
AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

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 urgéncia d'atendre despeses de caire 
inajornable, l'expedient núm. 8 d'Habilitació de crédits extraordinaris, de 
Suplements de crédit i de Transferéncies de crédit del Pressupost de l'Entitat 
d'enguany mitjangant majors ingressos, baixes per transferéncia de partides 
que ofereixen sobrant i baixes d'aplicacions pressupostaries, de conformitat 
amb el que disposa l'Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de marg, referent al 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall 
següent: 

CREDITS EXTFtAORDINARIS: 

Partida 

5.41901.13100 	Personal eventual.- Projecte Penedés 
Sostenible LAS 	  15.300,00 

5.41901.16000 	Projecte Penedés Sostenible LAB.- 
Seguretat social 	  4.700,00 

5.41901.22199 	Equipament i instrumental Projecte 
Penedés Sostenible LAS 	  29.040,00 

2.92006.22799 	Contracte serveis vehicles soste- 
nibles 	  20.000,00 

5.41901.22799 	Contractes collaboració externa.- 
Projecte Penedés Sostenible LAS 	 96.881,00 

5.33401.48104 	Premi Odissea 	  6.000,00 

3.31101.48902 	Subvencions a entitats animalistes 	 4.000,00 

5.43122.60900 	Inversions mercats no sedentaris 	 25.000,00 

4.34101.61900 	Adequació d'espais esportius urbans . 75.000,00 

5.41901.62600 	Inversions Projecte Penedés Soste- 
nible LAS 	  10.890,00 

5.33801.63200 	Rehabilitació Casa de la Festa Major 
i projecte museográfic 	  242.000,00 528.811,00 

TOTAL CRÉDITS EXTFtAORDINARIS 	  528.811,00 



SUPLEMENTS DE CREDIT: 

Partida 

5.24107.13100 	Oficina municipal de Treball i 
Programa Formació.- sous 	 27.437,00 

5.24107.16000 	Oficina municipal de Treball i 
Programa Formació.-seg. social 	 8.696,00 

4.92022.21200 	Manteniment d'edificis municipals 	 28.000,00 

3.23104.22699 	Servei d'Informació i Atenció a la 
Dona 	  17.856,45 

3.23107.22699 	Igualtat 	  4.797,01 

5.24107.22699 	Oficina municipal de Treball i 
Programa Formació.- funcionament 	 19.746,00 

5.49301.22699 OMIC 	  2.000,00 

5.92407.22699 	Relacions internacionals 	  10.500,00 

5.24125.22799 	Serveis externs, assessorament i 
Formació.- Promoció económica 	 45.243,36 

5.33303.44901 	Conveni Vinseum.- Festival MOST 	 13.600,00 

5.23103.48200 	Fundació Pro-Penedés.- despeses 
servei Pro Domicili 	  15.000,00 

3.23102.48900 	Rotary Club.- Nit Solidária 	 500,00 

3.31101.48901 	Conveni Gats de Vilafranca 	 3.500,00 

3.34101.48902 	Conveni Club Patí Vilafranca 	 1.800,00 

3.23105.48904 	Conveni Casal d'Avis Tívoli 	 3.588,00 

4.15320.61900 	Adequació urbanitzacions 	  39.500,00 

4.93301.62200 	Reforma i ampliació Alberg Cáritas 	 27.800,00 

4.93301.63200 	Rehabilitació edificis municipals 	 15.000,00 

4.92022.62500 	Mobiliari i equipament edificis mpals 	 5.500,00 290.063,82 

TOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT 	  290.063,82 



TRANSFERÉNCIES DE CRÉDIT: 

Partida  

5.24109.22699 Beques diversos programes  	5.941,12 

3.34101.48900 Subvencions a entitats esportives 	6.000,00 

5.43201.48901 Conveni Centre Vila.- Dinamització 
del comerg 	1.456,00 

5.43201.48903 Conveni Assoc. Comerciants de La 
Girada.- Dinamització del comerg 	60,00 

2.01101.91100 Amortització préstecs d'entitats 
territorials 	 17.500,00 30.957,12 

TOTAL CRÉDITS EXT, SUPLEMENTS I TRANSFERÉNCIES 

FINAN1AMENT 

BAIXES PER TRANSFERÉNCIA:  

849.831,94 

 

Partida 

   

    

3.32301.22699 	Llars d'infants.- funcionament 	 5.941,12 

5.43112.22699 	Promoció del comerg local 	 1.516,00 

3.34101.48905 	Conveni Fondistes Penedés 	 6.000,00 

2.01101.91302 	Amortització préstecs d'entitats 
financeres 	  17.500,00 30.957,12 

TOTAL BAIXES PER TRANSFERÉNCIA 	  30.957,12 

BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTARIES: 

Partida 

1.13201.12110 	Retribucions complementaries.- 
Policia Local 	  5.000,00 

5.43122.22699 Mercats no sedentaris 	  10.000,00 15.000,00 

TOTAL BAIXES D'APLICACIONS 	  15.000,00 



MAJORS INGRESSOS: 

Concepte 

399.13 	Altres ingressos.- retencions al 
Personal permisos no retribuits 	 15.000,00 

450.01 	Generalitat.- Fons de Cooperació 
Local 	  24.888,00 

450.81 	Generalitat-SOC- Accions integrades 
per l'ocupació 	  33.054,00 

461.02 	Diputació.- Serveis Socials 	 32.856,45 

461.06 	Diputació.- Igualtat 	  4.797,01 

461.11 	Diputació.-Promoció económica 	 52.743,36 

461.15 	Diputació.- Subvencions Festival Most 13.600,00 

461.21 	Diputació.- Consum 	  2.000,00 

461.34 	Diputació.- Pad Programa suport a la 
Inversió Local 	  28.000,00 

461.37 	Diputació.- Relacions internacionals 	 10.500,00 

462.00 	Ajuntament d'Igualada.- Resta conveni 
Programa Igualar 	  22.825,00 

497.02 	Programa FEDER.- Transf. corrent 
Projecte Penedés Sostenible LAB 	 138.421,00 

761.03 	Diputació.- Programa suport a la 
Inversió Local 	  379.300,00 

761.09 	Diputació.- Subvenció punts eléctrics 
als mercats no sedentaris 	 15.000,00 

780.01 	Eco Vidrio.- Premi Contenidor d'Or 	 20.000,00 

797.01 	Programa FEDER.- Transf. de capital 
Projecte Penedés Sostenible LAB 	 10.890,00 803.874,82 

TOTAL MAJORS INGRESSOS 	  803.874,82 



el Penedés, 10 de julio! de 2018 

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

RESUM FINANCAMENT 

Baixes per transferéncia 30.957,12 
Majors ingressos 803.874,82 
Baixes aplicacions pressupostaries 15.000,00 

