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AJUNTAMENT
VILAFRANG.A

DEl PENEDES

La Comissió Informativa
de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Ple Municipal
el dictamen següent, per al seu debat o aprovació si escau;
Aprovar,
donada
la necessitat
i urgència d'atendre, despeses de caire
inajornable,
l'expedient
núm. 6 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris
en el
Pressupost de l'Entitat d'enguany,
mitjançant majors ingressos d'interessos i
de la Generalitat,
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:
CREDIYS

EXTRAOROINÀRIS:

Partida

2.93101.35900 Interessos
finca

4.15100.62200

de demora expropiació

el Clascar, 4..........................

Increment expropiació finca
Clascar, 4 segons TSJ

32.651,00

el
150.498,33

183.149,33

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS .....................183.149,33

MAjORS

INGRESSOS:

Generalitat.~
Lo ca I

450.01

Interessos

520.01

Fons de Cooperació
15 O.49 S, 3 3

32.651.00

bancaris

183.149,33
183.149,33

TOTAL MAJORS INGRESSOS .••........••........••........•

l que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de
reclamacions¡ entenent-se ap"rovat deAnitivament si no n'hi haguessin.
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AJUNTAMENT
VILAFRANCA,
DEL PENEDES
Intervenció General

La Comissió Informativa
de Serveis Centrals i Organització proposa
municipal el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau:

al ple

En compliment del que disposa l'article 222 del Decret Legislatiu 2/2003,
28 d'abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;
l'article 105 del Decret 336/1988, de 1.7 d'octubre,
del reglament
Patrimoni dels Ens Locals, i de l'article 34 del Real Decret 1372/1986, de
de juny, del reglament de Béns de les Entitats Locals,

de
de
del

13

ACORDA:
Aprovar l'inventari d'aquesta Entitat, corresponent a l'exercici 2016, després
d'haver procedit a la rectificació ¡ comprovació dels béns ¡ drets que 'formen
part del mateix .
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AJUNTAMENT
VllAFRANC;.A
DEL PENEDES

La Comissió Informativa
de Desenvolupament
Econòmic i Projecció Exterior proposa
que se sotmeti al Ple municipal,
per a la seva consideració
i si escau aprovació,
el
dictamen següent:

L'Ajuntament
de Vilafranca
del Penedès,
a través
del Servei
de' Promoció
Econòmica, creu oportú formar part de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i
Solidària (Xrv1ESS), per aquest motiu,
es va donar suport en data de 22 d'octubre
de 2015 a la declaració
de Barcelona
sorgida de la Trobada
Internacional
de
~1unicipalisme
i Economia
Social i Solidària¡
que va tenir lloc els dies 22 i 23
d'octubre
de 2015¡ i va formalitzar
la seva adhesió al procés per la creació de la
Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària.
La Xarxa de rVjunicipis per l'Economia
Social i Solidària té com a objectiu
global
fomentar
la cooperació
i l'acció conjunta
de polítiques
públiques,
entre
les
corporacions
locals
i consells
comarcals
membres
per promoure,
reforçar
i
consolidar l'economia social i solidària.
Per a la consolidació
de la Xarxa de ~1unicipis per l'Economia
,-,n....lo"al ....ha'lran ,-l'anr'-'''ar el +-ev+-,-Iels es+-ah,+-s,-l,-,l'''ss'-''';ac;;'
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Social i Solidària,
els
'"'er
la n"a' es renira'
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aquesta entitat.
Atès que és voluntat
d'aquest Ajuntament,
contribuir
al creixement
de l'economia
social i solidària al nostre municipi i de fer-ho des del diàleg permanent
amb els
seus actors i des de la creació d'espais comuns¡ amb organització
democràtica
i
actuant amb compromís
social.
Atès que es considera
positiva l'adhesió de Vilafranca
del Penedès a la Xarxa de
Municipis per l'Economia
Social i Solidària¡ com a municipi impulsor de l'associació
amb voluntat de promocionar,
difondre i enfortir el sector de l'economia social.
Vist que s'ha rebut un exemplar
dels Estatuts de la futura associació
Xarxa de
Municipis per a l'Economia Social i Solidària per a la seva ratificació¡
de conformitat
amb allò que estableixen
els articles 52.2.b¡ 114.3.d del Decret Legislatiu 2/2003¡
de 28 d'abril¡ pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya
d'acord amb els articles 22.2.b)
i 47.2.g)
de la Llei 7/1985,
de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

