
AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

Assumpte: Bases reguladores de les subvencions per a 2017 a empreses o
entitats que contractin persones participants en el projecte ADAPT
PENEDÈS.

La Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic i Projeccló Exterior
proposa que se sotmeti al Ple municipal, per a la seva consideracíó i votació, el
dictamen següent:

Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 23 de febrer de 2016r va
aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions a empreses o entitats
que contractin persones participants en el projecte ADAPT PENEDÈS, Ocupació a la
industria local a l'Alt Penedès, subvencionat per la Diputació de Barcelona, bases que
van ser aprovades definitivament en el Ple municipal de data 19 d'abril de 2016.

Vist l'informe emès per la cap del servei drOcupació i Formació en el sentit que
segons l'experiència de les convocatòries de l'any 2016 realitzades per l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès i altres Ajuntaments que s'han adherit a aquest programa
subvencionat per la Diputació de Barcelona, és oportú fer diverses modificacions a
les bases reguladores amb vista a la convocatòria de 2017. Fonamentalment es tracta
d'adaptar-se al mercat laboral de la zona, i preveure ajuts de 1.800 per a
contractacions d'almenys 6 mesos de durada a temps complet, i de 900 euros per a
contractacions d'almenys 3 mesos. La convocatòria de 2016 exigia contractes laborals
de durada mínima 12 mesos, i el nombre de sol. licituds fou escàs, per la dificultat de
les empreses de comprometre's a contractacions laborals de 12 o més mesos.

De conformitat amb el que disposa l'article 239 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, l'activitat de foment l/han de desenvolupar les entitats locals d'acord
amb els principis de publicitat, d'objectivitat, de lliUre concurrència i d'igualtat,. i
amb adequació a la legalitat pressupostària. Per tant, l'atorgament de subvencions i
ajuts a favor dels ciutadans, entitats i empreses, en igualtat de condicions, en tant
que constitueix una manifestació típica de l'activitat pública de foment, ha de
respectar també les exigències derivades d'aquests principis legals.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix amb
caràcter general, les normes de procediment i règim jurídic que afecten les
subvencions que poden atorgar els ens locals. Amb caràcter previ a l'atorgament
de les subvencions i després d'haver concretat un pla estratègic, la Llei, fa
referència a les normes que s'estableixen per elaborar les bases reguladores de
concessió de subvencions. Així mateix, els articles 118 i següents del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny estableixen el contingut de les bases i la seva forma d'aprovació i modificació.

Atès que les bases aprovades l'any 2016 tenien efectes únicament durant 2016, i
ara es tracta d'aprovar les bases per a la convocatòria de 2017, equlvalents a les
de l'any anterior però amb certs ajustos i modificacions, [a més important i



substancial de les quals (durada mínima de les contractacions subvencionades) ja
s'ha esmentat.

Per tot l'exposat anteriorment¡ la Comissió Informativa de Desenvolupament
Econòmic i Projecció Exterior proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:

1. Aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions a empreses o
entitats que contractin persones participants en el projecte ADAPT PENEDÈS¡
Ocupació a la industria local a l'Alt Penedès subvencionat per la Diputació de
Barcelona¡ per a l'any 2017¡ d'acord amb el text de bases que consta incorporat a
l'expedient.

2. Sotmetre a informació pública les bases, mitjançant la publicació d'un anunci en el
Butl!etÍ Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació¡ per un
termini de vint dles per tal que els interessats presentar al.legacions i/o
suggeriments. En el cas que es presentin al. legacions, el Ple les resoldrà i
aprovarà definitivament les bases de la convocatòria. En el cas que durant
l'expressat període no es presentin reclamacions o al. legacions, les bases
s'entendran aprovades definitivament sense necessitat d1un nou acord exprés.

3. Una vegada aprovades definitivament les bases, entraran en vigor l'endemà de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la província, i s'inserirà també una
referència de l'a~1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
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CONTROL I SEGUIMENT DEMOCRÀTIC DELS PLANS

MOCIONS APROVATS A VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Les mocions són un dels principals mitjans de què disposen els grups municipals i regidors/es

sense responsabilitats de govern per tal d'incorporar propostes d'actuació en l'àmbit

municipal. Així mateix, el conjunt de la ciutadania ha de disposar d'informació actualitzada

sobre els acords adoptats pel Ple Municipal i la resta d'òrgans de govern del seu Ajuntament,

però també sobre el grau de compliment dels mateixos.