TOTAL FINANCAMENT 	 849.831,94 

Cort, 14- 08120 Vilafranca del Penedés - 938 920 358 - www.vilafranca.cat 	VEGUERLAPENEDES 
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POUTICA MUNICIPAL 

I REPUUBLICANA 

MOCK5 QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA PER A LA REALITZACK5 D'UN ESTUDI DE VIABIUTAT DEL TRANSPORT 

PUBLIC ENTRE ELS POUGONS INDUSTRIALS DE VILAFRANCA, SANTA MARGARIDA I 
ELS MONJOS I OLÉRDOLA. 

EXPOSICK5 DE MOTIUS 
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Atés que pel conjunt de municipis del Penedés resulta necessari evolucionar cap a un 

model de mobilltat molt més sostenible, superant l'actual dependéncia del vehicle 

privat i d'una ocupacio insostenible de la xarxa viária que ja ocupa gran pan del 

territorl i que patelx constants collapses, tenint en compte que la mobilitat 

Interurbana és la que provoca més congestió. 

Atés que el transPort públic, de qualitat i assequible, és una garantia essencial per 

assegurar el dret a la mobilitat de la clutadanla, que alhora permet alleugerir la 

circulació de transpon privat a la ciutat, i és també una pega clau per possibilitar els 

trasllats habituals deis veins i veines a la feina, els serveis públics i administratius, l'oci, 
etc. 

 

Atés que utilitzar el transpon públic resulta més barat que el vehicle privat , ja que a 

les despeses del propi automóbil cal sumar el seu manteniment, asseguranga, 

aparcament 1 combustible per no parlar del temps invertit en desplagar-se al treball. 

Atés que el transpon públic contamina menys ja que potencia la reducci6 d'emissions 

contaminants 1 contribueix a preservar el medi ambient. Tots som responsables de 

viure en un entorn saludable 1 el transpon públic és l'alternativa més ecológica per als 

desplagaments que no es puguin fer en bicicleta o caminant, ja que l'emissió de gasos 

és molt menor que la de l'automóbil. En aquest sentit, Isús massiu del vehicle privat 

collapsa les ciutats I les fa més brutes i més sorolloses. Per aixó el transpon públic és 

l'alternativa 'Milla per millorar la mobilitat urbana 1 evitar en gran mesura les 
retencions 1 embussos. 

Atés que el temps que destinem al transpon públic és la nostra oportunitat per 

desconnectar ja que es tracta d'un moment de pausa abans I després d'acabar la 

jornada laboral que podem invertir en desconnectar I descansar. 

Atés que resulta imprescindible apostar clarament pel transpon públic 1 la mobilitat no 

motoritzada com a alternatives als desplagaments diarls en vehicle privat en el nostre 

entorn, i com a mesura realment eficient per a redulr la contaminado atmosférica i 

assolir els objectius europeus de reducci6 de CO2  i reduir les importacions e carburant. 
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Atés que segons els estudis de mobilitat consultats els principals desplacaments de 

l'Alt Penedés es realitzen entre els municipis de Vilafranca del Penedés, Santa 

Margarida I els Monjos 1 Olérdola,. sent les hores de máxim flux de vehicles les que 

corresponen als horaris d'inici i finalitzaci6 de la jornada laboral. 

Atés que el motiu principal de desplagament, en dies feiners, és el que s'efectua entre 

el lloc de treball 1 el de residencia i no existeix cap transpon públic que unelxi els 

centres residencials de Vilafranca del Penedés, Santa Margarida i els Monjos 1 Olérdola 

amb Ilurs polígons industrials. 

Atés que l'actual 1 l'antic tragat de la N-340 és l'elx comunicacional directa que permet 

la mobilitat viária entre els polígons industrlals deis tres municipis I les zones 

residenclals, que s6n: a Vilafranca el polígon industrial Estaci6 de Mercaderies, el 

Domenys I i II, a Olérdola els polígons de Clot de Moja i de Sant Pere Molanta i a Santa 

Margarida 1 els Monjos, el polígon industrial Casa Nova i El Pla de l'Estaci6. 

Atés que molts treballadors treballadores resldeixen en municipi diferents del lloc de 

treball. 

Atés que Vilafranca del Penedés ha de tenlr un transpon públic pensat, no només per 

a donar servel a les persones que es desplacen entre els dIferents barrls de la vila sin6 

també per connectar amb les localitats veines, Implementant aixt la seva capItalitat 

comarcal. 

Ateses les greus mancances de transpon públic existents als municipis de Santa 

Margarida i els Monjos Olérdola, i que el servei d'enllac entre els principals polígons 

industrials de la comarca (Vilafranca, Santa Margarida i els Monjos Olérdola) i els boa 

de residéncia, no está sent prestat per cap empresa privada ni ajuntament. 

Atés que aquest servei de transpon públic entre les zones residencials i els polígons 

industrials, es pot complementar amb transpon escolar, degut a que molts joves deis 

municIpis esmentats han de desplacar-se a Vilafranca del Penedés per estudiar. 

Atés que no es pot deixar el transpon públic tan sois a mans d'empreses privades que, 

lbgicament, tan sois busquen la rendibilitat económica. 