ES PROPOSA
1. L'adhesió
Xarxa

de Municipis

d'aquesta
2. Apmva¡. consten

de Vilafranca

del Penedès, com a membre

per l'Economia

Social i Solidària¡

de ple dret

a l'Associació

com a municipi

impulsor

iniciativa.
la pmposta

d'Estatuts

com a annex al present

Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès
938920358 - www.vilafranca.cat

que

¡-egi¡-an l'esmentada

Associació¡

Dictamen.

~
VEGUERIAPENEDÈS

i que

3.

Designar

en Manel

rVJontfort i Guasch!

Montse fI,ríO'/0 ¡ Ferrando!
els òrgans
4.

J

representant

de l'ft.ssociació .
.
d'aquest acord a la Xarxa

[ubstitut

titular!

i en/na

de la CorpO!(:3~iO

de la secretaria

d'Economia

Social i Solidària;

a través

tècnica.

del Penedès!

18 d'abril

de 2017
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'v DEL PENEDES

La Comissió Informativa
de Desenvolupament
Econòmic i Projecció Exterior proposa
que se sotmeti al Ple municipal,
per a la seva consideració
i si escau aprovació,
el
dictamen següent:

Atès

que l'Ajuntament

Turística

de Vilafranca

té com a objectiu

els mercats

turístics

amb

a adherir-se

que repercutirà
a posicionar

volum

aspectes,

al programa

de treball

ara

Ciutats

en la dinamització

la marca Catalunya

de població,
com

de Promoció

i el seu posiciona ment en

dels turistes

de Barcelona,

i l'increment

que

el seu

tenen

amb Caràcter,
mercats

està adreçada

una forta

caràcter

ha convidat

de la ciutat en l'àmbit

en els principals

Atès que la Marca Ciutats amb Caràcter,
seu

del Servei

de la ciutat

de l'atracció

la Diputació

positivament

junts

turística

a través

de la seva

del Penedès.

l'ACT juntament

Vilafranca

la promoció

per un augment

despesa a Vilafranca
Atès

del Penedès

de

amb la convicció
turístic,

ajudant

emissors.

a ciutats

personalitat,

històrico-cultural,

l'Ajuntament

mitjanes
marcada

pel que fa al
per

enogastronòmic

diversos

o artístico-

creatiu.
Atès que es considera
amb Caràcter,
que avaluarà

positiva

candidatura
la idoneïtat

l'adhesió

de Vilafranca

que serà avaluada

del Penedès al programa

per un comitè

de la ciutat i el compliment

d'experts

Ciutats

multidisciplinari

dels requisits.

ES PROPOSA

1. L'adhesió de Vilafranca
tràmits

I
i._ ... /',

I.. -

per a la presentació

Marca Ciutats
de Tu ri s me.

,J

de la candidatura

amb Caràcter

dins els programes
• /.-------------.,

2. dDonCartt!:-1
aSllaLd~ència
e a a unya.