Per altra banda, la gestió municipal compta necessàriament amb instruments de planificació

que anticipen, a alguns anys vista, certs aspectes de la gestió local i assenten les bases del

posterior desenvolupament. Alguns d'aquests instruments es construeixen no només amb una

inversió en capital humà i econòmic (per exemple, amb la contractació d'experts), sinó que

han comptat amb la participació de veïns i veïnes, així com d'entitats i persones expertes

convidades.

Dotar-nos d'eines de planificació és un element de gestió de qualitat, que garanteix que certs

aspectes de les inversions o dels projectes s'han desenvolupat en base a una anàlisi acurada i a

una detecció de necessitats ben fonamentada i no partidista. Alguns d'aquests plans no

s'acaben seguint i no es tenen en compte a l'hora d'executar els pressupostos anuals.

Conseqüentment se'n ressenteix la participació ciutadana alhora que es malbaraten recursos

municipals de forma inútil.

Si bé és cert que en alguns casos no es pot donar compliment al 100% de molts d'aquests plans

o mocions per elements que escapen a la voluntat política local (conjuntura econòmica,

entrada en vigor de noves lleis, etc), convindria que com a ens municipal, per tal d'avançar en

la direcció que marquen aquests (ja que els suposem una anàlisi encertat de la situació i com a

mostra de respecte als processos participatius, als recursos invertits i a la feina dels tècnics de

l'Ajuntament) el compliment dels plans fos una prioritat per l'equip de govern,

independentment del color polític.

Malgrat això, no existeix cap normativa que reguli el control públic i/o polític sobre el grau de

compliment i seguiment dels plans aprovats i per tant, i com a mostra de transparència i bon

govern (principis recollits en la llei 19/2014, però no desenvolupats pel que fa a seguiment

d'acords del ple).



Per tot l'exposat, la Candidatura d'Unitat Popular de Vilafranca del Penedès proposa al Ple de

l'Ajuntament l'adopció dels segLlents ACORDS:

1. Que l'equip de govern expliqui i detalli l'estat d'execució i el grau de compliment dels

diversos plans municipals i mocions aprovades de forma pública a través del web

municipal i expliqui també els motius dels incompliments dels mateixos. Aquest

apartat es posarà en funcionament en el termini màxim de 15 dies hàbils des de

l'endemà de l'aprovació d'aquesta moció per part del Ple Municipal. Aquest apartat

serà visible i fàcilment localitzable des de la pàgina principal del web corporatiu,

mitjançant un baner o instrument similar.

2. Qualsevol grup municipal podrà sol.licitar, amb anterioritat a la convocatòria d'un

Ple Ordinari, la inclusió en l'ordre del dia d'un punt específic referent al seguiment del

grau d'execució d'una o diverses mocions aprovades al ple, així com també d'un o

diversos plans municipals en estat d'execució.

3. Aquest punt necessàriament haurà d'ésser inclòs per part de l'Alcalde/essa a la part

de control de l'ordre del dia del següent Ple Ordinari, en la posició immediatament

anterior a les mocions que es presentin en aquell ple, i en qualsevol cas, sempre abans

dels "Donar compte" i els precs i preguntes dels grups municipals.

4. Aquest punt podrà donar lloc a debat i es regirà pels mateixos criteris quant a torns,

temps d'intervenció i altres, que els que són d'aplicació per a les mocions i els punts

amb substantivitat pròpia.

5. Quan dos o més grups municipals hagin presentat sol. licituds de seguiment de les

mateixes o de diferents mocions, els torns d'intervenció seran:

a. Un primer torn d'exposició, només d'aquells grups municipals que han

presentat les sol.licituds, seguint els mateixos criteris que en el cas dels

ponents d'una moció.

b. Desenvolupament normal del debat, seguint els mateixos criteris que són

d'aplicació per a les mocions i els punts amb substantivitat pròpia.

Marcel Martínez, Maria Ferrerons i Laia Santís.

