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Aquesta Alcaldia proposa al Ple ~1unicipal que adopti el següent acord:

Aprovar, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del RDL '2/2004, de 5
de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el
Compte General dels Pressupostos de la Corporació corresponent a l'exercici
2016, integrat pel de la pròpia Entitat, Consorci per a la Gestió del Servei de
Televisió Digital Local Pública del Penedès, Entitat Pública Empresarial .Local
Institut. f\1unicipal de Formació, Serveis Municipals de Cor.nunicació SL, i Empresa
Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, el qual ha estat informat favorablement per
la Comissió Especial de Comptes tota vegada que exposat al públic, prèvia
inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província amb núm. de registre
022017007219 de data 28 d'abril de 2017, no s'ha formulat reclamació ni
objecció de cap mena.

El contingut del Compte General queda estructurat per:

e Comptes de l'Entitat:

. El Balanç

. El Compte del resultat econòmic patrimonial

. L'estat de canvis en el patrimoni net .

. L'estat de fluxes d'efectiu .

. L'Estat de liquidació del Pressupost

. La Memòria

li Comptes de l'Entitat Pública Empresarial Local Institut Municipal de Formació
(amb l'informe d'auditoria adjunt):

. El Balanç de Situació

. El Compte de Pèrdues i Guanys

. La rV1emòria

li Comptes de la Societat Mercantil íntegrament municipal Ef\1AVSA (amb
informe de gestió i .informe d'auditoria adjunts):

. El Balanç de Situació

. El Compte de Pèrdues i Guanys

. La Memòria

e Comptes de la Societat Mercantil íntegrament municipal SERCOMSL (amb
il1forme d'~_~ditoria adju.nt):

.. El Balanç de Situació
. El Compte de Pèrdues i Guanys
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., La rVJemòria

Iill Comptes del Consorci per ala gestió del Servei de la TelÈ:visió Digital Local
Pública del Penedès:

: El.Balanç
. El Compte del resultat econòmic p:atrimonial
, L'estat de canvis en el patrimoni net,
, L'estat de fluxes d'efectiu .
. L'Estat de liquidació del Pressupost
. La Memòria

Consten com a documentació complementària al Compte General, els comptes
anuals de les unitats dependents de l'entitat loc::Jiincloses en l'àmbit d'aplicació
de la Llei Orgànica 272012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera:

;; Comptes de la Fundació Vinseum, ¡\I!useu de les Cultures del Vi de Catalunya
(amb informe d'auditoria adjunt):

, El Balanç de Situació
. El Compte de Pèrdues i Guanys
, L'Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPf\J)
, La Memòria

:ll Comptes de la Fundació Festa r~ajor de Vilafranca del Penedès (amb informe
d'auditoria adjunt):

. El Bala~ de Situació
, El Cómpt'e de Pèrdues i Guanys
, L:Estat de Canvis en el Patrimoni i\let (ECPi\l)
. Estat de fluxes d'efectiu.' ,
.< La Memòria

V¡¡Üranca d¿1Penedès, 7 de juny de 2017
i
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Intervenció Gene¡:al

. .
La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Ple Municipal el
dictamen següent, per al seu debat i aprovació, si escau:

PRIMER: Acceptar la subvenció, per import de 101.834,23 €, concedida per la
Diputació de Barcelona amb la finalitat de subsidiar el tipus d'interès del préstec
sol. licitat ..

SEGON: Acceptar el text del conveni a subscriure entre la. Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, regulador del subsidi del préstec sol.licitat al
Banco Sabadell, S.A., amb càrrec al Programa de Crèdit local.

TERCER:Aprovar el préstec per import de 2.325.000 € amb el Banco de Sabadell, S.A.
amb un tipus d'interès de l'EURIBOR 3m + 0,787%, per un termini de 10 anys (9 anys +
1 de carència) i sense comissions.

QUART: Acceptar la minuta del préstec en què es formalitza.