- .
Lví

í¿ "'/

..

del Penedès a la Marca Ciutats amb Caràcter

ca~l~a
/
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Vilafranca

//

c(el Penedès, /l{~'abril
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del Penedès

de l'Agència

de Turisme

a la

Catalana
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de Vilafranca
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GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA
I UNiÓ
AJUNTAMENT
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT

ReGISTRE D'eNTRADES

VILAFRANCA
OEL PENEOts

2017004713

GABINET

12-04-201710:05

D'ALCALDIA

1111/11 11lIf 1111111111 ¡lI( III li 1111/1 fil
11340035656637526441

Moció per

compartida

declarar la capitalitat

a la Vegueria' del Penedès

---------,------------------

------_._---------

El passat dia 8 de Febrer del 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la modificació de la
Llei de Vegueries de Catalunya (Llei 30/2010) per incloure la Vegueria del Penedès.
La Llei 30/2010 és la norma, de desenvolupament

bàsic de l'Estatut que regula la doble

naturalesa de la vegueria com a div.isió territorial

en què s'organitzen

Generalitat i com a àmbit territorial

els serveis de la

específic per a l'exercici del govern intermunicipal

de

cooperació local; estableix el règim jurídic de l'òrgan de govern i administració (els consells de
vegueria), i regula la transició de les diputacions provincials als nous consells de vegueria)
En aquesta nova Vegueria del Penedès s'han d'incloure les comarques de l'Alt Penedès, Baix
Penedès, Gan-af i la ïnajoí part de la

COiTlarca

de l'Anoia¡ excepte els vuit municipis que van

manifestar la seva voluntat d'integrar-se a ia Vegueria de la Catalunya CerMa!.
El territori penedesenc es caracteritza per una estructura urbana ben articulada al territori, on
gradualment trobem una gran ciutat que fa de capital i desprès tot una xarxa de municipis i
pobles amb la que s'hi relacionen, amb major i menor intensitat, creant unes centralitats ben
definides en l'espai i en el temps. En les quatre comarques de la Vegueria del Penedès, les
capitals consolidades són El Vendrell, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
Des del Penedès defensem la voluntat de conservar aquest model territorial basat en l'equilibri
i la cohesió, i evitar els desequilibris que provoquen les centralitats úniques que acostumen a
derivar en una manca de cohesió del conjunt del territori
Defugint del prejudici geogràfic i polític del centralisme polític, que entén que en un territori
donat només hi pot haver una única capital. I veient com la globalització i la naturalesa dels
territoris

policèntrics

com el Penedès, defugen d'aquesta

lògica centralista,

on només

s'accepta una lmica capital proposem acordar els següents punts d'acord:
1)

Defensar un model de capitalitat compartida a la Vegueria del Penedès, que reconegui
en igualtat de condicions i de tracte institucional les quatre capitals comarcals de la
Vegueria; El Vendrell, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

2) Que el futur Consell de Vegueria, representació política del territori,

a cada legislatura,

programi un calendari de convocatòria d'aquest Consell de Vegueria i que les reunions
es facin itinerants entre les quatre capitals de comarca, sense discriminació de cap
3)

d'elles.
Que les futures

delegacions, i els futurs serveis territorials

de la generalitat

de

Catalunya al territori, siguin distribuïts entre les quatre capitals de comarca de manera

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
AJUNTAMENT DE ViLAFRANCA DEL PENEDÈS