Candidatur2 d'Unitat Popular- 16 de gener de 2017.
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MOCiÓ QUE PRESENTA ERC VILAFRANCA PER A L'ADEQUACiÓ DE
L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE SERVEIS FUNERARIS I ALTRES MESURES

COMPLEMENTÀRIES

L'Ordenança de serveis funeraris de Vilafranca del Penedès va ser aprovada el 22 de
desembre de 1998 i estableix determinades limitacions contràries a la legislació actual,
bàsicament representada per la Llei 2/1997, en la redacció donada pel Decret legislatiu
3/2010.

Atès que com a requisit perquè puguin operar les funeràries, l'article 6 de l'ordenança
exigeix disposar d'un edifici-tanatori amb un mínim de dues sales de vetlla, a més de
les instal.lacions pròpies d'aquests establiments. Això implica que amb el redactat

. actual només s'admeten les funeràries amb tanatori físicament ubicat en el municipi,
però no la resta de funeràries. També exigeix un règim d'autorització municipal per
exercir el servei dins el municipi (art. 5 de l'ordenança), al marge que ja disposi
d'autorització en el municipi on estigui establerta l'empresa funerària.

Atès que la Llei 2/1997 de serveis funeraris, no obliga que tinguin tanatori o que en
cada municipi on operin les funeràries hagin d'obtenir autorització. Tampoc
l'Ajuntament no pot imposar-ho per ordenança perquè aquestes exigències van
desaparèixer en la modificació produïda pel Decret legislatiu 3/2010.

Atès que el procés de liberalització i de lliure competència, conseqüència de la
Directiva europea 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat Interior, i transposada
l'any 2010 a la Llei 2/1997, condueix, en primer lloc, a haver de modificar l'ordenança
municipal de serveis funeraris i, en segon lloc, a regular exclusivament els aspectes en
què la Llei permet una intervenció municipal per tal de garantir la qualitat del servei,
sempre respectant la lliure competència. Aquest és el camp d'actuació i el límit.
L'actual ordenança, doncs, té disposicions nul.les perquè vulneren la Llei i que han de
considerar-se inaplicables per jerarquia legal.

Atès que s'han de remoure els obstacles perquè no es produeixin pels serveis funeraris
pràctiques restrictives de la competència en la recollida de difunts de l'Hospital
Comarcal i del centre sociosanitari Ricard Fortuny o, si és el cas, en domicilis particulars
de la localitat. En matèria de transport funerari, qualsevol empresa autoritzada per
serveis funeraris pot prestar el de transport (eficàcia nacional de les autoritzacions).

Atès que la disposició transitòria segona de la Llei 2/1997 estableix que els municipis
que abans de la promulgació d'aquesta Llei han aprovat ordenances o reglaments de
regulació dels serveis funeraris tenen l'obligació d'adaptar-los al contingut d'aquesta
Llei, en un termini de sis mesos a comptar des de l'entrada en vigor, considerant que la
seva modificació va entrar en vigor el 7 d'octubre de 2010.

Atès que a Vilafranca del Penedès hi ha un únic tanatori, que gestiona Àltima, però és
privat i l'any 2007 l'Ajuntament va signar un conveni amb Serveis Funeraris del
Penedès, SL, pel qual a canvi d'una cessió gratuïta de terrenys en l'entorn del cementiri
(actual tanatori), l'Ajuntament li concedia la prerrogativa d'un dret de superfície per
construir i explotar el tanatori (aleshores tanatori-crematori) durant noranta-nou anys.
Transcorreguts aquests anys, serà quan l'edifici revertirà al municipi.
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Atès que aquesta situació no pot constituir una posició de domini de mercat en
perjudici dels usuaris, en un servei considerat corn a essencial i d'interès general, i de
fet, les circumstàncies actuals constitueixen un monopoli de facto, la qual cosa permet
aplicar preus molt elevats que es poden qualificar d'abusius. L'empresa Àltima, amb
àmplia implantació a Catalunya, ja ha estat sancionada per males pràctiques per
l'Autoritat Catalana de la Competència.

Atès que sobre els preus, l'Ajuntament no pot fixar tarifes a una empresa privada; però
sí que ha de vetllar per a que els preus siguin clars, no abusius, que no hi hagi serveis
induïts per l'empresa i que la gamma de prestacions sigui extensa, per a tots tipus
d'economia .