CINQUÈ: La primera disposició del préstec serà igual a l'import de 181.084,87 €

SISÈ:Autoritzar al Regidor de l'àrea de Serveis Centrals i Hisenda, Sr. Aureli Ruiz, per a
la signatura del préstec en el cas que per raons d'agenda municipal no pogués
formalitzar-lo el present Alcalde .
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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. 8 d'Habilitació de crèdits extraordinaris, de
Suplements de crèdit i de Transferències de crèdit del Pressupost de l'Entitat
d'enguany mitjançant majors ingressos, baixes per transferència de partides
que ofereixen sobrant, i baixes d'aplicacions pressupostàries, de conformitat

• amb el que disposa l'Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al
Text refós. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,. segons el detall
següent:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS:

Partida

5.23103.48201 Fundació Pro-Penedès.-
Subvencions DIBA Camp) 83.250,00

5.43112.48900 Subvenció Congrés Art i Paisatge...... 6.000,00

5.43112.48901 Conveni Associació Centre Vila:
Campanya "Lones de Festa Major"..... 6.000,00

5.33406.63200 Millora i ampl. Escorxador................ 75.000,00

5.33401. 78003 Castellers de Vilafranca.- Projecte
Reforma Cal Figarot 250.000,00

2.01101.91303 Amortització de préstecs.- Amortit-
zació anticipada CRÈDIT LOCAL 101.834/23 522.084/23

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 522.084,23

SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

Partida

5.33001.20200 Lloguer magatzem Cultura .

4.13302.21000 Manteniment d'aparcaments de
ferm permeable .

4.15321.22199 Material de construcció .

~:231?7.22699 Igualtat ; .

Ròssec .

1.550,00

10.000,00

3.500,00

3.000/00

18.050,00



Suma anterior 18.050,00

3.31102.22699 Pla local, de drogues .6.500,00

5.24107.22699 Progr. Oficina Mpal. de Treball ~. 8.000,00

5.33701.22699 Servei Foment ~'Ocup.: funcionament 1.000,00

5.43001.22699 Organització Fires i esdeveniments ... 9.000,00

5.43901.22699 Promoció tu~ística 13.244,25

4.15321.22799 Servèis urbans.- contractes serveis... 12.088,93

3.32602.44900 EPEL Institut Municipal de Formació.... 100.000,00

3.31101.48905 Conveni Associació Ampert 450,00

4.92022.63200 Rehabilitació edificis i instal. 50.000,00 218.333,18

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 218.333,18

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT:

Partida

5.24109.22699 Beques diversos programes .

5.43112.22699 Promoció del Comerç Local .

3.330,10

12.000.00 15.330,10

TOTAL CRÈDITS EXT" SUPLEMENTS I TRANSFERÈNCIES

FINANCAMENT

BAIXES PER TRANSFERÈNCIA:

Partida

755.747.51

2.92003.13000 Personal laboral.- Servei Sistemes
i informàtica .

5.43111.22699 Organització fires comercials .

5.43201.22799 Serveis d'informació turística .

TOTAL BAIXES TRANSFER~NCIA .
.... ,_.~

1.990,00

12.000,00

1.340,10 15.330,10

15.~30,10



BAIXES O' APLICACIO NSPRESSU POSTÀRIES :'

Partida

4.91201.11000 Serv. urbqnístics - personal event. ..... 34.000,00

5.43111.22699 Organització fires comercials : 6.000,00

2.92020.22799 Seg. i salut: contr:actes de serveis...... 3.000,00

3.23105.22799 Gent Gran: contractes serveis............ 3.000,00

5.33801.22799 Gestió Casal'F~: contractes serveis...... 3.588,93

4.16231.46300 Manc. Alt Pdès-Garraf: deixal!., plantes.

TOTAL BAIXES APLICACIONS PRESSUPOST .

MAJORS INGRESSOS:

2.000,00 51.588,93

51.588,93

450.01

461.17

461.22

461.28

761.04

761.05

761.06

Generalitat.- Fons Cooperació Loc..... 100.000,00

Diputació: Salut.............................. 6.500,00

Diputació.- Turisme......................... 22.244,25

Diputació.- Fundació Pro-Penedès ..... 83.250,00

Diputació.- Subvenció per amortit-
zació anticipada CRÈDIT LOCAL........ 101.834,23

Diputació.- Subvenció pel projecte
reforma Cal Figarot-Iocal Castellers.. 250.000,00

Diputació.- Subvenció "Progr. suport a
la inversió local".............................. 125.000,00 688.828,48

TOTAL MAJORS INGRESSOS .

RESUM FINANÇAMENT

Baixes per transferència
Baixes aplicacions pressupostàries
Majors ingressos .

