
del servei de gestió de residus municipals, es demana:

Bonificació de la taxa d'escombraries per a fomentar la prevenció i la reducció dels
establiments comercials, establint un tipus especial de bonificació, de fins el 15% de la
taxa, adreçada als establiments i activitats que realitzin accions per la reducció del
volum de residus generats. Per a l'aplicació de la bonificació caldrà que els
establiments i activitats o bé s'hagin acollit a un conveni de prevenció i minimització de
residu (com a mínim en 3 de les accions que es proposin) o bé que disposin d'una
certificació ISO 14.000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que
inclogui la gestió dels residus generats.

PUNT1: Bonificació per convenis per la prevenció i minimització de residus:
a. L'ajuntament podrà subscriure convenis de cof.!aboració amb els gremis i
associacions que vulguin implementar accions per reduir el volum de residus, i
col.laborar en millorar la gestió dels residus i treballar en la línia de fer un
consum responsable.
b. Els convenis poden ser per gremis (forners, llauners, hosteleria, etc) o per
associacions d'àmbit territorial (associació de comerciants de barri, etc). Els
convenis inclouran la llista d'accions que es preveuen fer.
c. L'establiment s'adherirà al conveni que li pertoca. També es podran adherir a
títol individual els establiments que no formin part del gremi o l'associació
respectiva.
d. En l'escrit d'adhesió es sol.licitarà la bonificació de la taxa i es concretarà el
compromís de desenvolupar durant tot l'any, tres mesures de les establertes de
forma genèrica en el conveni.
e. Annexa a l'ordenança, es podria adjuntar un llistat d'accions a acollir-se pels
establiments. Aquesta relació podrà ser ampliada amb noves mesures per acord
entre l'ajuntament i l'interessat, en el marc del conveni establert.
f. AI llarg de l'any es faran les comprovacions oportunes per part dels serveis
municipals, per valorar la idoneïtat i el compliment de les accions assumides
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pels establiments. Cas de no complir-les es procedirà a emetre el rebut de la
part bonificada, a banda de les accions que puguin derivar-se d'aquest
incompliment.
Les mesures a fer es poden classificar en:

mesures de minimització, reutilització i reciclatge

mesures de col.laboració en la gestió de residus

mesures relacionades amb el consum responsable.

l segons la tipologia d'activitat econòmica, els convenis podrien definir accions
com aquestes:
Mesures als bars i restaurants: eliminar els plats, gots i coberts de plàstic;
servir aigua en ampolles de vidre retornable; evitar els productes preenvasats
de pastisseria; servir preferentment ampolles d'aigua grosses en comptes de
vàries de petites; reduir les tovalles individuals de paper o de paper plastificat
d'un sol ús; reduir els tovallons de paper; incorporar i donar preferència a les
marques amb envasos de vidre; incloure productes d'alimentació amb
certificació ecològica; emprendre accions per evitar el malbaratament
alimentari; a les festes populars servir els refrescos en gots reutilitzables.
Mesures als comerços en general: eliminar l'oferta de bosses de plàstic gratuites
i substituir-les per mitjans propis del comprador (cistells, carretons, bosses de
roba) i /0 facilitar caixes de cartró buides per endur-se els productes comprats;
substituir la bossa de plàstic per la compostable, quan sigui inevitable la bossa;
donar preferència als productes amb embolcalls i/o envasos reciclats; evitar o
reduir les safates de porexpan o de plàstic dels productes frescos; oferir
productes de comerç just i solidari; reincorporar el sistema d'envasos
retornables per almenys 1 tipus de producte; oferir i promocionar productes en
envasos retornables; oferir i promocionar productes i envasos de gran format.

PUNT2: Bonificació per disposició d'una certificació:

Esproposa una bonificació del 10% de la taxa de gestió de residus municipals, a
les activitats o serveis que acreditin la possessió de sistemes de gestió
ambiental (ISO 14001), sistemes Europeus d'Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS, el
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA), l'Ecotiqueta Europea i que
demostrin haver realitzat un Diagnòstic Ambiental Orientat a la Minimització
(DAOM).

AL.LEGACIÓ5 (està duplicat el número): Creació d'una taxa per a pisos buits. Es
proposa:
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La creació d'una taxa de 400 euros per a gravar els habitatges buits de fa més de dos
anys, que estiguin en mans de grans tenedors (bancs i grans immobiliàries).

AL'LEGACIÓ6: contra l'ordenança fiscal núm.6, reguladora de la taxa per la prestació
del servei de gestió de residus municipals, es demana:

L'aplicació d'unes tarifes progressives en funció de la renda de les famílies, que
estiguin pensades amb els mateixos criteris amb els que s'ha fet la tarificació social a
l'EscolaMunicipal d'Art Arsenal.

CONSIDERANT L'ESMENA1 presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú
de l'ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa per la prestació
d'intervenció administrativa de les activitats i insta¡'¡acions,
DESESTIMAR-LA en base als següents fonaments:

de serveis
procedeix

En el nou redactat s'ha buscat un criteri més senzill i similar al de mUnicIpIS
propers. L'impacte econòmic de la modificació, tal i com es va exposar en la
comissió informativa del mes d'octubre, és molt baix, doncs serà un % sobre la
recaptació d'una taxa que suposa menys del 0,05% del total del pressupost
municipal. A més, es tracta d'una taxa de recaptació molt variable, el que fa
impossible conèixer quina pot ser la seva recaptació futura.

per la prestació de serveis
i instal.lacions, procedeix

CONSIDERANTL'ESMENA2 presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú de
l'ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa
d'intervenció administrativa de les activitats
DESESTIMAR-LA en base als següents fonaments:

La necessitat d'incentivar tant la renovació com l'ampliació dels establiments a
conseqüència dels trasllats cap a una altra zona del municipi.

CONSIDERANTL'ESMENA3 presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú de
l'ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió
de residus municipals, procedeix DESESTIMAR-LA en base als següents
fonaments:

No s'accepta ja que suposa eliminar qualsevol bonificació a la recollida selectiva.
L'argument utilitzat en l'esmena tampoc es basa en un estudi contrari, si no en
suposicions. Pensem que hem d'avançar en aquest sentit, essent aquesta una
proposta que inicialment ve dels propis serveis tècnics municipals.

CONSIDERANTel SUGGERIMENT4 presentat per la candidatura de Vilafranca en
Comú de l'ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per la prestació del servei
de gestió de residus municipals, procedeix a resoldre en base als següents
fonaments:

DESESTIMAR la proposta de no modificar l'article 6.2.2. de l'ordenança núm.6
pels mateixos arguments exposats anteriorment, en el sentit que es considera
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adient incentivar la recollida selectiva que realitzin les empreses que acreditin
disposar d'un operador acreditat en la gestió de residus sòlids urbans.
Tanmateix, s'accepta el suggeriment de traslladar al consell de Medi Ambient, de
cara a exercicis futurs (a partir del 2017), la revisió de les mesures proposades.

CONSIDERANTl'ESMENA5 presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú de
l'ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius, procedeix ESTIMAR-LA en base als següents fonaments:

S'entén que la mesura no pot tenir un temps indefinit.

CONSIDERANTl'ESMENA6 presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú de
l'ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per prestació de serveis vinculats
a la concessió d'ús d'estands a les Fires de Maig, Fira del Gall i Festa del Xató,
procedeix ESTIMAR-LA en base als següents fonaments:

És adient bonificar una mica més a les entitats sense afany de lucre que disposin
d'un espai a les fires.

CONSIDERANTl'ESMENA7 presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú de
l'ordenança fiscal núm. lS, reguladora de la taxa d'ocupació de la via pública amb
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys
d'ús públic i indústries de carrer, procedeix DESESTIMAR-LA en base als següents
fonaments:

No correspon a una ordenança fiscal regular aspectes no relacionats amb els tributs
municipals.

CONSIDERANTl'ESMENA8 presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú de
l'ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa d'utilització d'instal.lacions,
materials i estris municipals, procedeix DESESTIMAR-LA en base als següents
fonaments:

No té sentit implantar uns preus més baixos en festius i caps de setmana que en
dies laborables.

CONSIDERANTl'ESMENA9 presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú de
l'ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa d'utilització d'instal.lacions,
materials i estris municipals, procedeix ESTIMAR-LA PARCIALMENT en base als
següents fonaments:

Si bé no s'elimina el paràgraf en el què la bonificació que s'estableix és del 50%,
s'accepta que la bonificació es redueixi del 50% al 25%, donat que la bonificació del
50% ha de ser en la segona pàgina, no en el total que produiria que les segones
pàgines passarien a ser gratuïtes.
Per tant, el redactat seria el següent:
"S'aplicarà una bonificació del 25% si les impressions o fotocòpies es fan a doble
caraN•
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CONSIDERANTl'ESMENA10 presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú
de l'ordenança fiscal núm. 19, reguladora del preu públic d'escolarització en llars
municipals d'infants, procedeix DESESTIMAR-LA en base als següents fonaments:

Si s'han modificat dos preus (un a l'alça com es diu, però també un altre a la baixa)
és per tal d'establir unes tarifes amb major equivalència amb els trams establers.

CONSIDERANTl'ESMENA 11 presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú
de l'ordenança fiscal núm. 20, reguladora del preu públic de prestacions de serveis
a instal.lacions esportives municipals, procedeix DESESTIMAR-LA en base als
següents fonaments:

La gran quantitat d'usuaris (més de 3.000 abonats imés de 5.000 usuaris diferents
totals) en les activitats fan que sigui totalment inviable la gestió d'una tarifació
social per trams d'ingressos. Moltes activitats són utilitzades puntualment (un sol
us), o en períodes curts (uns dies), i moltes vegades de forma intermitent, la qual
cosa indica la dificultat extrema de la proposta.