.A.tès que a l'art. 3.2 de la Llei 2/1997, segons la redacció de 2010, s'estableix que "les
entitats que presten serveis funeraris han de facilitar a l'ajuntament del municipi on
estan establertes la informació actualitzada sobre prestacions i preus, per tal que el
puguin consultar les persones interessades. Amb aquest objecte, els ajuntaments han
d'establir mecanismes de publicitat actualitzada perquè les persones que vulguin
accedir als serveis puguin disposar d'aquesta informació". Això implica que
l'ajuntament ha de garantir la publicitat, l'accessibilitat i l'actualització dels preus i
serveis.

Atès que l'art. 1.1 de la Llei 2/1997 considera que eis serveis funeraris tenen la
condició de servei essencial d'interès general, i que poden ser prestats per
l'administració i per empreses públiques o privades en règim de concurrència en tots
els casos. Per això, considerem que un servei d'aquesta naturalesa té prou justificació
perquè a Vilafranca hi hagi un tanatori-crematori de naturalesa pública que podria ser
gestionat mitjançant gestió directe de l'ajuntament o concessió administrativa, on els
preus públics serien aprovats mitjançant el sistema d'ordenances fiscals.

Atès que l'any 2016 va aprovar-se definitivament una modificació puntual del POUM
per permetre usos de tanatori en diferents àmbits del municipi, però aquest fet no
garanteix l'efectiva implantació d'altre o altres tanatoris, o no implica que aquests
actuïn com una veritable competència.

Atès que patim una situació de monopoli dels serveis funeraris, l'ordenança municipal
pot imposar que el tanatori privat permeti l'accés a les seves sales de vetlla de
funeràries autoritzades en el municipi on estiguin establertes, previ acord entre
empreses. Les denegacions injustificades d'aquesta via podrien ser denunciades a
l'Autoritat Catalana de la Competència.

Atès que per completar els serveis funeraris, no podem deixar de banda la gestió del
cementiri municipal, barreja de gestió directa (conservació i manteniment) i de serveis
realitzats per l'empresa privada del tanatori (inhumacions, exhumacions, trasllats,
làpides, etc.) i en aquest sentit, cal valorar l'estat de la gestió i les necessitats,
preveient, si cal, realitzar una concessió administrativa.

Atès que per tot plegat, considerem irregular i no transparent la situació de l'actual
sistema, que s'explica en la disposició transitòria segona de la vigent ordenança de
serveis funeraris.

Demanem al Ple de l' .A.juntament de Vilafranca, que aprovi els següents acords:
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Primer. Promoure la modificació de l'ordenança municipal de serveis funeraris de
Vilafranca del Penedès per tal d'adequar-la a la legislació en matèria de serveis
funeraris i del lliure accés a les activitats de serveis, removent els obstacles que
impedeixen l'exercici d'una real i efectiva competència, bo i considerant que
l'adaptació normativa ve imposada per la disposició transitòria segona de la Llei
2/1997, la modificació de la qual va entrar en vigor el 7 d'octubre de 2010. Aquesta
modificació de la ordenança haurà de regular entre d'altres aspectes:

a) Promoure i facilitar la lliure competència dels serveis funeraris (no-exigència
d'edifici-tanatori, abast nacional de l'autorització del servei i habilitació del
transport funerari).

b) Que les empreses operadores estableixin un servei bàsic de preu tancat amb
indicació de les prestacions i qualitats que comprèn, i se li doni publicitat
conjuntament amb la resta de serveis i tarifes.

c) Que la informació general dels preus, tarifes i prestacions que les empreses
facilitin a l'ajuntament sigui clara, fidel i completa, sense que puguin aplicar
preus no publicats si perjudiquen els usuaris, supòsit en el qual s'aplicaria el
preu publicat més favorable. Per part de l'Ajuntament, que els mitjans de
publicitat estiguin actualitzats i siguin fàcilment accessibles, a més d'informar
sobre les possibilitats dels usuaris en el marc de la lliure competència, tot això
en aplicació de l'article 3.2 de la Llei 2/1997 i de la resta d'atribucions que
permet la Llei als ajuntaments.