TOTAL ~INANÇAMENT ..••.•••..••

15.330,10
51.588,93

688.828,48

755.747,51

688.828,48
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l que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de
reclamacions, enten~nt-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin"
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MOCIÓ D'APLICACIÓ. DEL MANUAL DE BONES PRÀCT'rQUES. DE
CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR MUSICAL

. .
Fruït dels constants atacs i la precarització endèmica que pateix el sector
musical han sorgit' diversos col.lectius que tenen l'objectiu de 'generar
consciència col.lectiva i defensar els drets dels i les treballadores de la
música. S'han creat col.lectius amb objectius sindicals com ara el Sindicat
de Músics Activistes de Catalunya (SMAC!), el Sindicat de la Música (COS) i
d'altres ja existents com la Associació de Músics de Jazz i Música Moderna
(AMJMM), entre d'altres. Fent una radiografia ràpida cal destacar que es
tracta d'un sector històricament poc organ'itzat degut a, entre molts
d'altres factors, les diferents situacions professionals que s'hi donen i la des
legitimació d'aquest com a col. lectiu professional. No per això cal obviar la
realitat i deixar d'afrontar-la en col.lectiu, cal identificar els problemes
laborals que abunden en el sector: problemes d'inestabilitat, riscos i males
pràctiques de contractació. Tot això fa que els i les treballadores s'hagin de
buscar la vida per treballar legalment. Així apareix un dels primers
problemes: la facturació. Gairebé cap de les persones contractants dóna
d'alta a la seguretat social ni tampoc assumeix les despeses de la gestió
que se'n deriven, per no parlar de responsabilitats davant d'un possible
accident laboral. Tampoc es tenen en compte les hores de feina fora
l'escenari, hores de conducció, de muntatge, de promoció, etc. Com a
objectiu a llarg termini el sector aspira a un estatut del músic que vetlli per
un correcte funcionament del sector. Cal que qualsevol músic que actuï en
un escenari estigui emparat per un conveni adaptat a les circumstàncies
laborals del sector. Per tant, havent fet una ràpida diagnosi del sector, el
sindicalisme musical s'ha marcat uns objectius concrets a treballar: salaris i
condicions dignes i dret a la seguretat social, a les pensions i convenis
col.lectius. La gran majoria de professionals de la música d'aquest país no
té contractes, ni assajos remunerats, ni se'ls cobreixen despeses de dietes i
desplaçaments, no hi ha ajudes raonables per les persones físiques ni una
quantificació real del valor del temps de treball. Amb tot això, una de les
primeres reivindicacions a curt termini es referent a qui assumeix la
responsabilitat de gestionar els tràmits de l'alta i la baixa a la seguretat
social. Segons la legalitat vigent qui contracti ha de gestionar l'alta i la
baixa de la Seguretat Social de l'artista. A dia d'avui això no passa,
s'interposen intermediaris com ara falses cooperatives o entitats de
facturació que cobren certes quantitats per emetre una factura. Això pot
generar problemes diversos com, per exemple, sobre qui recau la
responsabilitat en un possible accident laboral o les mateixes quotes a les
persones intermediàries. A tot això cal afegir-hi que les diferències salarials
es fan cada vegada més grans en el sector, on els caixets elevats s'associen
als grans festivals i creix una gran-massa d'artistes sotmesos à unes regles
molt diferents. Davant d'aquesta situació els col.lectius sindicals han decidit
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abordar un primer objectiu de :facturac~ó. El sector musical té un model
. normatiu que no afavoreix la contractació nj té en compte les esp'ecificitats
del sector, el. treball del sector artístic està regulat pel Reial Decret 1435/85
que desglossa les condicions laborals en. l'àmbit del teatre, la dansa o les
curses de braus i ho encabeix tot en un règim especial sota l'etiqueta
d'artistes. Aquest marc es desplega al primer conveni col.lectiLi de personal
de sales de festa ball i discoteques que es va aprovar l'any 2012. Cal
identificar que ei! aquest pmcés no hi v.a intervenir cap assocíaciÇl de músics
i per això des dels col.lectius sindicals se'l considera totalment deficient. Tot
i això cal identificar que si la normativa vigent s'apliqués a fons suposaria
una millora. substancial en relació a la situació actual ja que, entre d'aitres
coses, no s'haurien de. preocupar de la seva pròpia contractació (fer-se
càrrec.de la seva seguretat social i pagar comissions i/o quotes anuals per a
poder desenvolupar la seva feina). No és que la llei hagi quedat obsoleta, és
que mai s'ha aplicat de forma generalitzada. Això no vol dir que a llarg
termini no s'hagi de fer un debat a fons que abordi el canvi de la normativa
vigent, tot aquest debat s'hauria de recollir en futur estatut de l'artista. A
més, cal remarcar que els tràmits per contractar artistes són els mateixos
que per a contractar treballadors i treballadores en el règim general, amb la
particularitat que les altes en aquest règim són per dia d'actuació i, per
tant, també les nòmines. Davant la situació de desempara actual, la realitat
de facturació dels projectes musicals varia. El fet que els músics puguin o
vulguin constituir-se com a empresa dependrà de la realitat de cada
projecte. En el cas de que no puguin o no vulguin fer-ho per motius
econòmics o que el funcionament del grup no respongui a aquesta realitat
(un grup que s'autogestiona, s'organitza la gira, tanca les actuacions, pacta
els seus caixets, etc.) aleshores qui organitza l'espectacle haurà de
contractar laboralment als i les artistes. Les cooperatives i entitats de
facturació van ser una solució en un moment determinat, no té sentit que
una solució provisional duri vint anys. Entenem que entre els deures de
l'administració pública hi ha el de donar exemple pel que fa a la fiscalitat, la
facturació i el respecte als drets dels i les treballadores. Tenint en compte
que l'administració pública a nivell municipal ja té departaments o àrees