És per aixb que el Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple 

de l'Ajuntament de Vilafranca els següents acords: 

Primer.-Que aquest Ajuntament inici un estudi de viabilitat per implementar un servei 

de transpon públic intermunicipal que doni servei a les necessitats de mobilitat deis 

residents dels municipis de Vilafranca del Penedés, Santa Margarida i els Monjos, I 

Olérdola en els seus desplacaments als respectius llocs de treball, situats als polígons 

IndustrIals citats anteriorment, que contempli la participaci6 deis diferents agents 
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implicats en aquesta mobilitat laboral, contsóni.  les eMpreses instablades en aquests 

polígons, els sindicats presents, i els ajuntaments respectius. 

Segon.-Que s'iniciin les converses oportunes entre els Ajuntaments de Vilafranca del 

Penedés, Santa Margarida i els Monjos I Olérdola per tal que aquest estudi de viabilitat 

es coordini I cofinancil entre els ajuntaments esmentats. 

Tercer.-Que de comú acord entre els tres Ajuntaments es busqui el suport i el 

cofinanyament deis organismes superiors, definint aquesta inversió com l'actuació més 

rendible des del punt de vista socioeconómic. 

Climas-Que s'activi el Pla de Mobilitat Urbana al municipi i incloure els résultats de 

l'estudI dlfis aquest pla dé planificado local, óer garantir una xarxa de transport que 

incrementi la integració social, la qualitat de vida, la seguretat ¡la sostenibilitat, que no 

comprometl les condicions de salut de la clutadania, I que millori el sistema productiu. 

Clnqué.-Que es comuniqui aquesta iniciativa al Consell Comarcal de l'Alt Penedés, al 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a Is sindlcats de 

la comarca, a la Federado Empresarial del Gran Penedés, a l'Associacló per a la 

Promocló del Transport Públic de Vilafranca, al Coblectiu Ecologista Bosc Verd. 

Vilafranca del Penedés, a 08 de juliol de 2018. 

Pere Sábat, Josep Alvarez i Mónica Hill 
Grup municipal d'ERC a Vilafranca del Penedés 
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VILAFRANCA 

DEL nnots 

Moció que presenta la CUP per demanar la revisió i 
modificació d'alguns articles de Pordenanca de civisme 

1 /41. 	L'entrada en vigor de Pordenanea del civisme de Vilafranca i el seu enduriment a partir \ 
0 	de la present legislatura ha comportat que es sancionessin accions a la via pública de 
l'ciy 	reivindicació de drets básics, com poden ser accions simbóliques pels drets de les 	 i 0 a+ 	persones refugiades o la penjada de 11a9os grocs en supon als ¡les preses politiques 	 9 4  

catalanes i a les exiliadas. 

L'ús de l'espai públic com a lloc per a fer-hi política és o hauria de ser un dret basic 
inalienable de qualssevol societat madura i democrática, aixl com un bé a preservar i 
protegir per pan de l'administració local, en tant que un municipi divers en 
reivindicacions i activitat política és una riquesa per al conjunt d'habitants que hi viuen. 

La posada en vigor d'ordenances de civisme ha generat una criminalittació de la 
pobresa i de l'activisme socials, ha generat situacions d'inseguretat jurídica i aplicacions 
arbitrarias, tota vegada que s'ha demostrat repressora i incapa9 de resoldre els 
problemes que pretenia arreglar, aconseguint només un increment de les prohibicions de 
l'ús de l'espai públic. Cosa que ha anat en detriment de la qualitat de vida de les veYnes. 

Una ordenanea que pretengui regular l'espai públic no es pot modificar o aprovar només 
amb simples majories al ple sino que hauria de comptar amb un consens social 
inquestionable, d'altra banda sectors importants de la societat en queden exclosos i per 
tant s'esdevé la imposició d'una part de la societat per damunt de l'altra, situació que 
genera, inevitablement conflictes evidents, com el que s'acabi multant a una persona per 
posar un 11a9 groc a la via pública. 

Atas que s'han sancionat accions a la vita com posar flacos grocs o fer accions en favor 
deis refugiats. 

Atés que no s'han donat solucions per pan de l'equip de govem més erina de la 
imposició de sancions administratives. 

Atés que una ordenan9a reguladora de l'espai públic ha de comptar necessáriament amb 
un ampli consens social i que en canvi aquesta només s'ha aprovat usant la majoria 
absoluta en el consistori sense obrir cap debat ciutadá. 

Ates que els moviments socials, sindicals i politics aixf com les entitats i associacions 
son una riquesa per a un municipi i un bé a preservar. 

Per tot aixó el grup municipal de la CUP de Vilafranca demana al pie 
l'adopció dels seguents acords: 

1. La supressió de l'article 28 ( Activitats elviques i polítiques a la via pública) de l' 
ordenanea municipal de civisme 



zrup 
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g._ 	DEL PMED“ 

2. La revisió de l'article 19 de Pordenawa municipal de civisme per a que indiqui 
específicament que aquells elements de carácter chile i polític no són objectes de 
regulació, indicant específicament Haps grecs, estelades, pancartes en favor deis dieta 
humans, etc. Si escau. 

;. 
t 

! 
• 

3. La supressió de referéncies de sancions a entitats, associacions, sindicats i partits 
.1 b' 

 
política en cas d'incompliments. 
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Laia Santís, Marta Raventós i Maree) Martínez. Grup municipal de la CUP 

Vilafranca del Penedés 10-07-2018 
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Vilafranca 
En Comú 

NIOCIó QUE PRESENTA VILAFRANCA EN COMO AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDES 

AMB DIVERSES MESURES PER FER ACCESSIBLE El. DRET A L'HABITATGE DIGNE. 

Vilafranca del Penedés pateix, com la majoria de clutats catalanes una nova bombolla 
Immobiliária que fa que els preus, tant de compra, com de llaguen hagin entrat en una 
nova espiral alcista, arribant als nivelis de 2007 (abans de l'esclat de la cris°. La raó 
principal d'aquest fet és que l'habltatge ha deixat de ser un dret social, a ser merament 
un objecte d'especulació financera al qual s'han abocat tot tipus d'especuladors 1, 
especialment, els fons voltors d'inversió. Actualment, l'accés a un habitatge digne ja no 
és un problema d'emergéncia social, sinó que afecta a la immensa majorla de la 
població. 