CONSIDERANTl'ESMENA 12 presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú
de l'ordenança fiscal núm. 26, reguladora de l'impost sobre béns immobles,
procedeix DESESTIMAR-LA en base als següents fonaments:

El redactat que apareix en les ordenances fiscals és exactament tal i com la pròpia
llei expressa, i el redactat que l'esmena proposa ja està recollit en l'apartat k) de
l'article 4rt.

CONSIDERANTl'ESMENA 13 presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú
de l'ordenança fiscal núm. 26, reguladora de l'impost sobre béns immobles,
procedeix DESESTIMAR-LA en base als següents fonaments:

No està contemplada en la llei una bonificació potestativa d'aquest tipus.

CONSIDERANTl'ESMENA 14 presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú
de l'ordenança fiscal núm. 26, reguladora de l'impost sobre béns immobles,
procedeix DESESTIMAR-LA en base als següents fonaments:

Tal i com la pròpia esmena diu, cal desenvolupar el reglament corresponent, cosa
que correspon a l'Estat fer-ho abans del 31 de desembre de 2015. Entenem que, en
les circumstàncies actuals, és totalment impossible i és una mesura inaplicable.
La disposició addicional 1a de la llei del Parlament 15/2015, sobre habitatges buits
estableix el següent:

" Compensació a favor dels ajuntaments 1. A partir de la data en què l'Estat hagi
efectuat el desplegament reglamentari a què fa referència l'article 72.4 del text
refós de la Llei d'hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de
març, i els ajuntaments puguin establir el recàrrec sobre l'impost sobre béns
immobles, la Generalitat ha d'adoptar les mesures compensatòries o de coordinació
pertinents a favor dels ajuntaments que efectivament hagin aprovat el dit recàrrec
en ordenança municipal. "
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CONSIDERANTl'ESMENA 15 presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú
de l'ordenança fiscal núm. 29, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana, procedeix DESESTIMAR-LA en base als
següents fonaments:

El que es proposa en l'esmena és contrari a llei.

CONSIDERANTl'ESMENA 16 presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú
de l'ordenança fiscal núm. 29, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana, procedeix DESESTIMAR-LA en base als
següents fonaments:

El que es proposa en l'esmena és contrari a llei. Aquest punt de l'ordenança fiscal
no és proposta de CiU-PSC,sinó que recull el que la llei feta per l'Estat diu.

CONSIDERANTl'ESMENA 17 presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú
de l'ordenança fiscal núm. 30, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques,
procedeix DESESTIMAR-LA en base als següents fonaments:

La modificació va ser introduïda a instància de la Diputació de Barcelona a través de
la nota comuna que va emetre. S'ha de tenir en compte que la bonificació es
realitza per la no realització de l'activitat. És a dir, no té sentit imposar un impost
sobre activitats econòmiques, quan l'activitat econòmica no existeix, per tant
desapareix el fet imposable que és la base per aplicar l'impost.

CONSIDERANTel SUGGERIMENT18 presentada per la candidatura de Vilafranca en
Comú de l'ordenança fiscal núm. 34, reguladora del preu públic d'assistència a
l'escola municipal de música Maria Dolors Calvet, procedeix DESESTIMAR-LO en
base als següents fonaments:

Tot i que no implica cap modificació de les ordenances fiscals 2016 i, per tant, no
implica prendre cap acord al respecte en aquest punt, es traslladarà aquesta
proposta al consell d'administració de l'EPELInstitut Municipal de Formació.

CONSIDERANT l'AL.LEGACIÓ 1, presentada per la candidatura de d'Esquerra
Republicana de Catalunya, de l'ordenança fiscal núm. 29, reguladora de l'impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, procedeix
DESESTIMAR-LA en base als següents fonaments legals:

a) Els articles 101-110 del vigent RDL 2/2014, de 5 de març, pel que s'aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, regulen els
elements tributaris i les regles de càlcul que són necessaris considerar per
determinar la quota de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana.

b) Qualsevol metodologia de càlcul que impliqui la no observança de la
normativa tributària esmentada provocaria la nul.litat de la quota de l'impost
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
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CONSIDERANT l'AL.LEGACIÓ 2, presentada per la candidatura de d'Esquerra
Republicana de Catalunya, de l'ordenança fiscal núm. 29, reguladora de l'impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, procedeix
DESESTIMAR-LA en base als següents fonaments legals:

a) Els percentatges regulats en l'ordenança 29 per determinar l'increment de valor es troben dins
els límits que preveu el RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i, per tant, no contravenen la normativa tributària vigent.

b) El percentatge regulat en l'ordenança 29 per determinar la quota de l'impost es troba dins el
límit que preveu el RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i, per tant, no contravé la normativa tributaria vigent.

CONSIDERANT l'AL'LEGACIÓ 3, presentada per la candidatura de d'Esquerra
Republicana de Catalunya, de l'ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per a
la prestació del servei de gestió de residus municipals, procedeix DESESTIMAR-LA
en base als següents fonaments:

No és una proposta concreta. És una proposta interessant, però que no podem
assumir tal i com es proposa ja que necessita d'un estudi acurat. Les propostes són
orientatives i obertes, sense concreció ni estudi econòmic de l'afectació. En aquest
sentit, proposem traslladar-ho als serveis tècnics de l'Ajuntament i de la
Mancomunitat Penedès-Garraf per tal que facin una proposta tenint en compte el
que l'al'legació proposa.

CONSIDERANT l'AL'LEGACIÓ 4, presentada per la candidatura d'Esquerra
Republicana de Catalunya, de l'ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per a
la prestació del servei de gestió de residus municipals, procedeix ESTIMAR-LA en
base als següents fonaments:

Proposem substituir en l'article 6è, el punt 8 per:
"8. Gaudiran d'una bonificació del 20% de la quota els habitatges que facin
compostatge casolà, de restes de jardí o vermicompostatge, un cop els serveis
tècnics municipals (o els de la Mancomunitat Penedès Garraf, si és el cas), facin la
comprovació un cop es presenti el darrer rebut abonat, i emetin informe favorable
que el sistema emprat compleix els requisits de l'autocompostatge. "

CONSIDERANT l'AL'LEGACIÓ 5, presentada per la candidatura de d'Esquerra
Republicana de Catalunya, de l'ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per a
la prestació del servei de gestió de residus municipals, procedeix DESESTIMAR el
PUNT 1 (bonificació per convenis per la prevenció i minimització de residus) i
ESTIMAR el PUNT 2 (bonificació per disposició d'una certificació), en base als
següents fonaments:

PUNT 1: Bonificació per convenis per la prevenció i minimització de residus, es
DESESTIMA, en fase als següents fonaments:
No és una proposta concreta. És una proposta interessant, però que no podem
assumir tal i com es proposa ja que necessita d'un estudi acurat. Les propostes són
orientatives i obertes, sense concreció ni estudi econòmic de l'afectació. En aquest
sentit, proposem traslladar-ho als serveis tècnics de l'Ajuntament i de la
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Mancomunitat Penedès-Garraf per tal que facin una proposta tenint en compte el
que l'esmena proposa.

PUNT 2: Bonificació per disposició d'una certificació, s'ESTIMA, en fase als
següents fonaments:
S'inclou el redactat proposat com a un nou punt numero 9, en l'article 6è de
l'ordenança fiscal núm. 6, segons el redactat següent:
"9.- Gaudiran d'una subvenció del 10% de la taxa de gestió de residus municipals,
a les activitats o serveis que acreditin la possessió de sistemes de gestió ambiental
(ISO 14001), Sistemes Europeus d'Ecogestió i ecoauditoria (EMAS), el Distintiu de
Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA), l'Ecoetiqueta Europea i que demostrin
haver realitzat Diagnòstic ambiental Orientat a la Minimització (DAOM). "

CONSIDERANT l'AL.LEGACIÓ 5 (està duplicat el número), presentada per la
candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya, per la creació d'una taxa per a
pisos buits, procedeix DESESTIMAR-LA en base als següents fonaments:

a) Que una taxa és la contraprestació per un servei municipal i no és el cas. Per
tant, la proposta és contrària a llei. En tot cas, la llei preveu la possibilitat
d'aplicació d'un recàrrec en l'IBI sobre els habitatges buits, però necessita
d'un reglament que no existeix en aquests moments per poder-se aplicar.

b) Els articles 20-27 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals regulen la potestat reglamentària que ostenlen les EELL
podent establir Taxes per la utilització privativa del domini públic local o per la prestació de
serveis o realització d'activitats de competència local. En cap dels supòsits assenyalats en la
normativa tributària es contempla la possibilitat de poder establir taxes que graven l'existència
de pisos buits en el Municipi.

e) L'article 72.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i tractant-se d'immobles d'ús residencial que es troben
desocupats amb caràcter permanent, per complir les condicions que es determinen
reglamentàriament, contempla la possibilitat que tenen les EELL d'exigir un recàrrec de fins el
50% de la quota líquida de l'IBI Aquesta potestat tributària ja està recollida en la vigent
Ordenança reguladora de l'IBI, i es troba pendent de la seva aplicació, fins que existeixi un
desplegament reglamentari per part de l'Estat.