, >

amb finalitats laborals o de gestoria, entenem que el què cal és un canvi de
yaloració i de mirada sobre dels i' les profes'siQnals de la música. Cal que
s'entengui que la creaciÓ/interpretació artística és una feina més que cal ser
reconeguda, remunerada i normalitzada com qualsevol altra activitat
professional. Per altra banda, també el teixit empresarial del se.ctor ha
d'assumir la seva part de responsabilitat pel que fa a temes de contractació.
Per tot això entenen:' que, l'administració pLJblica, com a contrqctant
d'artistes té la responsabilitat sobre qui contracta. A més, cal destacar que
aquesta pràctica j.a la porten a terme ajuntaments com el de Rod.a de Ter o
Tona, on el contracte en el règim d'artistes és sempre per dia d'actuació (24
hor~s) ..A m.és, 'cal remarcc;¡r qu~_inspecció de la segur~tat so"cial rl}anifesti? .
que no aproven I¡:J. pràctic~ que porten a terme les empreses de, facturaci.ó



(ja siguin cooperatives, SL, etc:) que intervenen com a intermediàries ja. .
que constitueix frau de llei degut a que la relació que s'estableix amb els i
les artistes no és real sinó fictícia. Han expressat que la llei és clara, l'artista
ha de disposar d'un contracte per part de qui organitza l'espectacle en
qüestió i no per terceres empreses intermediàries. Per tots aquests motius,
des del Sindicat de Musics Activistes de Catalunya (SMAC!), l'Associació de
Músics de Jazz í Música Moderna de Catalunya (AMJMM) ï el Sindicat de la
Música (COS) s'ha redactat un manual de bones pràctique$ per a la
contractació en el sector musical i signem aquesta moció.

Per tot això, el Grup Municipal CUP de Vilafranca, propos~m l'adopció dels
següents

.
ACORDS:

1. Fer valer la relació contractual entre els i les artistes i qui contracti els
seus serveis d'escrita en el manual de bones pràctiques de contractació en el
sector musical pel que fa als espectacles que promogui l'ajuntament.

2. Vetllar perquè es compleixin les condicions descrites en el manual de
bones pràctiques de contractació en el sector musical en els espectacles
públics del poble, incentivant l'aplicació del manual per part de promotors
privats i associacions cultural, si cal subvencionant projectes que ho
requereixin.

3. Incentivar la contractació de propostes musicals amb representació
femenina.

4. Vetllar per la dignificació de la professió i de les persones que configuren
el sector musical.
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MOCiÓ DEl GRUP MUNICIPAL.D'ESQUERRA REPUBLICANA PER LA TRANSPARÈNCIA.
DE L'ACTIVITAT DELS MEMBRES DE L'EQUIP DE GOVERN I DELS CÀRRECS DE
CONFIANÇA DE L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA

Atès que la Llei 19/2013 de 9 de desembreapel.la a la transparència i l'accés a la
informació com a elements bàsics per a l'articulació d'una societat democràtica
consolidada, establint d'aquesta' manera una relació de proximitat entre els
ciutadans i els seus representants polítics.

Atès que la ciutadania ha d~ t~nir l'oportu.nitat de conèixer i jutjar ¡'actuació del~
seus càrrecs electes, tal com la precitada llei assenyala: "Només quan l'acció dels
responsables públics se" sotmet a escrutini, quan els ciutadans puguin conèixèr com
es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o sota
quins criteris actuen, podrem re~pondre a una societat que és crítica i exigent".