El preu majá deis lloguers a Vilafranca del Penedés se situa entre els 500€ i els 
600€/mes (7,2€m2/mes) I els preus mitjans de compra se situen en els 
130.000/150.000€ (1.450m2). Amb l'agreujant que el parc públic de lloguer és quasi 
inexistent a la vila, mentre que a les ciutats europees se situa al voltant del 20%. Tot 
plegat dificulta enormement l'accés a un habltatge digne i assequible a moltes 
vilafranquines I vIlafranquins. 

Diverses famílies vilafranquines han estat desnonades deis seus habitatges des de 
l'inlci de la crlsi hipotecarla. Segons les dades oficials del Consejo General del Poder 
Judicial quatre de cada cinc desnonaments a Catalunya ho son a causa de problemes 
amb el pagament del lloguer. L'any 2016 al Parta judicial de Vilafranca del Penedés es 
van produir un total de 162 desnonaments, el 60,5% per temes de lloguer lel 39,5% a 
causa de procediments hipotecaris. L'Ajuntament de Vilafranca está intervenint en els 
desnonaments que passen pels servels socials, peró en resten molts sense detectar o 
sense atendre. Entre aquestes darrers els anomenats "desnonaments Invisibles", que 
són aquells en els que les *persones arrendatáries han d'abandonar el seu habitatge, 
sense que formalment ex1steixi un procediment de desnonament, degut a que no 
poden pagar l'increment deis iloguers transcorreguts els tres anys de termini mínim de 
duració deis contractes de lloguer. 

Actualment l'Ajuntament gestiona directament un centenar d'habitatges destinats a 
l'emergéncia habitacional, les dues terceres parts provinents del Programa de 
RehabIlltacló d'Habltatges amb Finalltot Social de CessI6 temporal I que cal potenciar; i 
uns 320 habitatges de forma indirecte. Xifres del tot insuficients per fer front a les 
necessitats habltacionals actuals de les vilafranquinesiels vilafranquIns. 

En els darrers anys ha canviat substancialment la forma d'accés a l'habitatge, ja que el 
lloguer significa actualment els dos tercos 1 la compra un terc de les operacions 
realitzades. Avul, doncs, el lloguer és la forma mes important d'accés a l'habitatge per 
part dé los noves Ilars que es formen 1 entre la gent jove. El gran repte, doncs, és 



garantir el dret a un habitatge digne I accessible, tot potenclant el lloguer públic, privat 
I cooperatiu 1 l'Ajuntament de Vilafranca ha d'entornar la seva part de responsabllitat 

per aconseguir-ho. 

Durant els darrers anys, ni el govern de l'Estat, ni el de la Generalitat de Catalunya, han 
endegat verltables politiques publiques d'habitatge. Abd, l'Estat espanyol que ha 
destinat mes de 250.000 mllions d'euros (el 25% del PIB espanyol) a rescatar els bancs 
que ara disposen d'un Important patrimoni immobiliari, ha situat la invers16 en 
habitatge en un miserable 0,04% del PIB, quan a Europa se situa entre 1'1% i el 2% 
(trenta vegades mes). Tot plegat acomboiat per la Ley 4/2013, de 4 de junio, de 
medidadas de flexIbillockin y fomento del mercado de alquilares de viviendas (LAU). 
Precisament, una de les causes directes de l'increment dels desnonaments per lloguer 
ha estat la LAU, actualment en discussió en el Congreso de Diputados a partir d'una 
proposta presentada per En Comú Podem. A mes, el govern espanyol ha boicotejat les 
Deis aprovades pel Parlament de Catalunya destinades a fer front a l'exclusi6 
residencial (24/2015), tot i que el govern catalá tampoc ha desplegat les seves 

possibilitats. 

Una altra causa d'aquesta situació és el reduit parc privat d'habitatge de lloguer que 
no arriba al 15% i que en l'habitatge nou no arriba al 10%; abd com el residual parc 
públic d'habitatge de lloguer, mes enliá de les emergéncles habitacionals que s'atenen 
des deis servels socials. A Vilafranca del Penedés l'oferta d'habitatge nous de compra 
és del 87% ¡la de lloguer del 13%, quan la demanda és, justament, la inversa. Aquesta 
situació contrasta negativament amb la de ciutats europees d'una mida semblant a la 
vIla, on el parc de lloguer, en bona part públic, representa la major part de ?oferta 

d'habitatge. 

També contribueix a encarlr l'habitatge el gran nombre d'habitatges buits en mans de 
grans tenidors. Vany 2011, l'IDESCAT situava en 3.109 els pisos buits a Vilafranca (un 
16,5% del total); un primer estudl municipal indicava que n'hi havla 1.621 el 2015; 
actualment, regula de govern rebalxa aquestes xifres a la de 951 (un 5,5% del total), 
deis quals la meitat estarien en mans de grans tenidors: bancs i grans immobiliáries 
(algunes de les quals duen desenes de milers d'euros a l'Ajuntament per impostos i 
taxes Impagades). Es urgent aplicar la Liei del dret a l'habitatge 18/2007 i les 
Ordenances Fiscals municIpals i que es posin les multes i sancions corresponents als 
pisos buits de manera permanent ¡Injustificada en mans dels grans tenidors. 

Per canviar aquest model especulatiu i que causa danys socials irreparables calen 
actuacions a diversos nivells. Cal reformar les Ileis estatals i recuperar la plena aplicació 
de la Llei catalana 24/2015. En aquest sentit és molt satisfactori que el Parlament de 
Catalunya hagi aprovat una ~ció de Catalunya en Comú-Podem per impulsar un nou 
Pacte Nacional pel Dret a l'Habitatge (5/7/2018) que contempla tres actuacions: 1) 
augmentar el parc públic I privat de lloguer social i assequible; 2) reduir els casos 
d'exclusi6 social I 3) potenciar el lloguer com opci6 d'accés a l'habitatge. 