CONSIDERANT l'AL.LEGACIÓ 6, presentada per la candidatura d'Esquerra
Republicana de Catalunya, de l'ordenança fiscal núm. 34, reguladora del preu públic
per l'assistència a l'Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, procedeix
DESESTIMAR-LA, en base als següents fonaments:

No es disposa d'una proposta concreta, però proposem traslladar-ho al Consell
d'Administració de l'EPEL Institut Municipal de Formació, per tal que faci l'estudi
corresponent d'aplicació d'una tarifació social a l'Escola de Música.

Per tot l'exposat i, vist l'informe emès per l'Interventor General,

S'ACORDA
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PRIMER: en relació a les esmenes relatives a l'ordenança fiscal núm. 2, reguladora
de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa de les activitats i
insta¡'¡acions:

a) Desestimar l'esmena 1 presentada per la candidatura de Vilafranca en
Comú, referent a la supressió del redactat de l'article 6è, apartat 1, apartats
b.l) i b.2) ni, en conseqüència els articles concordants modificats en el
dictamen del govern.

b) Desestimar l'esmena 2 presentada per la candidatura de Vilafranca en
Comú, referent a la no modificació del redactat de l'article 6è, apartat 4f),
primer paràgraf

SEGON: En relació al suggeriment, les esmenes i al.legacions relatives a
l'ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió
de residus municipals:

a) Desestimar l'esmena 3 presentada per la candidatura de Vilafranca en
Comú, referent a no afegir a l'article 6è, l'apartat 2, proposat pel dictamen.

b) Desestimar el suggeriment 4 presentat per la candidatura de Vilafranca en
Comú, referent al redactat de l'art. 6.2.2. de deixar pel 2016 la regulació
actual i sol.licitar al Consell de Medi Ambient, assessorat per les regidories
afectades, que en un termini de vuit mesos realitzi una proposta tècnica
d'establir una regulació de la taxa de gestió de residus que en fomenti la
reducció de generació, el seu tractament de la forma més ambientalment
adequada, la seva reutilització quan sigui possible, i el seu reciclatge en la
resta de casos.

c) Desestimar l'al. legació 3, presentada per la candidatura d'Esquerra
Republicana de Catalunya, referent a la introducció de bonificacions per a l'ús
de les deixalleries.

d) Estimar l'al. legació 4, presentada per la candidatura d'Esquerra Republicana
de Catalunya, referent a la modificació de la bonificació per al foment del
compostatge casolà, substituint l'article 6è, apartat B, segons el redactat
següent:

"B. Gaudiran d'una bonificació del 20% de la quota els habitatges que facin
compostatge casolà, de restes de jardí o vermicompostatge, un cop els
serveis tècnics municipals (o els de la Mancomunitat Penedès Garraf, si és el
cas), facin la comprovació un cop es presenti el darrer rebut abonat, i emetin
informe favorable que el sistema emprat compleix els requisits de
l'autocompostatge. "

e) Desestimar l'al. legació 5 (punt 1), presentada per la candidatura d'Esquerra
Republicana de Catalunya, referent a la bonificació per convenis per la
prevenció iminimització de residus.
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f) Estimar l'al.legació 5 (punt 2), presentada per la candidatura d'Esquerra
Republicana de Catalunya, referent a la bonificació per disposició d'una
certificació, incloent el redactat proposat com a un nou punt número 9, en
l'article 6è de l'ordenança fiscal núm. 6, segons el redactat següent:

"9. - Gaudiran d'una subvenció del 10% de la taxa de gestió de residus
municipals, a les activitats o serveis que acreditin la possessió de sistemes
de gestió ambiental (ISO 14001), Sistemes Europeus d'Ecogestió i
ecoauditoria (EMAS), el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA),
l'Ecoetiqueta Europea i que demostrin haver realitzat Diagnòstic ambiental
Orientat a la Minimització (DAOM)."

TERCER: Estimar l'esmena 5, presentada per la candidatura de Vilafranca en
Comú, relativa a l'ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius, en el sentit d'acceptar afegir al final del nou epígraf 7 de
l'article 7è, el següent text:
"(. ..) i hagi transcorregut menys d'un any des de l'anterior medició"

QUART:Estimar l'esmena 6, presentada per la candidatura de Vilafranca en Comú,
relativa a l'ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per prestació de serveis
vinculats a la concessió d'ús d'estands a les Fires de Maig, Fira del Gall i Festa del
Xató, en el sentit d'acceptar la modificació de la proposta de taxa recollida en l'article
5è, referit a Fires i Festes de Maig, per als espais/estands modular estàndard per a les
associacionso entitats sense afany de lucre per tal que quedi establerta en 30C/m2

CINQUÈ: Desestimar l'esmena 7, presentada per la candidatura de Vilafranca en
Comú, relativa a l'ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa d'ocupació de la
via pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer, en el sentit de no acceptar la
proposta d'afegir un epígraf a la modificació de l'article 4t, apartat 2 punt h, amb el
següent text:

" L'Ajuntament de Vilafranca vetllarà per la continuïtat del mix comercial (tipologia de
les parades) dels mercats no sedentaris de la vila."

SISÈ: En relació a les esmenes relatives a l'ordenança fiscal núm. 16, reguladora de
la taxa d'utilització d'instal.lacions, materials i estris municipals:

a) Desestimar l'esmena 8, presentada per la candidatura de Vilafranca en
Comú, referent a modificar el redactat de l'article 4t, apartat c, referent a la
utilització de les sales i aules de l'edifici de l'estació enològica, en els següents
termes:

Modificar el preu fixat a les associacionsi entitats sense ànim de lucre de la vila,
en els punts 8.8 i 8.0 a un import de 50,DOC
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b) Estimar parcialment l'esmena 9, presentada per la candidatura de Vilafranca
en Comú, referent a la no supressió de l'últim paràgraf de l'article 4t, apartat
d.3), quedant el redactat següent:

"S'aplicarà una bonificació del 25% si les impressions o fotocòpies es fan a
doble cara".

SETÈ: Desestimar l'esmena 10, presentada per la candidatura de Vilafranca en
Comú, relativa a l'ordenança fiscal núm. 19, reguladora del preu públic
d'escolarització en llars municipals d'infants, en el sentit de no acceptar la no
adopció de l'increment previst a la proposta de modificació de l'article 4t, apartat d)
del dictamen.

VUITÈ: Desestimar l'esmena 11, presentada per la candidatura de Vilafranca en
Comú, relativa a l'ordenança fiscal núm. 20, reguladora del preu públic de
prestacions de serveis a instaf.lacions esportives municipals, en el sentit de no
acceptar modificar l'article 4t, les tarifes 24 a 29 (les dues darreres, pel que fa als
abonaments d'estiu), amb la proposta de l'adopció d'un sistema de preus progressius
(tarifació socia/).

NOVÈ: En relació a les esmenes relatives a l'ordenança fiscal núm. 26, reguladora
de l'impost sobre béns immobles:

a) Desestimar l'esmena 12, presentada per la candidatura de Vilafranca en
Comú, referent a la modificació de l'article 4,1, apartat c) i dJ. en un nou
apartat c) (i procedir a la renumeració de la resta d'apartats de l'article) amb
el següent redactat:

Les entitats i organitzacions sense afany de lucre que tenen reconegut tal
dret d'acord amb la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense afany
de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

b) Desestimar l'esmena 13, presentada per la candidatura de Vilafranca en
Comú, referent a la modificació de l'article 4.2, apartat b. Afegint una part
final: "i les Cooperatives de treball".

c) Desestimar l'esmena 14, presentada per la candidatura de Vilafranca en
Comú, referent a la modificació de l'article 7.5. amb aquesta nova redacció:

"5.- S'estableix un recàrrec del 50% sobre la quota líquida dels béns
immobles urbans d'ús residencial desocupats amb caràcter permanent, que
s'aplicarà d'acord amb el que disposa l'article 72.4.3 del Text Refós pel qual
s'aprova la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Aquest recàrrec, que
s'exigirà als subjectes passius del tribut i al qual resultaran aplicables, en el
no previst en aquest paràgraf, les disposicions reguladores del mateix,
meritarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment per l'Ajuntament, un
cop constatada la desocupació de l'immoble, juntament amb l'acte
administratiu pel qual aquesta es declari. Les condicions per les quals es
considerarà desocupat un immoble amb caràcter permanent, s'ha de
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desenvolupar reglamentàriament, iseran les que s'aplicaran per l'Ajuntament
a l'hora de liquidar el recàrrec indicat. "

DESÈ: En relació a les esmenes ial. legacions relatives a l'ordenança fiscal núm. 29,
reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana:

a) Desestimar l'esmena 15, presentada per la candidatura de Vilafranca en
Comú, referent a la no incorporació en la proposta de nou redactat de
l'article 5è, apartat 3 cap bonificació en favor de l'Estat Central, la Generalitat
de Catalunya, les Entitats Gestores de la Seguretat Social ni les Mutualitats de
previsió social.

b) Desestimar l'esmena 16, presentada per la candidatura de Vilafranca en
Comú, referent a la no discriminació de parelles de fet respecte els matrimonis,
enfront la proposta del govern de CiU-PSCde discriminar-les continguda a la
proposta de Modificació del redactat de l'article 6è, primer paràgraf de l'apartat
2.

c) Desestimar l'al'legació 1, presentada per la candidatura d'Esquerra
Republicana de Catalunya, referent al mètode de càlcul de l'impost sobre
l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). Falta
del fet imposable quan no existeixi increment real.

d) Desestimar l'al.legació 2, presentada per la candidatura d'Esquerra
Republicana de Catalunya, referent alternativa del càlcul de percentatges
d'increment i quotes.