Segon. Mentre perduri la situació de domini de mercat o de monopoli privat de facto
de l'únic tanatori existent, exigir a Aitima l'accés a les seves sales de vetlla, a altres
funeràries sense tanatori en el municipi, mitjançant un lloguer acordat entre les
empreses.

Tercer. Formar una taula negociadora amb Àltima per tal d'establir mesures
immediates per posar a la pràctica un servei bàsic de preu tancat, incloent el servei de
sala de vetlla, digne i assequible, al qual puguin acollir-se totes les persones
interessades, conforme l'apartat 2 de l'article 12 de l'actual ordenança i no només per
a determinades sit\Jacions de falta de recursos.

Quart. Constituir una comissió de treball per redactar la nova ordenança, formada per
representats dels grups municipals, els quals podran estar assistits per assessors en la
matèria.

Cinquè. Que durant la tramitació del procediment i abans de l'aprovació definitiva, la
proposta d'ordenança passi a l'informe de regulació de l'Autoritat Catalana de la
Competència, segons les facultats de l'article 2.4 de la Llei 1/2009 que regula aquest
organisme.

Sisè. Revisar els protocols hospitalari i sociosanitari per adequar-los a la vigent
normativa en matèria de serveis funeraris, recollida i transport.

Setè. Revisar la gestió del cementiri municipal, removent la situació irregular indicada
en la disposició transitòria segona de l'ordenança de serveis funeraris de 1998.
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Vuitè. Promoure un pacte de ciutat sobre el model de serveis funeraris, que entre
d'altres qüestions contempli l'estudi de la viabilitat de construir un tanatori-crematori
de naturalesa pública municipal, considerant les tendències actuals i el cost afegit
d'una incineració fora del municipi.

Novè. Donar compte d'aquest acord a Associació contra els Abusos Funeraris;
l'associació ESFUNE; l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès; el centre sociosanitari Ricard
Fortuny; a l'oficina d'atenció al consumidor de l'Ajuntament.

Vilafranca del Penedès, 16 de gener de 2017.
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MOCiÓ PER REALITZAR UN RECONEIXMENT I HOMENATGE SOLEMNE ALS VILAFRANQUINS
DEPORTATS ALS CAMPS DE CONCENTRACiÓ NAZIS, QUE PRESENTA VILAFRANCA EN
COMÚ A L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Com a consequencia de la repressió franquista durant la Guerra Civil espanyola i la
postguerra, centenars de vilafranquins i vilafranquines van exiliar-se i van ser internats en
camps de concentració a França. Una part d'aquests van restar a la zona ocupada pels
alemanys durant la Segona Guerra Mundial i, davant la indiferència del govern franquista,
un total de vuit vilafranquins van ser deportats als camps de concentració nazis
(1940-1945), dels quals sis van ser assassinats i dos alliberats (veure l'Annex).

L'1 de novembre del 2005, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la
resolució 6017 on condemnava qualsevol manifestació d'intolerància religiosa, incitació,
assetjament o violència contra persones o comunitats basada en l'origen ètnic o les
creences religioses, a qualsevol lloc del món.

En aquest sentit, es designava el dia 27 de gener, aniversari de l'alliberament del camp
d'extermini d'Auschwitz (1945), com el Dia Internacional en Record de les Víctimes de
['Holocaust i de Prevenció de Crims contra la Humanitat i s'instava, de manera urgent,
a tots els Estats membres, a desenvolupar programes educatius en memòria de la tragèdia
per a la prevenció d'actes de genocidi.

Vilafranca del Penedès, va ser pionera a l'hora d'aixecar un monument recordatori de les
víctimes dels camps nazis a la plaça de la Pau (2005), i l'Ajuntament té signat un conveni
de col.laboració amb l'Amical de Mauthausen i forma part de la Xarxa d'Ajuntaments Mai
Mes,

D'entre les diverses iniciatives que s'han desenvolupat arreu del món en record i memòria
de les víctimes dels camps d'extermini nazis, ha destacat la col. locació de llambordes
"stolpersteine" davant els domicilis on van viure les víctimes. Les sto{persteine són
llambordes quadrades de 10cm x 10cm fetes de formigó i cobertes d'una fulla de llautó on
es graven les dades de persones empresonades i deportades. Es col'loquen al paviment de
davant dels edificis o llocs on les víctimes van viure o treballar en llibertat abans de
l'empresonament o la deportació. Cada llamborda és única i precisament es realitza de
manera especial a mà, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb
l'exterminació industrialitzada dels nazis. Sto{persteine significa en alemany "pedra que
fa ensopegar". Es pretén d'aquesta manera mantenir viu el record les víctimes del
nazisme, lluitant contra l'oblit.