Tot I que les principals competéncies en habitatge son de l'Estat i de la Generalitat de 
Catalunya, des dels Ajuntaments també es poden fer polítiques actives com han 
demostrat els governs munIcipais progressistes de Barcelona, Terrassa, Sabadell, Sant 
Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat o Montcada I Reixac. Cal que l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedés adopti una actitud mes positiva, mes proposItiva en el tema de 



l'habitatge I en aquest sentIt hi tres mesures urgents que caldria prendre: 1) convertir 
la ComIssló Municipal d'Habitatge en Consell Municipal d'Habitatge i donar-hl entrada 
a les entitats que iluiten per un habitatge digne, com la PAH o el Sindicat de llogaters, i 
altres entitats I collectius relacionats amb l'habitatge; 2) recuperar ¡'Oficina Municipal 
d'Habitatge que unIfiqui tots els serveis relaclonats I que ofereixi a la ciutadania un 
punt de referéncia dar; 1 3) Iniciar la redacció d'un Pía d'Habitatge 2019-2024 a partir 
de la revisió del Pla anterior I que combini la realitat vflafranquina amb les iniciatives 
socials innovadores que s'estenen per les ciutats catalanes. 

La política municipal d'habitatge s'ha d'orientar preferentment a la recerca de 
soluclons alternatIves a l'actual manca d'habitatge assequible a la vila, especialment de 
Iloguer. Per aixo, aquesta mod6 té com a objectlus fonamentals crear mecanismes de 
generacló de més habltatge de iloguer, sobretot de preu de proteccló oficial, I 
d'augmentar la capacItat del parc d'habltatges públics de lloguer. 

Disposar d'un mercat de l'habitatge regulat constltueix una de les principals garanties 
de l'estat social atés que estará protegit de les fluctuacions del mercat Immobillaris La 
provisió d'habitatges no és una qüestió de mercat sino que constitueix un tema cabdal 
que requerelx d'una intervendó decidida I coordinada de les administracions. Tenim 
les emes, l'oportunitat I esperem que la voluntat política per buscar propostes 
diferents per conformar una vila on tots i totes puguem viure en condlcIons de 
benestar, amb garanties d'accés a l'habitatge dignes I assequibles, així com, als 
subministraments báslcs inherents al mateix. 

El marc legal vigent, inaplicat a Catalunya, coinddelx amb ¡'anterior objectiu: a través 
del principl de solidaritat urbana recollit en la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret 
a l'habitatge. Aquest prIncipl, recollit a l'anide 73 de la norma, estableix que els 
municipis de més de 5.000 habitants I les capitals de comarca (1 Vilafranca del Penedés 
complelx les dues condirions) han de dIsposar en el termini de 20 anys d'un parc 
m(nim d'habitatges destinats a polítiques socIals del 15% respecte del parc principal 
mItJancant nova construcció, rehabilitado o mobilltzació. 

Per tot abro, proposem al Ple d'aquest Ajuntament l'aprova ció deis següents 

Acords: 

Primer.- Redacció del Pbo Municipal d'Habitatge 2019-2024 a partir de la revisió del Pla 
anterior (2010-2016), de l'anállsi da la realitat vilafranquIna I de liurs necessitats i de 
les InIciatIves socials innovadores sobre habitatge que s'estenen per les ciutats 
catalanes. Aquest Pbo haurla de tenir cura, entre d'altres aspectes, de: 

Prevenir I atendre l'emergéncia habitacional i l'exciusió residencial 

Garantir el bon ús de l'habitatge 

Ampliar el parc d'habitatge assequible 

Mantenir, rehabilitar( millorar el parc actual 

Segon.- Activar l'acord 16 de la Resolució ius/1696/2013, de 16 de julio!, per la qual es 
fa públic el Protocol d'execució de les diligéncies de Ilangament als partas judicials de 
Catalunya, ¡que diu que en l'ámbit de cada partlt judicial es pot constituir una comissió 
de seguiment presidida pel/per la jutge/essa degéana i integrada pel/per la 
secretariaria degá/ana o del servei d'actes de comunicado, la persona responsable 
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deis servels soclals del major nombre de municipis del partit adherits a aquest Protocol 
I la del munido' amb major nombre d'habitants, que Cha de reunir a sol•licItud de 
qualsevol deis seus Integrants I que ha de vetllar pel bon funclonament de l'aplicació 
d'aquest Protocol, aixf com resoldre els dubtes que se'n puguin derivar de l'execudó 
práctica. 

Que aquesta comissló demanl al degá/ana que els jutjats comuniquin als serveis socials 
munIcIpals rInIci de tots els processos d'execucló hipotecária i els desnonament que 
afectin a famflies vulnerables. 

Tercer.- Emprendre les modificacions del KAN de Vilafranca del Penedés per tal d'establir 
l'obligació de destinar el 30% del sostre deis edificis de nova construcció o sotmesos a 
rehabilitado integral dintre del sé, urbá consolidat de Vilafranca del Penedés a 
habitatges de protecció oficial en régim de lloguer, I en cas de venda poder esdevenir 
per tanteig I retracte a propietat I gestió pública municipal. 

Emprendre les modificacions normatives escalents per tal d'establlr l'obligació de 
destinar les reserves d'habltatge protegit previstes als sectors urbanístics de 
desenvolupament, a réglm de lloguer social, i en cas de venda poder esdevenlr per 
tantelg I retracte a propietat I gestló pública municipal. 