ONZÈ: Desestimar l'esmena 17, presentada per la candidatura de Vilafranca en
Comú, relativa a l'ordenança fiscal núm. 30, reguladora de l'impost sobre activitats
econòmiques, en el sentit de no acceptar no afegir al final de l'article 4t, el redactat
de benefici fiscal que proposa el govern.

DOTZÈ: En relació als suggeriments i al.legacions relatives a l'ordenança fiscal
núm. 34, reguladora del preu públic d'assistència a l'escola municipal de música
Maria Dolors Calvet:

a) Desestimar el suggeriment 18, presentat per la candidatura de Vilafranca
en Comú, en el sentit d'acceptar l'adopció d'un sistema de preus progressius
(tarifació social), seguint la filosofia del ja establert per altres serveis
municipals.

b) Desestimar l'al.legació 6, presentada per la candidatura d'esquerra
Republicana de Catalunya, referent a l'aplicació d'unes tarifes progressives en
funció de la renda de les famílies, que estiguin pensades amb els mateixos
criteris amb els que s'ha fet la tarificació social a l'EscolaMunicipal d'Art Arsenal.
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TRETZÈ: Desestimar l'al. legació 5 (està duplicat el número), presentada per la
candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya, relativa a la creació d'una taxa
per a pisos buits.

CATORZÈ:Aprovar definitivament les següents ordenances fiscals reguladores dels
tributs municipals i preus públics que van ser modificades en la sessió plenària de
l'Ajuntament en data 27 d'octubre de 2015, incloses les esmenes i al. legacions
presentades (dins el termini de trenta dies d'exposició pública de conformitat amb
l'article 17.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, disposant la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, d'acord amb el que preveu l'article 17.4 de l'esmentat text legal) i
que han estat estimades o desestimades:

2.- Taxa per prestació de serveis d'intervenció administrativa de les activitats i
instal.lacions.
6. - Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.
8. - Taxa per expedició de documents administratius.
11. - Taxa per prestació de serveis vinculats a la concessió d'ús d'estands a les Fires
de Maig, Fira del Gall i Festa del Xató.
15. - Taxa per ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries de
carrer.
16.- Taxa d'utilització d'instal.lacions, materials i estris municipals.
19. - Preu públic d'escolarització en llars municipals d'infants.
26. - Impost sobre béns immobles.
29.- Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
30.- Impost sobre activitats econòmiques.
34. - Preu públic d'assistència a l'escola municipal de música Maria Dolors Calvet.

QUINZÈ: Les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i preus públics
que van ser modificades en la sessió plenària de l'Ajuntament en data 27 d'octubre
de 2015, es consideren que han estat aprovades definitivament al no haver-se
presentat cap reclamació, esmena ni al.legació dins del termini de trenta dies
d'exposició pública de conformitat amb l'article 17.1 del RDL 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposant la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que preveu
l'article 17.4 de l'esmentat text legal.

O. - Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals.
4. - Taxa pel servei de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter municipal.
5. - Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme.
13.- Taxaper ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública.
14. - Taxaper ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires.
24. - Preu públic per serveis d'hostaleria a l'alberg municipal
25. - Preu públic per prestació de serveis al Centre Àgora
27.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
28.- Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.
38. - Taxa per la prestació del servei de visites turístiques guiades.
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39. - Taxa per la utilització d'horts urbans.
40. - Preu públic per assistència a l'escola municipal d'art Arsenal de l'Institut
Municipal de Formació.
41. - Preu públic per a l'Escola de formació professional d'enoturisme de Catalunya
de l'Institut Municipal de Formació.

L'anterior dictamen s'ha aprovat amb 12 vots a favor (grups de CiU i Socialista), 8
en contra (CUP, ERC i VeC) i 1 abstenció (PP).

Aureli Ruiz (regidor d'Hisenda i portaveu del govern) destaca que s'han presentat
diverses al. legacions per part dels grups de VeC i ERC, i no en canvi per part
d'entitats, empreses o persones privades. El dictamen ja expressa el contingut de
les al. legacions i les raons per a estimar-les o no, totalment o parcialment.

S'accepten dues propostes de VeC, però la gran majoria no, bé perquè són
contràries a la Llei d'hisendes locals o bé perquè alteren la voluntat política
expressada amb l'aprovació inicial (per exempie les Ordenances aprovades
redueixen la taxa d'obertura d'establiments, i VeC vol incrementar-la). Aspectes
com la recollida selectiva de residus i les tarifes socials en el complex aquàtic i
l'escola de música es poden estudiar amb calma més endavant, valorant el seu
impacte i conseqüències, i ja d'antuvi es pot afirmar que implementar una tarifació
social en serveis esportius pot ser inviable.

S'accepten dues al. legacions d'ERC, però no la resta. En molts casos les
al. legacions d'ERC consisteixen en idees generals no concretades (les Ordenances
requereixen concreció i redactat clar i entenedor) que es podran estudiar en el si
dels consells municipals de participació o dels conseils d'administració
corresponents. Legalment no és possible aplicar el recàrrec del 50% per als pisos
buits que l'Ordenança ja contempla, fins que no es disposi del Reglament que
l'Estat ha d'aprovar, però el govern ha començat a treballar per a imposar sancions
als grans propietaris o tenidors de pisos buits.

Les Ordenances per a 2016 plantegen, explica Aureli Ruiz, un escenari de
congelació impositiva, amb alguns matisos i modificacions tècniques.

Josep Ramon (PP) manifesta que s'abstindrà, com ja va fer en la votació inicial.
Caldria haver estat més ambicions en les bonificacions d'IBI per a famílies
nombroses, i en les bonificacions d'IAE per a empreses innovadores o que
contracten noves persones. Sobre esmenes, discrepen en la pretensió de VeC de no
rebaixar la taxa d'obertura d'activitats econòmiques, i cal ser molt prudent en la
tarifació social en serveis com l'escola de música i esports. Són serveis deficitaris
als quals aportem molts diners, i caldria garantir que el sistema tarifari no posi en
entredit la viabilitat dels serveis. També cal valorar la viabilitat de les propostes
sobre taxa de residus, i l'esmena sobre l'impost de la plusvàlua (casos en que no hi
ha hagut increment del valor dels terrenys) és un assumpte que s'ha de resoldre
mitjançant impugnacions individualitzades deis particulars afectats basades en
informes pericials, ja que l'Ordenança tal com es troba redactada s'ajusta al que
estableix la llei.

Toni Peñafiel (VeC) manifesta que votarà en contra del dictamen ja que calia més
diàleg i participació entre els grups, i perquè el gruix d'al. legacions del seu grup són
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rebutjades. Peñafiel nega que el seu grup fos contrari a reduir la taxa d'obertura,
perquè el que fa el govern és incrementar la quota fixa i reduir la variable sense
informar amb un estudi de l'impacte econòmic de la mesura. Calia haver acceptat la
tarifació social en l'escola de música i en el complex aquàtic, i hi ha informes
jurídics que avalen que es pugui implementar el recàrrec del 50% de l'IBI per als
pisos buits (almenys caldria intentar-ho). Quant a residus, la proposta del govern
permet que certes empreses puguin tenir un doble benefici fiscal sense fonaments
objectius, i és aquest el motiu de l'esmena corresponent presentada.

Mònica Hill (ERC) manifesta que el seu grup votarà en contra del dictamen. Han
presentat 7 al. legacions en la línia d'una fiscalitat més justa, social i sostenible,
però el govern només n'accepta dues mitges, i encara les de potser menor entitat.
Cal sancionar els pisos buits dels grans tenidors, preveure la tarifació social en
serveis com l'escola de música, permetre en la plusvàlua que no es pagui si el
terreny no ha vist incrementat realment el seu valor, establir bonificacions en
residus per ús de deixalleries, etc. El govern es mostra conservador i poc agosarat,
també en matèria tributària.

Laia Santís (CUP) afirma que el seu grup vota contra l'aprovació inicial i la definitiva
de les Ordenances, i es remet als arguments en contra expressats en el Ple de
l'aprovació inicial. Reitera que el debat de les Ordenances s'hauria de fer juntament
amb el del pressupost (ingressos i despeses es vinculen), i a parer seu sempre que
sigui possible cal aprovar taxes progressives, de manera que pagui més qui més té,
i establir bonificacions i penalitzacions en funció de la conducta de la gent davant
dels residus, el consum d'aigua, etc.

Aureli Ruiz (grup de govern) explica que avui parlem tant d'ordenances fiscals com
de pressupostos, i es compromet a intentar que l'any 2016 el debat sobre el
pressupost de 2017 pugui tenir lloc abans del desembre. Sobre els pisos buits,
podem estudiar sancions i s'hi treballa, però cap Ajuntament recapta el recàrrec
sobre l'IBI perquè ara mateix no és viable tècnicament i legalment (Toni Peñafiel
diu que ho fa Olesa de Montserrat), tot i que el tenim previst a l'Ordenança.

III. MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2015

Es presenta al Ple la proposta d'acord següent, que es correspon amb el dictamen
de la Comissió amb la introducció d'uns canvis puntuals que explica Aureli Ruiz
(despeses per a informe jurídic, informació al públic de projectes i compra
d'ordinadors per al programa SEFED):

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 16 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris, Suplements de crèdit i
Transferències de crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany mitjançant majors
ingressos, menors ingressos i baixa per transferència de partides que ofereixen
sobrant, de conformitat amb el que disposa l'Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de
març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el
detall següent:

CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS:

Partida
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5.24126.22699 Programa MesuresActives
d'Inserció (MARMI/44/2015) .

5.24103.62600 Equipament informàtica SEFED .

TOTALCRÈDITSEXTRAORDINARIS...

SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

Partida

4.92022.22100 Electricitat edificis municipals .

4.92022.22101 Submin. aigua edificis municipals .

7.34201.22102 Gas equipaments esportius .

2.92001.22400 Assegurances .

2.92022.22500 Contribucions i impostos .

1.92403.22699 Informació al públic de projectes .

5.23103.48200 Fundació Pro-Penedès .

TOTALSUPLEMENTSDE CRÈDIT .

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT:

535,44

22.400,00 22.935.44

22.935,44

25.000,00

18.000,00

3.743,47

5.665,00

14.589,61

1.580,00

4.240,00 72.818,08

72.818,08

Partida
2.92001.22604 Defensa jurídica i gestoria .

TOTAL CRÈDITS EXTRAOR .. SUPLEMENTS l TRANSF

FINANÇAMENT

MAJORS INGRESSOS:

Concepte

6.500.00 6.500,00

102.253.52

399.14

450.61

450.66

Altres ingressos. - Indemnitzacions
serveis jurídics .

Generalitat. - Subvencions per danys
ventades 2008 i 2009 .

Generalitat.- Diverses subvencions
procedents del FLA2013 .

17.858,71

6.304,40

8.020,21
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450.72

450.75

450.86

451.00

911.01

Generalitat.- Demo - Mesures
Actives d'Inserció............................ 535,44

Generalitat.- Subvenció per substi-
tució de lluminàries 5.831,00

Generalitat. - Ajut estudis estratègics
Mobilitat sostenible 29.500,00
Institut Català de l'Energia.-
Subvenció estalvi energètic.............. 5.053,76

Préstec Caixa de Cooperacióde la
Diputació....................................... 175.000.00 248.103.52

TOTAL MAJORS INGRESSOS .

BAIXES D'INGRESSOS:

Concepte

248.103.52

913.01 Préstec a llarg termini.- Programa
Crèdit Local 175.000,00 175.000,00

TOTAL BAIXES D'INGRESSOS .

BAIXES PER TRANSFERÈNCIA:

Partida

6.16221.22699 Gestió de residus: funcionament .

4.92022.63200 Rehabilitació edificis i instal.lacions .
TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA .

RESUM FINANCAMENT

Majors ingressos
Menors ingressos
Baixes per transferència

TOTAL FINANÇAMENT .

175.000,00

6.750,00

22.400,00 29.150,00
29.150.00

248.103,52
-175.000,00
29.150,00

102.253,52

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

Aquest acord s'ha aprovat amb 13 vots a favor (CiU, grup Socialista PP) 8
abstencions (CUP, ERC i VeC).
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Aureli Ruiz (CiU i equip de govern) afirma que es tracta de qüestions tècniques
puntuals i d'ajustos per a despeses de finals d'any. S'ha hagut d'incorporar també
la compra d'ordinadors del programa SEFEDper a la formació, que ja no donen més
de si.

Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favorablement, perquè són correccions
raonables de final d'exercici.

Ramon Arnabat (VeC), Pere Sàbat (ERC) i Marcel Martínez (CUP) manifesten que
s'abstindran, en tractar-se de qüestions pròpies del govern en les quals els seus
grups no han participat.

IV. PRESSUPOSTOS MUNICIPALS VILAFRANCA 2016

El text del dictamen és el següent:

PRIMER: Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'any
2016, integrat pel de la pròpia Entitat, Serveis Municipals de Comunicació SL,
Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, Entitat Pública Empresarial Local
Institut Municipal de Formació, Fundació de la Festa Major, Fundació VINSEUM
Museu de les cultures del vi de Catalunya i Consorci gestió servei televisió digital
local pública del Penedès, amb el detall següent:

• GENERAL CONSOLIDAT

A) ESTATDEDESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Fons de contingència i altres imprevistos .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .
Cap. 7 Transferències de capital .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

19.470.136,00
18.614.163,00

315.496,00
3.768.033,00

60.000,00

3.607.020,00
113.000,00

12,00
2.833.516,00

TOTAL DESPESES

B) ESTATD'INGRESSOS

48.781.376,00

1) Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes .
Cap. 2 Impostos indirectes .
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .

16.885.000,00
400.005,00

15.662.823,00
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Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .
Cap. 6 Alienació d'inversions reals .

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

12.443.621,00
649.657,00

0,00

240.140,00
30,00

2.500.100,00

TOTAL INGRESSOS

• ENTITAT

A) ESTATDE DESPESES

48.781.376,00

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Fons de contingència i altres imprevistos .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .
Cap. 7 Transferències de capital .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

16.083.545,00
12.639.380,00

306.996,00
5.913.260,00

60.000,00

2.417.020,00
173.000,00

12,00
2.833.516,00

TOTAL DESPESES

B) ESTATD'INGRESSOS

40.426.729,00

1) Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes .
Cap. 2 Impostos indirectes .
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .
Cap. 6 Alienació d'inversions reals .

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

16.885.000,00
400.005,00

7.645.745,00
12.304.821,00

601.508,00
0,00

89.520,00
30,00

2.500.100,00

TOTAL INGRESSOS 40.426.729,00
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• SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ SL

A) ESTATDE DESPESES

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

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .

680.329,00
131.971,00

60.000,00

TOTAL DESPESES

B) ESTATD'INGRESSOS

1) Operacions corrents

872.300,00

Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital .

159.600,00
652.000,00

700,00

60.000,00

TOTAL INGRESSOS 872.300,00

• EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA SA

A) ESTAT DE DESPESES

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

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .

1.071.875,00
4.907.597,00

7.500,00

1.130.000,00

TOTAL DESPESES

B) ESTATD'INGRESSOS

1) Operacions corrents

7.116.972,00
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Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital .

TOTAL INGRESSOS .

• EPEL INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns iserveis .
Cap. 4 Transferències corrents .

6.941.978,00
24.374,00

150.620,00

7.116.972,00

1.246.500,00
241.115,00

500,00

TOTAL DESPESES

A) ESTAT D'INGRESSOS

1..488.115,00

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

668.090,00
820.000,00

25,00

TOTAL INGRESSOS 1..488.115,00

• FUNDACIÓ DE LA FESTA MAJOR

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 4 Transferències corrents .

330.000,00
95.000,00

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

425.000,00

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .

150.000,00
275.000,00

TOTAL INGRESSOS 425.000,00
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• FUNDACIÓ VINSEUM, MUSEUDE LES CULTURESDEL VI DE CATALUNYA

A) ESTATDE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .

387.887,00
321.300,00

1.000,00
4.273,00

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

714.460,00

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

67.260,00
624.200,00
23.000,00

TOTAL INGRESSOS 714.460,00

• CONSORCI GESTIÓ SERVEI TELEVISIÓ DIGITAL LOCALPÚBLICA DEL PENEDÈS

A) ESTATDE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis . 42.800,00

TOTAL DESPESES

B) ESTATD'INGRESSOS

42.800,00

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

30.150,00
12.600,00

50,00

TOTAL INGRESSOS 42.800,00

• TRANSFERÈNCIESINTERNESA EFECTESDE CONSOLIDACIÓ

TRANSFERÈNCIESCORRENTS

1.49101.44900 Entitat a SERCOMSL.. . 650.000,00
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3.32602.44900 Entitat a EPELInstitut Municipal de Formació
.............................................................................. 820.000,00
5.33303.44900 Entitat a Vinseum 550.000,00
5.33303.44901 Entitat a Vinseum: conveni MOSTPenedès
.............................................................................. 15.000,00
5.33801.44900 Entitat a Fundació Festa Major de Vilafranca
.............................................................................. 210.000,00

TOTAL.............. 2.245.000,00

TRANSFERÈNCIESDE CAPITAL

1.49101.74400 Entitat a SERCOMSL.. . 60.000,00

TOTAL.................................................................... 60. 000,00

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

TERCER: Aprovar la plantilla revisada i actualitzada de personal de la corporació,
comprensiva de les diferents places reservades a personal funcionari, laboral i
eventual, la qual plantilla serà objecte de publicació en el Butlletí oficial de la
província. Igualment s'aproven les retribucions bàsiques i complementàries
aplicables als diferents llocs de treball de l'entitat local a partir del dia 1 de gener
de 2016, en els termes resultants de la relació incorporada a l'expedient del
Pressupost.

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

QUART: Quant als drets econòmics dels càrrecs electius i grups municipals de la
corporació, s'estableix:

1) S'aplicarà l'acord plenari municipal sobre la matèria de 30 de juny de 2015. Es
modifica únicament l'import de l'assistència per concurrència a sessions de la Junta
de Govern Local per part dels seus membres que no tinguin reconeguda dedicació
exclusiva o parcial, fixant l'import en 350 euros, amb la mateixa data d'efectes que
la de l'acord plenari esmentat. No es modifiquen la resta d'imports salarials i
d'assistències de l'acord plenari de 30 de juny de 2015, ni les quantitats totals
anuals màximes que un càrrec electiu pot percebre.

Amb efectes d'l de gener de 2016, les retribucions i assistències per a càrrecs
electius s'incrementen en un 1 per 100, d'acord amb el percentatge d'increment
previst per als empleats públics de la corporació.

2) No s'actualitzarà l'any 2016 l'import de les assignacions aprovades per als grups
municipals del consistori.
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CINQUÈ: Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies, durant els quals
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat
definitivament el Pressupost si no n'hi haguessin.

L'anterior dictamen s'ha aprovat amb 12 vots a favor (CiU i grup Socialista), 8 en
contra (CUP, ERCi VeC) i 1 abstenció (PP).