i&ualitària,
reconèixer

Traslladar

aquest

concretament
que la voluntat

Vilafranca

tenint

en compte

la pertinència

acord

del territori

sigui reconeguda

de Convergència

i Unió

de cadasc,una d'elles

a la realitat

intentant

de la comarca,

i al Govern

de la Generalitat

més

de Vice-Presidència,

de Governació.per

tal de

de Catalunya

de Presidència,

del Penedès, 12 d'abril de 2017

Grup Municipal

territorials

del servei territorial

al Parlament

a les Conselleries

les realitats

i respectada.
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MOCIÓ DE LA CUP PER UNS SERVEIS FUNERARIS
PÚBLICS COMARCALS
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Arran de la denúncia reiterada de la Síndica de .greuges de Vilafranca en ~~;:¡ z =g
<:: ro:::::=
~
què alerta de l'augment de queixes per part de moltes usuàries i usuaris ;;
-'=::u.I
« ~
...
<>0
(') =, ..
del còst que suposava la contractació de serveis funeraris.
~
Els enterraments
a la comarca de l'Alt Penedès ha assolit uns preus
desorbitats
en relació amb els serveis prestats tenint en compte tant la
necessitat bàsica d'aquest servei, com la transcendència d'aquest.
Si bé diverses directives
europees i lleis' estatals han apostat i exigit
mesures per a la liberalització
de certs serveis que .s'oferien des dels
municipis, aquesta mesura en molts casos no es compleix i en la majoria de
vegades no en resulta un abaratiment
real de costos per a l'usuari.
L'aprovació d'una directiva europea l'any 2006 per la liberalització
dels
serveis i la llei de transposició
del 2007, que obligava a tots els estats
membres de la UE a aplicar-la, va provocar que l'any 2010 la Generalitat
aprovés un decret d'aplicació
d'aquesta
directiva
obligant
a totes les
administracions
públiques a compilí-lo, Tot ¡ això, la liberalització
aplicada
als serveis funeraris
ha tingut molt poc recorregut,
ja que moit pocs
ajuntaments
han suprimit deies' ordenances les restriccions que dificultaven
el lliure mercat.
En una situació on no existeixen pràcticament
empreses públiques que
prestin els 'serveis funeraris i en un marc econòmic on l'anomenada lliure
competència (o lliure mercat) no garanteix un abaratiment
del cost o una
millora del servei, entenem lògic buscar alternatives
viables a aquesta
situació.
Tot i que, segons el
activitats funeràries»,
existeix la possibilitat
aquest servei en base

text de l'article de LRSAL referent a «cementiris
i
aquest servei no es defineix com a "Servei Públic",
de crear una empresa publica que ofereixi i gestioni
als articles 86.1 i el 7.4 de la LRBRL i 128.2 de la

CE.
Atès que difícilment
un municIpI. de la nostra comarca
pot costejar
unilateralment
un servei d'aquesta magnitud i aprofitant
l'existència
dels
ens supramunicipals
existents com el Consell Comarcal del Alt Penedès,
que faciliten la gestió i fan possible l'existència de serveis coordinats entre
municipis optimitzant-ne
els recursos.

Per tot l'exposat,
el grup munidpal
municipal els següents acords:

de la

CUP demana

al ple

PRIMER. Instar al Consell Comarcal de l'Alt Penedès a estudiar vies per a la
creació d'una empresa pública de serveis funeraris que doni servei a tota la
comarca, en base a la legislació esmentada en el text anterior.

..

l""":,

..••..•.•.

,.

SEGON .. Que aquest ajuntament es compl"Ometi a finançar, si fos necessari,
Una part de la despesa prèviament acordada amb el Consell Comarcal per a.
la creació de l'esmentada empresa pública,

Candidatura
Vilafranca

d'Unitat

•

Popular

del Penedès, 18 d'abril de 2017
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AJUNTAMENT

REGISTRE D'EWRADES

VllAFRANC.A

2017004871

DEL PENEOES 19-04-2017 08:00
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QUE

El, GRUP

l'AJUNTAMENT
IMPorns

MUNICIPAL

DE VILAFRANCA

COBRATS

DE VILAFRANCA

PRESENTA AL PLE DE

DEL PENEDÈS PER A LA RECLAMACIÓ

iNDEGUDAMENT

FACTURES DE SUBMINISTRAMENT

DE RETORN DELS

PER PART DE LES EMPRESES D'ENERGIA,

ELÈCTRIC D'EDIFIGS I ENLLUMENAT

3.0 13.1 CONTRACTATS PER L'AJUNTAMENT
1164/2001

I

EN COMU

A LES

PÚBLIC AMB TARIFES

DES DE L'ENTRADA EN VIGOR DEL RE!AL DECRET

DE 26 D'OCTUBRE.