Quart.-Declaració de zones d'Arees de Conservació I Rehabilitació (ACR) que determinl 
un informe previ en l'ámbit de tot el munido', amb l'obJectlu de garantir un ús 
adequat de l'habitatge, de promoure la regeneració del telxit urban(stic i la 
conservació de l'habltatge en estat molt deficient, aixf com d'evitar processos 
d'especulació immobiliária o que comportin riscos per a la cohesió social, d'acord amb 
els articles 15, 36 1 37 de la Llel 18/2007, de 28 de desembre I el qué defineixl el Pb 
Municipal d'Hobitatge 2019-2024. 

finqué.- Establir la delimitado d'árees de dret de tanteig I retracte en favor de 
l'administrad& tenint present el diagnástic del Pla Municipal d'Habitatge 2019-2024. 

Sisé.- 

Reactivar de forma urgent els articles de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de 
mesures de protecció del dret a l'habitatge de les famflies en risc d'exclusió 
residencial. Les que el Tribunal Constitucional ha alxecat la suspensló, en 
concret, a l'expropiado d'ús de 4 a 10 anys deis habitatges buits inscrits al 
registre de pisos buits de la Generalltat (artIcle 15) I l'expropiació de l'ús per 3 
anys deis habitatges de les famflies excloses que signen dacions en pagament 
(article 17). 

Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés expiar' la via de l'exproplacló 
definitiva deis habitatges buits provinents de grans tenldors per raons 
urbanfstiques amb l'objectlu d'executar els sistemes urban(stics de carácter 
públic, de conformitat amb l'anide 110.1 b) del Decret LegIslatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text reíos de la Llel d'Urbanisme. 

Seth.- Que l'Alti ntament de Vilafranca del Penedés: 

a) Apliqul la Llei d'habitatge de Catalunya de 2007 1 obri els expedients 
necessaris a tots els grans teniclors per habitatges buits durant més de dos anys 
I que apliqul les sancions que en resultin. 



b) De conformitat amb l'anide 3 del Decret 1/2015 de la Generalitat de 
Catalunya, apliqui les sancions corresponents a tots aquells habltatges 
provinents d'execucions hipotecáries I que no hagin realitzat les obres 
necessáries per al compliment deis requisits d'habitabilitat exigits als 
habitatges. 

Vulté.- Conversió de la Comissió Municipal d'Habitatge en Consell Municipal de 
d'Habitatge, I que s'hi doni entrada a les entitats que treballen en aquest mbit i que 
faci el segulment de la implementació de la Proposta de resaludó 1 de l'elaboraci6 del 
Pba Municipal d'Habitatge 2019-2024. 

Nové.- Recuperar l'Oficina Municipal d'Habitatge que unifiqui tots els serveis 
relaclonats i que actui com a oficina única 1 de referéncia per a la ciutadania. 1 dotar-la 
deis recursos materials 1 humans necessaris parqué pugul complir les seves tasques 
amb suficiéncia. 

Desé.- Instar al Govern de la Generalitat a aplicar les multes coercitIves 1 les sancions 
per habltatges bults que contempla la Ud d'habltatge de Catalunya del 2007 i que 
poden arribar fins als 900.000€, sens prejudici de les accions que realitzl l'Ajuntament 
de Vilafranca del Penedés. 

Onzé.- Instar al govern de l'Estat I als grups parlamentaris del Congreso de los 
Diputados a la modIfIcació de la LAU, tornant als contractes d'un mínim igual o 
superior 5 anys, en lloc deis 3 actuals, obligar al grans tenidors a que prorroguin per 
altres 5 anys els contractes quan els Inquilins hagin complert amb les sayas obligacions 
contractuals 1 dotar a la Generalitat de Catalunya d'eines juddiques per a que puguin 
declarar brees urbanes a les que es pugui regular el lloguer. 

Dotzé.- Comunicar l'aprovació d'aquesta proposta de resaludó a la Generalitat de 
Catalunya, al govern de l'Estat, al grups parlamentarls del Parlament de Catalunya i del 
Congreso de los Diputados, al Consell Comarcal de l'Alt Penedés, a la Dlputació de 
Barcelona, a la Plataforma d'Afectats per: l'Hipoteca 1 al SindIcat de Llogaters/es. 

Vilafranca del Penedés, 9 de juliol de 2018 
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ESQUE 
II I 	

POLITICA MUNICIPAL 

REPOBLRICARA  NA 

MOCK5 DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA 
PER AMPLIAR L'HABITATGE SOCIAL A VILAFRANCA 

Catalunya viu una situaci6 d'emergencia en relació a l'habitatge. La falta 

d'habitatge, la bombolla deis preus de Iloguer, els desnonaments que no 

s'acaben... aquesta situaci6 requereix que les administracions facin un pas 

endavant actuin. 

Davant el canvl de govern a l'Estat espanyol frult de la moc16 de censura que ha 

envlat al partit més corrupte d'Europa a l'oposIció, cal que aixequl de forma 

immediata el recurs contra la Ilel catalana antldesnonaments, I permeti al Govern 

de la Generalitat fer front a aquesta práctica antisocial. 

La situació a Vilafranca és igualment crítica. Només com a exemple remarcar que 

el preu mitjá del metre quadrat deis pisos de Iloguer a la ciutat han passat de 5,84 

euros el 2014 a galrebé 8 al maig de 2018. 

Al Pie de l'Ajuntament hem debatut diverses vegades sobre la necessitat 

d'introduir sancions per aquells grans tenidors de pisos buits, que especulen amb 

una necessitat básica per a la ciutadania, buscant únicament un guany individual 

perjudicant el bé comú. 

Hl ha moltes opcions per fer front a aquesta necessitat, delxar en mans del mercat 

l'evolucl6 de l'habltatge representa una irresponsabilitat. És des de les 

administracions que cal encarar aquest repte situant les condicions i els 

condiclonants per fer-ho possible. 

El passat mes de juny es va debatre a la capital del país que el 30% de les noves 

Ilicencies I dels projectes de rehabilltacI6 integral d'habitatges es destlni a 

habitatges de proteccI6 oficial de gesti6 pública i municipal. 

Aquesta és una mesura que avanla en la direcció correcte per fer front a la 

necessitat d'habltatge a preu assumible. 