Aureli Ruiz (regidor d'Hisenda i portaveu del govern, de CiU) recorda que parlem
d'un pressupost consolidat d'uns 48,8 milions d'euros (molt similar i amb una petita
reducció respecte al de 2015), basat en què no s'incrementen els ingressos (els
tributs per a 2016 resten congelats) i les despeses són quantitativament similars.
S'ha notat algun major ingrés que deixa entreveure una possible recuperació
econòmica, però altres ingressos baixen, com és el cas de les subvencions de la
Generalitat. De tota manera, esperem que durant 2016 Generalitat, Diputació i
altres Administracions puguin concedir-nos noves subvencions per a inversions i
programes que es podrien incorporar al pressupost, però s'opta per la prudència i
no es pressuposten fins a la seva esperada confirmació. Destinem el 40% a
personal, el 38% a despesa corrent, el 8% a transferències, el 7% (3,6 milions) a
inversions, el 0,6% a despeses financeres i el 6% a amortitzar crèdits
(endeutament moderat i assumible).

Ruiz explica que el 71% de la despesa es destina a serveis que un municIpI com
Vilafranca ha de prestar obligatòriament per llei. El 29% restant (11 milions
d'euros) es destina a serveis no obligatoris per llei, però que l'Ajuntament va
decidir crear fa anys (llars d'infants, escola de música, gent gran, ràdio i televisió,
fires, ocupació, activitats culturals, subvencions a entitats ciutadanes, etc.).
Aquests serveis "voluntaris" tenen molta despesa compromesa (personal,
manteniment, etc.), de manera que el 80% del total és en realitat despesa
assumida.

Tenim un marge de discrecionalitat en una part de la despesa, i donem prioritat a
ajudar persones i famílies i al suport a entitats (800.000 euros en subvencions). La
meitat de la despesa no obligatòria la destinem a serveis directes a les persones,
mentre que l'altra meitat es destina al desenvolupament econòmic de la vila.
Ambdós aspectes van lligats, i ajudar a les persones ha de ser compatible amb
ajudar a generar activitat econòmica. Vilafranca es troba en la primera linia de les
ciutats que destinen un percentatge més alt de la seva despesa a benestar social.

Vilafranca pot optar per no apujar impostos i tenir una pressió fiscal
comparativament baixa, mentre que altres municipis per la seva gestió arriscada en
el passat es veuen ara obligats a incrementar els seus tributs simplement per a
poder pagar els serveis de caràcter obligatori. Tornem a rebaixar l'endeutament
(reducció de 300.000 euros) i la inversió de moment es destina bàsicament a
urbanització de la cobertura del ferrocarril, manteniment de la vila i reducció dels
espais de treball municipal per a minorar despesa corrent (condicionament de
l'Antic Hospital i de l'edifici de plaça Penedès per a serveis municipals).

Josep Ramon (PP) manifesta que s'abstindrà en la votació, malgrat que comparteix
bona part de la filosofia del pressupost presentat. Sovint hi ha partides de despesa
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que no s'exhaureixen, i l'aplicació del pressupost i l'eficiència de la gestió genera
dubtes. El pp aposta pels ajuts socials a famílies i per la formació per a l'ocupació,
malgrat que aquesta és millorable i s'hauria d'adaptar a les necessitats reals del
mercat de treball (cal formació professional pràctica i dual). Ramon es mostra
favorable a concentrar serveis municipals en l'Antic Hospital i plaça Penedès, per bé
que caldria un estudi previ d'eficiència i reducció de costos possibles. Cal també
urbanitzar la llosa del tren i treballar un acord amb l'Estat sobre l'estació de trens.
També caldria donar suport a la rehabilitació de la basílica de Santa Maria (bé
històric i patrimonial de tots, al marge de les creences religioses de cadascú), i si
l'Estat atorga un ajut condicionat a una aportació municipal aquesta s'hauria de
produir. No podem permetre la pèrdua d'un bé d'interès nacional com la basílica per
manca de les necessàries obres.

Ramon Arnabat (VeC) remarca la importància del pressupost, que requeriria per al
seu debat un Ple íntegre. Els pressupostos a parer seu s'han elaborat
incorrectament, ja que es presenten filtrats i amb molt poc marge per a l'aportació
de grups municipals, consells de participació i ciutadania. Es troba a faltar afany
col.laboratiu, i el pressupost és conservador i pateix d'insuficiència per a fer front a
les greus necessitats socials. VeC no comparteix la distinció entre serveis
obligatoris i voluntaris, ja que un cop assumits tots són obligatoris, s'han de prestar
i si de cas cal lluitar per derogar la legislació limitativa de l'Estat. Hem de passar de
la caritat a la solidaritat, millorar la gestió del pressupost (algunes partides de
despesa no s'arriben a gastar) i millorar també la contractació pública afavorint
l'ocupació local i social.

Arnabat reclama un pla social de xoc, incrementant partides socials com ajuts a
pagament de lloguers, càtering social, dependència, ajuts a l'escolarització,
rehabilitació d'habitatges amb finalitat social, etc, i si les despeses globals es
redistribueixen podem aconseguir els diners necessaris per tal de finançar aquest
pla de xoc. També cal una auditoria social, per tal de conèixer les necessitats reals
(no només les de les persones que acudeixen a Serveis Socials) i adaptar en
conseqüència les polítiques municipals. També cal més impuls econòmic reorientant
actuacions (ocupació, economia social, etc.), i fomentar la participació ciutadana
aprovant i executant un reglament sobre pressupostos participatius.

En matèria d'inversions, VeC discrepa també de la proposta de pressupost. L'Antic
Hospital, ja rehabilitat en el seu moment, es podria dedicar a residència de gent
gran, i col.locar els serveis centrals municipals a l'ampli espai de l'antiga Enològica.
La urbanització de la cobertura del tren s'ha de replantejar, destinant 315.000
euros a obres urgents a la zona, però en canvi aplicant 100.000 euros a participació
ciutadana, 50.000 euros a pla de millora del carrer Comerç i 145.000 euros a pla de
millora del Molí d'en Rovira. Arnabat afirma que la inversió prevista per a l'Antic
Hospital s'hauria d'orientar a un estudi per adaptar-lo a residència de gent gran
(400.000 euros), adequació d'antiga Enològica (250.000 euros), rehabilitació
d'habitatges (150.000 euros) i espais públics com camins escolars, carrils bici,
mobilitat, etc. (200.000 euros). També cal aclarir si existeix una partida real per al
pla compromès de lectura pública que va aprovar el Ple recentment.

Mònica Hill (ERC) afirma que el seu grup va presentar propostes al govern amb
vista a un possible acord, i demanava també un pla de xoc social. Les propostes
d'ERCtenen 5 eixos:
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1) Pla de xoc social amb ajudes directes a famílies, ampliant la protecció social, i
també canviant el sistema d'ajuts socials vigent de manera que més gent
necessitada hi pugui tenir accés. Parlem d'ajuts alimentaris, activitats
extraescolars, menjador, escolarització, ajuts sanitaris a la infància, ajut al lloguer
d'habitatges, atenció domiciliària, etc. Cal remarcar també que no disposem d'una
diagnosi social que expliqui les necessitats socials reals.

2) Afavorir la contractació laboral (Vilafranca Inclusió, ajuts a empreses que
contracten treballadors, pla local... ).

3) Dobiar el nombre de pisos de lloguer social, incrementar la rehabilitació
sancionar els pisos buits.

4) Participació ciutadana. Per exemple destinant 30.000 euros a cada barri i que els
veïns de cada barri decideixin.

5) Recollida selectiva porta a porta, sobretot al centre.

Hill remarca que es poden obtenir més ingressos sancionant els pisos buits,
incorporant part del superàvit previst de manera que no s'hagi de destinar a pagar
deute i reduint la partida destinada a rehabilitar l'antic Hospital.

El govern municipal no ha atès les demandes d'ERC, i s'ha limitat a proposar
polítiques genèriques i indeterminades. És un pressupost que es queda curt i que
no dóna resposta adient a la situació d'emergència social. És un pressupost
continuista, conservador i elaborat sense participació ciutadana, a parer de la
portaveu d'ERCMònica Hill.

Maria Ferrerons (CUP) afirma que per al seu grup cal tenir clars 3 eixos bàsics:
emergència social de persones i famílies, necessitat de polítiques actives d'ocupació
pròpies i pressupostos participatius (l'any 2008 el Ple va aprovar a petició de la CUP
destinar part d'inversió a propostes fruit d'un procés de participació, i ara fa uns
anys el govern no hi creu i ha deixat de fer-ho). La CUPha plantejat al govern una
bateria de mesures, i s'ha celebrat alguna reunió, però la resposta del govern ha
estat decebedora i mancada de concrecions i compromisos. Ferrerons esmenta
algunes de les mesures que va proposar la CUP: emergència social,amb auditoria
social i oficina d'emergència que diagnostiqui i programi amb participació
ciutadana, avançar a ies famílies que calgui l'import de les beques per a menjador
escolar, estudi sobre segregació escolar i desigualtat educativa, rehabilitació
d'habitatges i anar-ne comprant algun periòdicament per al parc social, programa
energètic dotat amb 50.000 euros, pla actiu d'ocupació propi de Vilafranca,
processos de pressupostos participatius, etc. Ferrerons creu que hi ha marge per a
finançar aquestes mesures, com imposar sancions a pisos buits o fent estalvis en
altres partides.