Atès que la nostra societat exigeix una regeneració democràtica que té entre els seus
pilars fonamentals el principi de responsabilitat i la rendició de comptes dels càrrecs
públics, promovent la cultura i la pràctica de l'avaluació dels seus representants
polítics en el marc d'unes institucions democràtiques, de manera que els permeti
recuperar la confiança ciutadana.

Atès que en el modern procés de presa de decisions pels responsables polítics, la
publicació de les agendes dels càrrecs públics és una mesura fonamental per garantir
la transparència de les institucions. D'aquesta manera, la ciutadania pot tenir una
idea clara de qui participa i com en el procés de presa de decisions.

Atès que la necessitat de publicitat ve confirmada per destacats organismes
internacionals, com el Grup d'Estats Contra la Corrupció del Consell d'Europa
(GRECa), que l'assenyala com un dels estàndards internacionals a tenir en compte
per incorporar al sistema polític de l'estat espanyol; o l'Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) que, al juny del 2013, destacava
que "en el despertar d'una crisi global on la protecció de l'interès públic ha estat
qüestionada de forma mundial, hi ha una creixent necessitat de valorar el progrés
assolit per garantir un procés de presa de decisions obert, balancejat i amb un públic
informat".

En línia amb aquest esperit d'obertura, i amb la decidida voluntat que hi hagi
fluïdesa en la informació, es considera necessari fer públiques les agendes dels
regidors i regidores amb responsabilitats de govern i dels càrrecs de confiança, com
a l'inici d'una política de transparència i rendició de comptes a l'Ajuntament de
Vilafranca, de manera que sigui possible saber quina feina fan els membres del
govern municipal i quins col.lectius o circumstàncies poden tenir repercussió en les
decisions que es prenen.



El Ple de .1~Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a proposta 'del grup municipal
d'Esqu€rra Republicana, ACORDA:

PRIMER.- L-esagendes dels regidors i regidores amb responsabilitats de govern i dels
càrrecs de confiança es faran públiques a través del web de l'Ajuntament de
Vilafrpnca del Penedès i el seu Portal de Transparència amb ta periodicitat i antelació
necessària en funció de l'acte o reunió de què es tracti, a fi de facilitar el
coneixement de les activitats i tasques concretes.

Així mateix, a més dels esmentats en el paràgraf anterior} qualsevol regidor o
regidora} de forma voluntària, podrà adherir-se a aquesta iniciativa de transparència
i fer pública la seva agenda a t~av.és dels port?ls web de l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès.

SEGON.- La publicació serà competència de cada regidor/a utilitzant les eines
(acordades en una Junta de Portaveus) que es posin a la seva disposició per part de
la regidoria de Participació Ciutadàna, aplicant els criteris i interpretacions generals,
sempre amb l'objectiu de complir la finalitat de potenciar la transparència i
coneixement per la ciutadania de les preses de decisions i treballs que es realitzen.
Aquesta eina ha d'entrar en funcionament abans d'acabar el 2017.

Vilafranca del Penedès, a 13 de juny de 2017.

'.



MOCiÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA PER GARAN~IR L/ACCÉ5, ,
DE TOTES LES PERSONES AMB MOBILITAT ADAPTADA ALS TRANSPORTS PÚBLICS

La mobilitat és un element essencial de la nostra societat. Ésel que vertebra el
territori i el que permet la comunicació de la ciutadania. Ésper tant, un element
bàsic i imprescindible. Un dels aspectes que des de les institucions s'han de garantir
és el servei de transport públic que doni resposta a les necessitats de la ciutadania. --=
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En aquest mandat ja s'ha debatut en altres ocasions e.naquest Ple municipal sobre
l'estat dels mitjans de transport públics i les problemàtiques que comporten. Només
cal recordar l'estat lamentable del servei de bus,operat per Monbus-Hispano
Igualadi.na, que comporta retards, vehicles amb serioses defici~ncies, i negligència en
els horaris; o el nefast servei que gestiona ,Renfe amb tren on a part d'incidències
tècniques reiterades, s'hi sumen també retards crònics.

Les deficiències que generen aquests serveis afecten i impacten de forma clara en els
usuaris, que veuen com fer servir aquests transports els hi redueix la qualitat de vida
i els afecta en les seves tasques professionals o estudiantils, o simplement de lleure.

Però sempre pot ser pitjor. Les persones amb mobilitat reduïda pateixen una
discriminació molt greu. La possibilitat d'utilitzar el servei públic de transports és una
odissea formada per traves, per burocràcia, per manca d'informació i per deixadesa,
fet que els converteix en ciutadans de segona.