És un bon exemple que cal prendre en considerad& A Vilafranca toca actuar, 1 per 

tant, toca modificar el Pla d'Ordenaci6 Urbanística Municipal (POUM) per fer-ho 

efectiu. La• política només és útil quan dóna resposta a les necessitats de la 

ciutadania, i si es vol construir una Vilafranca per a tothom, ara és el moment 

d'actuar. 

D'altra banda, amb la recuperació del Govern de la Generalitat, el vicepresident 

Pere Aragonés I el conseller de Territori Damiá Calvet van anunciar la iniciativa 

d'un pla de 250 milions d'euros via l'Institut Catalá de Finances per tal que, via 

crédit, els ajuntaments puguin comprar habitatge per posar-lo a lloguer social, una 

inversió que es pot anar recuperant a partir deis lloguers. 

Accions com aquesta han de fer possible que una actitud valenta 

desacomplexada des deis ajuntaments faci possible fer front a la necessitat 

habitacional existent. 

Els ajuntaments han de ser emes al servei de les necessltats de la ciutadania, emes 

que permetin millorar la vida deis veins i veines. Vilafranca té necessitat 

d'habitatge social. Vilafranca té necessitat d'habltatge de iloguer. Vilafranca ha de 

garantir aquest dret a la ciutadania. 

Per aquests motius el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Vilafranca 

proposa al Ple de l'Ajuntament de Vilafranca l'adopció deis següents acords: 

Donar pie supon a la petició del Govern de la Generalitat per poder posar en 
marxa la Llel contra els Desnonaments suspesa cautelarment pel Tribunal 
Constitucional,1 exigir al Gobierno de España que retiri el recurs. 

Mostrar el compromís de l'Ajuntament de Vilafranca a participar en el 
programa del Govern de la Generalitat de comprar, amb crédit de l'ICF, 
habitatges que estan en mans de bancs per posar-los a Boguen 

Iniciar immedlatament la modificació del POUM, com es planteja a Barcelona 
per establir que les noves urbanitzacions en sól urbá consolidat hagin de 

dedicar el 30% a habitatge social. 

Impulsar brees de tanteig 1 retracte a Vilafranca per tal que l'Ajuntament 
tingui prioritat a l'hora de comprar terrenys I habitatges per tal d'ampliar el 
parc públic social. 
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Iniciar els estudis per a l'elaboració d'un nou pla d'habitatge que doni 
respostes a les necessitats de la clutadania i avanci cap a una Vilafranca 
compacte i ampliT el parc d'habitatge públic. 

Impulsar una Societat Municipal d'Habitatge per tal de poder gestionar el 
parc d'habitatges. 

Impulsar una comissió per elaborar unes prloritats compartirles que 

desemboquin en un Acord de Ciutat en matéria d'habitatge. 

Vilafranca del Penedés, a 10 de juliol de 2018. 

Pere Sábat, losep Álvarez i Mónica Hill 
Grup municipal d'ERG a Vilafranta del Penedés 
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Vilafranca 
Vd En Comú 

MOCIC DEL GRUP MUNICIPAL VILAFRANCA EN COMÚ PER DECLARAR VILAFRANCA 
CIUTAT LLIURE DE PLASTIC. 

Davant les ultimes noticies rebudes on es calcula que al fons de la Mediterránia hi ha uns 
250.000 millons de petltes peces de plástic 1 500 tones addicionals de residus de plástic 
flotant a la superficie, 1 que degut a la mala gestió es preveu que l'any 2050 hl hagi més 
plástics que peixos als oceans, davant d'aquests fets, les Nacions Unides en el Dia Mundial 
del Medi Ambient, 5 de juny, van instar els governs, la industria, les comunitats I les persones 
a unir-se per reduir urgentment la producció i 	excessiu de plástics d'un sol ús. 

Espanya és el segon país que més plástics llenga al Mediterrani 1 que segons xtfres del 
Minister' d'Agricultura, Pesca, Alimentació t Medl Ambient: es consumeixen prop de 7.000 
millons de bosses de plástic a tany 1 només se'n reciclen un 10%. Cada bossa de plástic té un 
ús mitjá de 12 mlnuts, peró trlga entre 100 1 500 anys a descompondre's. 

Totes aquestes dades ens condueixen a una situació insostenible i que si no prenem mesures 
en els propers anys será una amenace per la nostra salut i el medi ambient, tant a nivel' local 
com mundial. 

Després de celebrar el Dla Internacional Lliure de Bosses, el 3 de juliol, queda ciar que hi ha 
la necessitat urgent, de reduir l'ús de materials plástics per la nostra salut 1 pel benestar de 
les properes generacions, per alzó els ajuntaments, com a representació democrática deis 
habitants deis munido% de Catalunya, han d'assurnir un paper actiu en la (l'Ata contra els 
envasos de plástIcs, sobretot en l'ambit públic. 

Per aquest motiu algunes administracions han comengat a prendre consciéncia i es plantegen 
revisar la petjada ecológica de les sexes accions i prendre mesures per a evitar-la: deixant de 
ter servir, per exemple, ampolles de begudes, coberts, gots, plats de plástic d'un sol ús; o 
revisant 1 introduint cláusules de sostenibilitat als serveis que contracta. 

Ala vita, ja hi ha algun comerg, que aposta per la sostenibilitat i la reutIlització 1 per aixó ja 
ha deixat de vendre bosses de plástic. Amb aquestes mesures, l'empresa s'avanga a la 
normativa que entrará en vigor el 2020 que prohibirá la comercialització de bosses de plástic 
lleugeres per reduir l'impacte mediambiental. 

En ractualitat, sembla molt difícil poder viures sense bosses 1 envasos de plástic per6 fa uns 
anys a les botigues 1 als mercats les bosses eren de paper lles ampolles eren de vidre 
retornable. També hi ha paYsos que ?ha compromés a reduir un tant per cent molt elevat deis 
residus utillUen un sistema de dipósit 1 retorn d'ampolles de plástic per millorar el seu 
reciclatge. 