Francisco Romero (equip de govern i grup Socialista) dóna suport a la intervenció
d'Aureli Ruiz, i la complementa. Romero subratlla que malgrat que l'IPC serà positiu
la fiscalitat municipal es congela tot i que algunes despeses s'incrementaran.
Gràcies a la bona gestió decidim el pressupost amb autonomia, sense plans de
sanejament ni intervencions de l'Estat. L'any 2010 davant la situació de crisi tots
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els grups van aprovar un pla social, amb polítiques com Vilafranca Inclusió, ajuts
socials i a les famílies, lloguer social, etc., i tot això es continua fent i es contempla
en el pressupost. Romero diu que assistim a un progressisme conservador,
consistent en conservar tots els serveis i mantenint l'estabilitat financera municipal
per tal de poder continuar decidint sobre els serveis lliurement i autònomament.
Apostem també per afavorir l'activitat econòmica, tirem endavant projectes
d'energia verda com Vinyes per Calor i amb altres ciutats plantegem el programa
Urban que podria representar per a Vilafranca 5 milions d'euros per a eficiència
energètica i economia verda. Romero defensa la rehabilitació de l'Antic Hospital
perquè concentrar serveis és positiu (estalvi econòmic i major relació entre serveis i
eficiència), i també perquè posem en valor un edifici molt gran i cèntric i donem
impuls a tota una zona deprimida com la del carrer de Sant Pere.

L'alcalde Pere Reguli afirma que el debat ha estat interessant i que hi ha molts
punts d'acord. Queda clar que els següents pressupostos els haurem de negociar
amb més temps. Si bé hi ha discrepàncies pel que fa a inversions, tots compartim
la necessitat de fer front a la crisi econòmica i social i de millorar el benestar social i
les ajudes a famílies. Els objectius són compartits, i hem de veure com gastem els
diners disponibles de la millor manera, establint prioritats dins dels objectius
comuns.

V. CONSELL DE SALUT, MODIFICACIÓ PUNTUAL REGLAMENT

La proposta de dictamen que se sotmet a la consideració del Ple té el redactat
següent:

Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 23 de setembre de 2014, va
aprovar definitivament la creació, d'acord amb l'article 62 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i com a òrgan de participació sectorial, del Consell
Municipal de Salut de Vilafranca del Penedès. Així mateix va aprovar el Reglament
del Consell Municipal de Salut, en els termes del document incorporat a l'expedient,
el qual preveu el seu objecte, funcions, composició, règim de funcionament i
renovació. El Reglament coincidia amb l'aprovat inicialment, amb la incorporació de
les al.legacions acceptades.

Atès que una de les al.legacions presentades en el seu moment durant el període
d'informació pública demanava la presència en el Consell de representants dels
treballadors de la sanitat pública, i la qüestió fou tractada en una sessió del mateix
Consell Municipal de Salut de 10 de març de 2015.

Atès que es considera adient preveure la presència en el Consell, amb plenitud de
drets, de tres representants legals dels treballadors i treballadores dels tres centres
sanitaris públics més representatius de Vilafranca (Hospital Comarcal, Centre Ricard
Fortuny iÀrea Bàsica de Salut).

Per tot això, s'ACORDA:

1.Disposar inicialment la modificació parcial de l'article 3 dels estatuts del Consell
Municipal de Salut de Vilafranca del Penedès, aprovats pel Ple el 23 de setembre de
2014.
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La modificació consistent en afegir a l'esmentat article 3, quan preveu els membres
del Consell amb dret a veu i vot, l'apartat següent:

Tres persones que siguin representants legals dels empleats i empleades dels
centres sanitaris o sociosanitaris públics més rellevants de Vilafranca del
Penedès. Seran una persona representant dels empleats del Consorci Sanitari
de l'Alt Penedès (Hospital Comarcal), una altra del Consorci Sociosanitari de
Vilafranca del Penedès (Centre Ricard Fortuny) i una tercera que representi
conjuntament el personal de les Àrees Bàsiques de Salut 1 i 2 de Vilafranca
del Penedès.

2. Sotmetre l'expedient a informació pública durant trenta dies hàbils mitjançant
anuncis en el BOPB, DOGC i tauler d'anuncis. L'aprovació definitiva correspon al
ple, si bé s'entendrà produïda tàcitament sense un nou acord si no es produeixen
al.legacions.

3. Un cop feta l'aprovació definitiva, l'acord i el text dels estatuts es publicaran en
el BOPBi, per referència, en el DOGC.

L'anterior dictamen s'ha aprovat per unanimitat.

Anna Doblas (regidora de Salut) afirma que es tracta de fer efectiu allò que es va
proposar en el seu moment i que l'alcalde es va comprometre a fer possible, en el
sentit que representants dels treballadors del sector públic sanitari siguin presents
de ple dret en el Consell. De fet ja han assistit a alguna reunió.

VI. DECRET ALCALDIA DEDICACIÓ ALCALDE

En aquest punt es dóna compte al Ple del decret d'alcaldia de 27/11/2015 següent:

"Atès que el Ple municipal va aprovar, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2015,
el règim de les retribucions i assistències que han de tenir reconegudes els membres
electius de la corporació, establint una retribució anual per l'Alcalde de 55.000 e
bruts.

Atès que mitjançant Decret d'l de juliol de 2015 es va establir que l'Alcalde no
percebria cap retribució de l'Ajuntament mentre ocupés el càrrec de diputat al
Parlament de Catalunya.

Atès que el senyor Pere Reguli i Riba ha deixat de ser diputat del Parlament de
Catalunya.

Atès que correspon a l'alcalde, en el marc de l'acord plenari adoptat, determinar els
càrrecs que exerciran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.

Per aixà,

DISPOSO:
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1. Exercirà el seu càrrec d'Alcalde en règim de dedicació exclusiva, PereReguli i Riba,
amb efectes de 3 de novembre de 2015. La seva retribució mensual íntegra o bruta
serà de 3.928,57 €. (14 pagues a l'any), i constarà d'alta en el règim general de la
Seguretat Social.

2.. Les retribucions amb alta a la Seguretat Social previstes en l'apartat anteriors són
incompatibles amb la percepció d'assistències a òrgans col.legiats que preveuen els
apartats següents.

3. Publicar aquest decret en el BOP,i donar-ne compte al ple".

L'alcalde Pere Reguli afirma que el salari és el que preveu la llei. A ell li agradaria que
el seu sou anés a càrrec d'una altra Administració, però de moment la situació és la
descrita en el decret.

VII, MOCIÓ MODEL ENERGÈTIC

Es presenta una moció del grup de VeC, encapçalada també finalment també per
ERCi CUP, amb el text final següent sotmès a votació:

Moció per un municipi amb un model energètic just, sostenible, i
participatiu.

En aquestes moment en què s'està celebrant/s'acaba de celebrar a París la
Conferència Mundial Sobre el Clima; en aquests moments en què es donen
situacions d'extrema pobresa i precarietat energètia de moltes famílies; en aquests
moments en què l'Estat Espanyol ha aprovat el reglament que instaura l'impost
sobre el sol limitant l'autoproducció d'energia solar per l'autoconsum de les
famílies i les Pimes, en contra del model energètic que s'està desenvolupant a tota
la Unió Europea; en aquests moments que cal apostar per empreses socials i
sostenibles, creiem que és el moment que l'Ajuntament de Vilafranca ha d'apostar
decididament per un model energèticament sostenible.

Les Administracions locals no tenen ni poden quedar al marge d'aquest canvi. Un
nou model energètic per Vilafranca, i pel Penedès, ha d'implicar sens dubte,
diferents accions, tant per part del propi consistori ( edificis municipals, enllumenat
públic, projectes d'energia renovable, etc.) com de formació, promoció i incentius
adreçats als nostres ciutadants, comercians iempreses.

L'Ajuntament de Vilafranca, per responsabiltat amb la ciutadania que representa,
ha d'afrontar el repte de la Transició energètica cap a un model energètic més just,
sostenible i democràtic, basat en les energies renovables i que permeti la
participació de la ciutadania en la presa de decisions. Per això, Vilafranca ha
d'apostar per la producció i consum d'energies renovables des de l'administració
pública, i fer-ho en col.laboració amb les cooperatives de consum i producció del
territori, com és actualment Som Energia.

Som Energia és la primera Cooperativa de consum i producció d'energia verda de
l'Estat Espanyol sense ànim de lucre, social i participativa, constituïda el desembre
de 2010 a Girona, i actualment ja compta amb 21.000 socis i gestiona uns 26.000
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contractes d'electricitat, tant domèstics, com de comunitats de propietaris i
empreses.

Som Energia, a més de comercialitzar electricitat 100% renovable, està invertint
amb els seus beneficis i amb les aportacions dels seus socis en diferents
instaf.lacions de producció d'electricitat renovable a Catalunya i a l'Estat _
hidroelèctrica a Peñafiel (Valladolid), cobertes fotovoltaiques a Lleida, Riudarenes,
Manlleu (MunicipalsJ. Torreferrera (Municipal) i Picanya, així com la planta de
biogàs a Torregrossa (Lleida); i amb nous projecte com "Generació Kwh" per a la
construcció d'una planta fotovoltaica a Alcolea del Rio (Sevilla).

Som Energia està compromesa a impulsar, junt amb d'altres organitzacions i
entitats, a nivell Estatal i de la Unió Europea, un canvi en el model energètic actual
per assolir un model 100 % renovable, participant amb campanyes de formació i
d'activisme social contra el canvi climàtic, per un nou model energètic respectuós
amb els drets de les persones.