EXPOS!CiÓ DE MOTIUS
Atès

que

aquest

subministradores
significatius

grup

municipal

d'energia

en les factures

ha estat

han estat

coneixedor

cobrant

cie subministrament

que

de manera

per

part

presumptament

elèctric de diferents

de

les

empreses

il.legal,

imports

ajuntaments.

1164/2001 de 26 d'octubre, "por el que se establecen
tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energia eléctrica", indicant en el
seu article 9, que: "el control de la potència demandada es realitzarà mitjançant la insta¡'¡ació
dels corresponents aparells de mesura (maxímetre) que registraran la potencia quart horària
màxima demandada a cada període tarifari, punto, plo o vall del perfode de facturació".

Atès que segons regula el Reial decret

Atès que l'any

2001 els comptadors

donat que van començar

i no incorporaven

eren mecànics

a ser instal.lats

per les empreses

el maxímetre

subministradores

al voltant

indicat,
de l'any

2008.
Atès que les comercialitzadores
de forma
facturat

sistemàtica

el 85% ja que els comptadors

correctament

la potència

Atès que en aquest
contractada
econòmic
manera

sempre

contractada,

no incorporaven

quan en realitat

els elements

haurien

necessaris

d'haver

per facturar

contractada.

període

de temps,

es trobava

i no es tenien

entre el 2001 i 2008 han estat facturant

en el període comprès

el 100 % de la potència

en 'compte

que les quantitats

a la gran majoria

per sobre

dels subministraments,

de les necessitats,

els excessos o penalització

cobrades

indegudament

puix

que

era

la potència
un concepte

per la seva configuràció,

per les comercialitzadores

podrien

de
ser

considerables.
Atès que es possible
partir

que les comercialitzadores

del 2008, el 100% de la potència

hagin pogut

contractada,

incorrent

estar cobrant

d'igual

en un incompliment

manera

a

clar de la

normativa
legal que recull l'article 9 del Reial decret 1164/2001 de 26 d'octubre
que fixa els
peatges d'accés i estableix que, en el tipus de tarifes per a empreses està regulat que s'apliqui
un recàrrec en cas que el consum de potència elèctrica siguisuperior ai contractat j una rebaixa
si és menor.
Atès que en diferents

resolucions,

la Direcció General d'Energia

de la Generalitat

de Catalunya

ha exigit a diferents
comercialítzadores
que tornin els diners cobrats en excés de manera
¡1.legal en diverses factures de subministrament
elèctric, tot' constatant,
que ies companyies
van vulnerar

la llei en cobrar

més potència

elèctrica

de la demandada.

.L;tès que aquest ajuntament
.aq1l2sta.legislació

ha contractat

diferents

i que s'h.agin pogut produït

per part de les empreses

subministradores,

subministraments

cobraments

d'acord

indeguts

d'energia

afectats

i pres.umptamerJt

amb el qu~ indica la normativa

per

¡¡.Iegals

vigent des

de l'any 2001.

,!l,tès

que la majoria

dels possibles

3.0 i 3.1 que

tarifa

cobraments

es contracten

empreses a instal.lar

irregulars

per consums

obligatòriament

un ma)(ímetre

que si la potència

al 85% de la potència

a185% de l'esmentada
ft.tès que aquest
incorrectament

que

contractada,

potència

cobrament
abonats

d'acord amb l'article

establert

el termini

legal

nostre

per

poder

és

pot suposar

desenes

de milers

de potencia

d'euros

no consumida,

que

dels
tingui

Instar la Comissió
competències

de les competències

elèctriques

esta

Mercats
com

i la Cornpetència

a objectiu

aclar.ir
d'energia

transport

(CJ\JfV1C),incoï

la presumpta
elèctrica

i distribució

comprovacions

la Llei 3/2013,

necessarles

comercialitzadores

d'energia

d'aquelles
aquelles

de

les

d'energia

de

elèctrica

per

part

en matèria

elèctrica.

dugui

comeïcials

de

i, en cas que es demostrin

en relació al subministrament,

exhaustiva

al fet que, en virtut

cie 4 de juny,

propostes

una

vulneració

de la legislació

!'Iacional dels Mercats i de la Competència

li atorga

per la Llei 24/2013,

atorgades

i per la Llei 312013, de 4 de juny, de creació de la

comereialitzadores

que

obligacions

a les companyies

en Comú pr.oposa ai Ple els següents

de tarifes d'accés a les xarxesde

de les

a terme
les

vulneracions

iniciï els tràmits

le's

empreses
de les

pertinents

per

empreses que hagin ¡neol"regut en elles.