Aixf doncs, tant per la nostra salut com per la salut del planeta, des de Catalunya en Comú 
ja ?ha impulsat una iniciativa per dispensar aigua gratuita a bars i restaurants, com es fa a 
molts paYsos del mon I alguna ciutat de Catalunya ja ho está posant en práctica, aixó 
juntament amb la instal•lació de més fonts tant a l'espai públic com a comerlos industries, 
recluirla considerablement els residus d'ampolles de plástic. 



L'any 2008, a instáncles d'una modo 	 l'Ajuntament de Vilafranca ja va impulsar 
una campanya per eliminar les bosses de plástic: "Vilafranca lliures de bosses de plástic" on 
es pretenia recluir 1 eliminar la utilització de les bosses de plástic al comergos 1 mercats de 
Vilafranca, peró alzó avui en dia ja no es suficient 1 tenim que prendre mesures més eficients 

Per tot aixo, el grup municipal de Vilafranca en Comú proposa al Pie municipal de Vilafranca: 

Primer - Vilafranca del Penedés es fixa com a objectlu ser una ciutat tliure de plástic l'any 
2021. 

Segon - Per assolir aquest objectiu, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés implusará la 
campanya "Vilafranca tliure de plástic" que constará, en fintes generals de tes següents bases: 

Fase 1 tan'? 20181  

Reviste, de la petjada ecológica de l'ajuntament pel que fa a l'ús de plástics 1 materials 
d'un sol ús; 1 revisto de les ordenances municipals i de la normativa de contractació per a 
reduk-la. 

Actuacions d'Informado I divulgado general i els establiments comercials de la Vila a 
través del Consell Municipal de Comerc 1 Turisme, de les assodaclons de comercials 
existents, paradistes deis diversos mercats setmanals abrí com els mercats municipals 1 
grans superficies ubicades a la Vila. Pla de comunIcacI6 per difondre la problemática del 
plástic, la campanya endegada per fer-td front lles seves fases i els canals de participado. 

Actuadons de participació ciutadana: Recollida de propostes, suggeriments 1 possibtes 
altematives a les següents fases proposades, en especial per part de comerlos i paradistes. 

Fase 2 (primer semestre any 20191 

Avaluació de la fase anterior, i consolidado de la mateixa, realitzant els ajustos que 
corresponguin. 

L'Ajuntament limitará al máxim l'ús d'envasos com ara les cafeteres amb cápsules no 
recidables, máquines expenedores amb envasos de plástic, ampotletes d'aigua, etc, en 
l'edifici consistorial aixf com a les alees dependéncies publiques de la vila (bibtioteques, 
centres educatius, etc.), també Instal•lant més fonts tant en instal•lacions paliques com 
al carrer 1 promovent la instal.lació també en comerlos 1 empreses. 

Campanya als mercats setmanals no sedentarls amb distrIbució promocional de cistells o 
bosses reutilltzables amb llegendes de l'estil aMerrets de Villafranca. Jo no sóc une bosse 
de plástle 1 attlercets de Vila franca. Vilafranca ',jure de plástic". 

Parallelament, l'Ajuntament, durant un perlode de transició, proporcionará a les paredes 
bosses compostables o de peper, segons les mides 1 possibilitats, per distribuir els productes 
que es venen a granel que també inclouran les Ilegendes de la campanya. 

Aplicació d'incentius als comergosigrans superficies que posin en marxa un sistema de 
dipósit i retorn d'envasos. 

Fase 3 (serion semestre any 20191 

Avaluado de la fase anterior, 1 consolidado de la mateixa, realitzant els ajustos que 
corresponguin. 

Prohibició de l'ús de bosses de plastic els mercats municipais ala mercats setmanals no 
sedentads, 1 en aquells comergos 1 establiments que vulguin sumar-se a la campanya. 
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Fase 4 (1 de gener de 20201 

Avaluació de la fase anterior, 1 consolidach5 de la mateixa, realitzant els ajustos que 
corresponguin. 

Prohibició de l'ús deis envasos de plástic 1 polietilé als mercats municIpals I als mercats 
setmanals no sedentaris, len aquella comercos I establiments que vulguin sumar-se a la 
campanya. 

Aplicado d'incentius als comercos i grans superficies adherlts al conjunt d'inibaciatives de la 
campanya VIlafranca Illure de plástic. 

Tercer - Disposar que el procés de participad() clutadana prendrá, com a punt de partida, les 
bases relacionades en l'apartat segon, peró les podrá concretar, reordenar, temporalitzar o 
modificar amb l'objectiu d'assolir per a l'any 2020 l'objectiu plantejat amb el máxim consens i 
amb la máxima eficacia; aprofitant alhora les sinérgles de la campanya per dinamitzar els 
mercats (tant els no sedentaris, com els municipals) I les botigues i comercos de proximitat. 

Quart - a seguiment 1 t'avaluació de la campanya Vilafranca lllure de plástic es realitzará a 
través del Consell Municipal de Medi Ambient, que haurá de reunir-se amb una periodicitat 
mfnima trimestral. 

Cinqué - Que l'Ajuntament de Vilafranca promogul aquesta iniciativa també entre els 
comergos, industria, 1 diferents serveis públics com ambulator1s, Hospital, etc. 

Sisé - Promoure que els bars i restaurants de la vita ofereixin aigua de la xarxa, servida en 
ampolles de vidre o gerres, per potenciar l'opció més económica i sostenible i evita així la 
generació de residus de plástic. 

Seté - Que en els diferents esdeveniments públics que se celebren a la vita, com ara tires, 
concerts, curses o a la nostra Festa Major, etc. hi hagi establert un pla de prevenció de 
resIdus especffics que garanteixi una gestió adequada, per tal de minimitzar els materials de 
plástic no reciclable 1 no reutilitzable. 

Vulté - L'Ajuntament fará arribar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la Fundació 
per a la Prevenció de Residus 1 Consum Responsable i a l'Agéncla de Resfrios de Catalunya. 

Vilafranca del Penedés, 10 de juliol de 2018 
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