Diverses ciutats europees de més de vint paYsos ja en realitzat aquesta proposta i,
actualment hi ha col.locades 60.000 llambordes stolpersteine. A Catalunya fins ara s'han
instal.lat a Navàs i el Pala de Torroella i enguany es col.locaran a Igualada, Manresa i
Castellar del Vallès. Aquest projecte és coordinat i finançat pel Memorial Democràtic i la
Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

Per tot plegat es proposa:



1. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb la col.laboració de l'Amical de
Mauthausen i de l'Institut d'Estudis Penedesencs, cerqui les dades de residència i
treball dels vilafranquins deportats als camps de concentració nazis.

2. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès sol. liciti la col'laboració del Memorial
Democràtic per a fer possible la col. locació de llambordes stolpersteine davant els
domicilis on van viure les víctimes deportades.

3. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb la col'laboració del Memorial
Democràtic, i d'acord amb l'Amical de Mauthausen i l'Institut d'Estudis
Penedesencs, instal.lin les llambordes stolpersteine davant els domicilis on van
viure o treballar les víctimes deportades. Si és possible, en la presència dels
familiars i del seu creador, l'artista alemany Günter Demnig.

4. Que es comuniqui aquest acord a la Direcció General de Relacions Institucionals i
amb el Parlament, al Memorial Democràtic, a l'Amical de Mauthausen, a l'Institut
d'Estudis Penedesencs i als familiars de les víctimes.

Vilafranca del Penedès, a 16 de gener de 2017

Annex 1

Vilê.franquinsdeportats als camps de concentració nazis, 1940-1945
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MOCiÓ PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTADES PER LES
CLÀUSULES SÒL, IRPH, DESPESSESEN LA FORMALITZACiÓ DE LES HIPOTEQUES ... I I PEL
SEUACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACiÓ

Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l'aplicació de les anomenades "clàusules sòl i sostre
que són aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els contractes de
préstec amb garantia hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes clàusules tenen la
funció econòmica de limitar un escenari de descens de tipus d'interès ("clàusula sòl") i,
paral.lelament, acotar una pujada de tipus fins a un tipus prefixat per la mateixa entitat
("clàusula sostre"). "

Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condición per a la concessió
de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb garantia
hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de les parts en
perjudici de les persones consumidores, ja que la "clàusula sòl" es troba configurada de
tal manera en la seva redacció que el client no es beneficia mai de les baixades dels tipus
d'interès.

Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb
aquesta clàusula.

El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que declarava
nul.les les clàusules sòl. A partir d'aquest moment, i de manera progressiva, diverses
entitats bancàries han deixat d'aplicar els efectes d'aquesta clàusula. Existeix el dret
reconegut d'iniciar un procés pel retorn de les quantitats pagades des d'aquesta data.

Finalment, i malgrat un informe de l'Advocat General del TJUE que aconsellava la no
retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 "per circumstàncies
excepcionals", entre les que es troben "les repercussions macroeconòmiques sobre el
sistema bancari d'un estat membre que ja es trobava debilitat", el TJUE ha fallat en
favor de la retroactivitat des del moment de la signatura dels crèdits hipotecaris que
contenien aquesta tipologia de clàusules.

És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats
pagades en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal acabar
amb una llei hipotecària injusta que permet situacions abusives. Però malgrat tot, la via
de retorn d'aquestes quantitats no serà fàcil, essent necessari un bon coneixement dels
drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i de la manera de poder exercir-
los.