Fer una revisió de totes les factures
abonades

a facturar

ha de ser com a mà)<im igual

en concepte

fer reclamacions

del sector elèctric

empreses

sancionar

en el període

a facturar

de fins 15 anys enrere.

Nacional

d'algunes

demandada

il.legal

ajuntament

Instar el Govern a que, en virtut

investigació

3.

les

que s'ha utilitzat

9 del Reial decret esmentat.

en un període

Comissió

màxima
la potència

presumptament

pel

26 de desembre,

2.

la potència

amb la

obligades

contractada.

El gn.lp m'.lI'ljcipa! de Vilafranca

1.

estant

.

Atès que la llei preveu

Atès

en els contractes

als 15kW,

per mesurar

realment.

inferior

se situen

superiors

per aquest

ajuntament

de subministrament

elèctric

des de la data d'entrada

de les tarifes

en vigor

3.0 i 3.1

del Reial decret

1164/2001 de 26 d'octubre fins el dia d'avui.
4.

Determinar

mitjançant

indegudament
d'altres
S.

Sol.licitar
autoritat

i abonades

de les factures,
d'energia

el total

de les quantitats

en concepte

de potència

o

pel nostre ajuntament.

de Vilafranca

Presentar

una reclamació

quantitat

total

realitzada

detallat

per les empreses

una resolució a la Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya,
competent
segons la llei, que reconegui els cobraments
¡I.legals realitzats a_

l'Ajuntamen.t
6.

l'estudi

facturades

per

transcorregut.

cobrada
cada

de¡" Penedès per part de les diferents
formal

a les empreses

¡1.legalment

una,

incloent

a aquest
els

energètiques

ajuntament

interessos

legals

empres,es d'energia.
corresponents,

d'acord

per la

amb la facturació

corresponents

-ClI

temps

.1

7.

Interposar

les denuncies

per poder

recuperar

manera presumptament
se cie manera

corresponents

els diners

per la via administrativa

cobrats

fraudulenta

ajuntament

per Iee empreses d'energia,

i negociada

voluntària

a aquest
el retorn

o judicial,

necessàries

presumptament

de

en cas de no produir-

de les quantitats

indegudament

cobrades
8.

Destinar

els diners

pobresa

energètica,

l'enllumenat
9.

Informar
indegut

"indeguda

i a projectes

a la lluita

d'energies

contra

la

renovables

a

i industries del municipi, sobre el possible cobrament
3.0 i 3.1, en concepte de potència, efectuats per les empreses
d'energia en el seus serveis contractats des de l'any 2001 i oferir-los

de com formular

els presents
General

acords

d'Energia

subministradores

Veïns i Veïnes del municipi

Vilafranca

facturació

a tots els comerços

Congrés, Senat i Parlament
empreses

energ~tic

en les tarifes

assessorament

Direcció

d'aquesta

a l'estalvi

públic i edificis públics del municipi.

subministradores

10. Traslladar

recuperats

del Penedès, 18 d'abril

les reclamacions

corresponents.

al fV1inisteri dlEnergia,

de la Generalitat

Turisme

de. Catalunya,

i Agenda
als Grups

de Catalunya, al Síndic de Greuges de Catalunya,
d'energia

d'aquest

Ajuntament,

i a les associacions empresarials

de 2017

Digital,
Polítics

a totes les

a les Associacions

i de comerç.

la
del
de