Diferents municipis ja han adoptat acords de participació i col.laboració amb la
Cooperativa Som Energia SCCL (Girona, Sant Cugat del Vallès, Arenys de Munt,
Sant Celoni, Gualba, Martorelles o Sant Cugat Sesgarrigues, entre d'altres). Som
Energia SCCL està oberta a què els Ajuntaments en formin part estableixin
contractes i convenis de subministrament i col.laboració per l'eradicació de la
pobresa energètica.

Per tot això es proposa al ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès l'acord
següent:

Primer - Que l'Ajuntament de Vilafranca, compartint els valors per un nou model
energètic just, sostenible i participatiu, estudiï i valori amb la major celeritat
possible la conveniència i viabilitat de fer-se soci de la Cooperativa sense finalitat
de lucre SOMENERGIA,SCCL

Segon - Establir amb Som Energia un conveni en matèria d'eradicació de la
pobresa energètica a Vilafranca.

Tercer - Informar i facilitar als titulars dels contractes de llum a qui l'Ajuntament
facilita suport econòmic contra la pobresa energètica la possibilitat de migrar els
seus contractes cap a cooperatives de consum i producció d'energies renovables.

Quart - Establir acords de col.laboració en matèria de d'estalvi energètic pels
ciutadans, comunitats de propietaris, empreses, centres educatius, etc.

Cinquè - Programar un progressiu procés de contractació del subministrament pels
equipaments municipals, escoles, habitatges socials, etc. procedent d'energia 100
% renovable i d'economia social, i d'estalvi i eficiència energètica del municipi,
d'acord amb el calendari establert pel ConsellMunicipal de Medi Ambient.

Sisè - Redactar i portar al Ple municipal un Pla Director per abastir els
equipaments municipals de serveis d'autoconsum i producció d'autoconsum
(aprofitant sostres amb plaques solars, entre d'altres), d'acord amb el Consell
Municipal de Medi Ambient.
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Setè - Estudiar fórmules de participació entre l'Ajuntament i cooperatives de
consum i producció d'energies renovables en projectes de producció d'energies
renovables en el nostre municipi o de proximitat impulsant el canvi de model
energètic del nostre país, amb sintonia als compromisos per combatre el canvi
climàtic i els interessos dels oligopolis energètics, i en defensa dels consumidors.

Es fa constar que el text inicial de la moció, en el seu punt dispositiu 1, proposava
que l'Ajuntament es fes ja soci de la cooperativa Som Energia. El text transcrit, que
apunta a estudiar la possibilitat d'esdevenir soci, respon a una esmena dels grups
de govern municipal (CiU i PSC), acceptada pels grups proposants.

L'anterior moció ha estat aprovada per unanimitat.

Toni Peñafiel (VeC) fa referència a la recent cimera sobre el canvi climàtic de París,
i a la necessitat de reduir i fer més sostenible el consum energètic. Cal col. laborar
en experiències d'economia social i verda com la que representa la cooperativa
Som Energia. L'Ajuntament ha de prendre iniciatives pròpies, i cooperar amb
cooperatives d'autoproducció i autoconsum energètic.

Josep Ramon (PP) es mostra d'acord amb l'esperit de la moció, però manifesta
molts dubtes; no sabem quin cost tindria per a l'Ajuntament, què diria el conveni
que s'esmenta, quins compromisos s'adopten, quines inversions inicials exigiria un
Pla director i si s'arribarien a amortitzar, etc. Una altra cosa és que s'aprovi una
moció genèrica que després el govern aplica o no segons convingui.

Francisco Romero (equip de govern i grup Socialista) afirma compartir els principis
de la moció, i esmenta allò que el municipi ja està fent en la matèria. Però diu que
no podem aprovar a cegues ser soci d'una cooperativa concreta sense conèixer les
condicions i responsabilitats que regeixen, ni aprovar elaborar un conveni de
contingut desconegut. També cal tenir present que existeixen altres operadors
alternatius en matèria d'energia sostenible. Proposa deixar la moció sobre la taula, i
estudiar si ens hem de fer socis o no i com podem col. laborar.

Josep Àlvarez (ERC) i Maria Ferrerons (CUP) donen suport a la moció i manifesten
que demanen encapçalar-la. Destaquen els valors i principis de Som Energia, que
comercialitza energia renovable i inverteix en energia neta, i aposten per
l'autoproducció i l'autoconsum energètic. La moció no s'ha de retirar, sinó que ha
de prosperar, treballant en aquesta línia i negociant els termes exactes dels acords.

Aureli Ruiz (CiU i govern) afirma que la moció és molt genèrica. No podem ser socis
sense estudis i coneixement de la responsabilitat que comporta, ni signar convenis
de contingut desconegut. Ara tenim l'electricitat contractada adherint-nos a un
conveni de l'Associació Catalana de Municipis amb molts Ajuntaments i tenim
descomptes, de manera que contractar amb Som Energia ens costaria un 20%
més. Som Energia comercialitza energia, no la transporta; és a dir, l'energia seria
la mateixa que tenim ara via conveni, la qual també té certificats de ser verda, i la
compraríem més cara. A banda, hi ha altres alternatives d'operadors diferents de
les grans empreses tradicionals. No hem d'aprovar la moció ara, sinó estudiar a
fons la qüestió i valorar totes les alternatives possibles.

Toni Peñafiel (VeC) es mostra sorprès, perquè la moció es va presentar fa una
setmana i el govern no ha dit res fins ara. A més, la moció no diu que hàgim de
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contractar ja l'energia de certa manera (cal procés de contractació), sinó que marca
una línia progressiva. Es pot treballar i negociar conjuntament, però des d'un
compromís d'apostar pels principis que la moció expressa.

Mònica Hill (ERC) manifesta que la moció es pot aprovar, i després ja veurem què
es pot complir i què no, i no es tracta de contractar directament amb aquesta
cooperativa, a la qual pertanyen per certs molts penedesencs.

L'alcalde Pere Reguli afirma que la majoria de punts de la moció són assumibles
entesos com a línia de treball, però no el punt 1 que reclama fer-se soci
l'Ajuntament d'una determinada cooperativa sense informació, estudis ni
coneixement de responsabilitats.

Finalment es planteja redactar el punt 1 com ha quedat transcrit, amb la qual cosa
la moció és acceptada per tots els grups municipals.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia es plantegen les qüestions següents, i les
preguntes no contestades pel govern municipal seran respostes posteriorment per
escrit:

A) Ramon Arnabat (VeC) planteja:

1) Agraeix respostes emeses per Raimon Gusi a petició de VeC, encara que el
contingut de les respostes generi encara més dubtes. Ara bé, Arnabat es queixa pel
fet que les preguntes que va presentar per escrit fa tres mesos sobre educació
encara no hagin estat contestades, quan legalment el termini màxim de resposta és
d'un mes. Arnabat considera incomprensible aquesta omissió. Contesta l'alcalde
Pere Reguli que els Serveis tenen molta feina, però que les preguntes es
contestaran el més aviat possible.

B) Toni Peñafiel (VeC) formula les qüestions següents:

2) No s'ha convocat encara durant aquest mandat cap sessió del Consell Municipal
d'Esports, i pregunta quan es farà. Anna Doblas contesta que no havia estat
possible fins ara perquè algunes entitats no havien presentat la seva proposta de
representants; ara ja sí, i la convocatòria ja ha sortit avui i el Consell es reunirà el
22 de desembre.

3) Pregunta quina informació té l'Ajuntament sobre futures obres per a trens
regionals, parada a la Granada, etc. La informació s'hauria de poder facilitar també
a municipis de la comarca que no la tenen, i coordinar amb ells estratègies a nivell
comarcal. L'alcalde Pere Reguli contesta que tenen el projecte inicial del Ministeri,
sobre el qual es van formular al. legacions; no hi ha cap inconvenient en passar el
document a algun Ajuntament que ho demani, però es tracta d'informació que el
Ministeri comunica als diferents ajuntaments i que és pública. Podem facilitar el que
se'ns demani, diu Reguli, però Vilafranca no ha de tutelar en certa manera altres
municipis veïns, informant-los de projectes que són del Ministeri.

4) Fa mesos es va adoptar pel govern municipal el compromís de convocar taules
sectorials per a consensuar polítiques socials i d'equipaments, però han passat cinc
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mesos i no s'ha convocat cap reunió. L'alcalde afirma que abans de convocar ell
necessita disposar de tota la informació, ia qual cosa no és fàcil tenint en compte el
seu caràcter transversal. Quan la informació estigui disponible es faran les
convocatòries.

5) Demana una copia el document de pla d'acció municipal de mandat i de
despeses municipals previstes a tres anys, document preceptiu que s'ha de lliurar al
Ministeri d'Hisenda.

L'alcalde Pere Reguli, en la part final de la sessió, comenta:

a) Es desitja a tothom unes bones festes nadalenques.

b) Afirma que cal pensar que aquest haurà estat el darrer Ple municipai en què
Francesc Giralt actua com a secretari. Giralt deixarà properament la secretaria per
a passar a desenvolupar altres funcions directives en el si de l'Ajuntament, i són
molts els anys que porta actuant com a secretari general de la corporació i assistint
als plens. Reguli demana que consti el reconeixement i la gratitud del consistori per
la seva bona tasca professional, amb eficiència i al servei de tot el consistori.
Francesc Giralt agraeix el reconeixement, destaca que assisteix als plens municipals
(expressió genuïna de la democràcia a nivell locai) des de 1984, afirma que aquesta
tasca ha estat un honor per a ell i dóna les gràcies a alcalde i regidors i regidores,
tant als actuals com als de mandats municipals democràtics anteriors.
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FléreRi gull i Riba

El cretari,

Francesc Giralt i Fernàndez

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aqu acta.
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