D'altra banda la sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va declarar
com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el crèdit totes les
despeses de formalització d'hipoteques, quan l'haurien assumir els bancs en la seva
totalitat, perquè són les entitats les interessades a registrar l'escriptura hipotecària. Des
d'aquell moment, l'Audiència Provincial de Saragossa, un jutjat de Pontevedra, un altre
jutjat de Granollers i un d'Oviedo, almenys, han donat la raó als i les clients. Aquesta
circumstància afecta al menys a sis milions d'hipoteques a l'Estat Espanyol i aplana el
camí a tots els consumidors i consumidores que volen recuperar els diners pagats en excés
en la formalització de la seva hipoteca.



En aquest context és més necessari que' mai l'assessorament de les oficines municipals
d'atenció al consumidor, així com els serveis oferts des d'altres administracions com els
Consell.s Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència
Catalana de Consum. Es fa imprescindible la possibilitat d'obtenir un assessorament de
primera acollida amb caràcter objectiu, gratu'lt i universal, no només per identificar
correctament cada casuística i indicar-ne les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un
accés universal i equitatiu.

Per tot això es proposa al Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès l'adopció dels
següents acords:

1. Instar l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a oferir serveis gratu'lts de primera
acollida (informació i assessorament) per garantir un assessorament objectiu i
equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl i
sobre els crèdits contractes en base a l'índex de Referència de Préstecs Hipotecaris
(IRPH).

2. Instar que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès proposi a la delegació local del
Col.legi d'Advocats de Barcelona la signatura d'un acord de col.laboració per a la
defensa jurídica d'aquestes persones.

3. Convocar, a través de la OMIC, a les persones directores de bancs i caixes del
municipi per instar-los a fer totes les accions possibles per a realitzar una correcta
informació i atenció a les persones afectades i a facilitar-los les tasques que han
de portar a exercir el seu dret de devolució reconegut a la sentència del TJUE. En
aquestes reunions hi estaran convidades, a més de les forces polítiques amb
representació al consistori els/les representants de les associacions de ve'l'ns i
ve'¡'nes del municipi

4. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l'Agència Catalana de Consum, a
canalitzar les demandes contra les entitats financeres i a reforçar els serveis
destinats a les persones afectades.

5. Instar el Govern de l'Estat que comuniqui al Banc d'Espanya, com a organisme
regulador, la necessitat d'impulsar una campanya de comunicació per part de les
entitats financeres per tal de garantir la correcta informació per al conjunt de les
persones afectades, dels seus drets i els seus deures pel que fa a la reclamació
contra les clàusules sòl.

6. Demanar els ens supramunicipals el suport necessari per reforçar els serveis
d'atenció a les persones afectades, per garantir un primer servei d'assessorament
professional i gratu\t, independentment de la mida o les capacitats del municipi on
resideixin.

7. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant
a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a
defensa i demanda de restitució del drets de les persones afectades.

8. Instar el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya que es
presentin com a part interessada en el procés i que actu'l'n en defensa dels
interessos de les nombmses persones afectades per fer complir l'establert a la
sentència del TJUE.

9. Instar el Govern de l'Estat a aprovar, amo diàleg i acord amb els grups
parlamentaris, les organitzacions de consumidors i les plataformes d'afectats, un
projecte de llei amb l'objectiu que les entitats finançeres facin efectiu el
compliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de
desembre de 2016 sobre contractes celebrats amb els consumidors en els
assumptes C-154/15, C-307/15 i C-308/í5, així com la Sentència núm. 70512015
del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015 sobre condicions generals de la
contractació i acció de cessament de clàusules abusives inserides en préstecs
hipotecaris i altres contractes bancaris, mitjançant una solució universal i



realitzada amb les màximes garanties i rapidesa i alhora donar compliment a la
sentència.

10. Instar el Govern de l'Estat que comuniqui al Banc d'Espanya; a la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència i al Ministeri d'Economia, Indústria i
Competitivitat a realitzar les actuacions d'inspecció, investigació i sanció
necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de les clàusules
abusives.

11. Instar el Govern de l'Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la
transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta
comunicació a les persones contractants d'aquests productes, acompanyat també
d'un règim sancionador quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc
transparents.

12. Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, a les
entitats bancàries del municipi, al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat,
a la Diputació de Barcelona a la FMCi a l'ACM.
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