Els trens adaptats són una minoria a la R4, els quals cada dia passen en horaris
diferents i són susceptibles en canviar de freqüència malgrat la informació del web. I
un cop passen, la problemàtica es centra en l'accessibilitat al tren, ja sigui d'entrada
o de sortida, ja que la majoria d'andanes de les estacions d'aquesta línia no estan
adaptades, un fet que perjudica greument als usuaris.

La situació d'abandonament que tots els governs de l'Estat espanyol han condemnat
les Rodalies de Catalunya amb una aberrant manca d'inversió i un cinisme exacerbat
centrat en prometre inversions que mai es compleixen, ha conduit a l'estat de
precarietat i mal servei actual, perjudicant greument a la ciutadania, que en el cas
del col.lectiu de persones amb mobilitat reduïda es multiplica.

Anar en bus tampoc genera cap solució, ja que pràcticament no hi ha vehicles
adaptats en línia regular, i per utilitzar-los cal avisar amb tres dies d'antelació, pels
trajectes cap a Barcelona, però són inexistents pel que fa a la mobilitat
intracomarcal.

Per tots aquests motius, des del Grup Municipal d'Esquerra Republicana instem a
l'Ajuntament de Vilafranca a prendre els següents acords:

1. Instar al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i al
Ministeri de Foment del Regne d'Espanya que duguin a terme un estudi per
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adaptar les andanes dE! les estacions de la R4 per fer-les aptes per p'ersones
amb mobilitat reduïda.

2. Instar al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i al
Ministeri de Foment de! Regne d'Espanyà que realitZin les actuacions
necessàries perg.arantir que tots els trens adaptats puguin sertotalment
accessibles, tant d'entrada com de sortida:

. .
3. Exigir a les empreses concessionàries de les línies de bus que informin de

forma regular en els horaris quins vehicles són adaptats.

4. Exigir a les empreses concessionàries de les línies de bus que formin els
conductors de busos per tal que estig\¡lin preparats per activar les
plataformes.

5. Adaptar els vehicles de transport públic locals per tal que siguin adaptats.

6. Informar d'aquests acords al departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat; al Ministeri de Foment del Regne d'Espanya; a la direcció d'ADI F;
a l'empresa Monbus; i al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
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MOCiÓ QUE EL GRUP MUNICIPAL DE VILAFRANCA EN COMÚ PRESENTA AL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS PER A LA RECLAMACiÓ DE RETORN DELS. .
IMPORTS COBRATS INDEGUDAMENT PER PART DE LES EMPRESES D'ENERGIA, A LES

FACTURES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC D'EDIFICIS I ENLLUMENAr PÚBLIC AMB TARIFES
3.0 I 3.1 CONTRACTATS PER L'AJUNTAMENT DES DE L'ENTRADA EN VIGOR DEL REIAL DECRET
1164/2001 DÈ 2~ D'OCTUBRE. •

EXPOSICiÓ DE MOTIUS

Atès que aquest grup municipal ha estat coneixedor que per part de les empreses
subministradores' d'energia han estat cobrant de manera presumptament' il.legal, imports
significatius en les factures de subministrament elèctric de diferents ajuntaments.

Atès que segons regula el Reial decret 1164/2001 de 26 d'octubre, IIpor el que se establecen
tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctricalJ

, indicant en el
seu article 9, que: lleI 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, punta, pla o vall del període de facturació".

Atès que l'any 2001 els comptadors eren mecànics i no incorporaven el maxímetre indicat,
donat que van començar a ser instal.lats per les empreses subministradores al voltant de l'any
2008.

Atès que les comercialitzadores en el període comprès entre el 2001 i 2008 han estat facturant
de forma sistemàtica el 100 % de la potència contractada, quan en realitat haurien d'haver
facturat el 85% ja que els comptadors no incorporaven els elements necessaris per facturar
correctament la potència contractada.

Atès que en aquest període de temps, a la gran majoria dels subministraments, la potència
contractada sempre es trobava per sobre de les necessitats, puix que era un concepte
econòmic i no es tenien en compte els excessos o penalització per la seva configuració, de
manera que les quantitats cobrades indegudament per les comercialitzadores podrien ser
considerables.

Atès que es possible que les comercialitzadores hagin pogut estar cobrant d'igual manera a
partir del 2008, el 100% de la potència contractada, incorrent en un incompliment clar de la
normativa legal que recul.l l'article 9 del Reial decret 1164/2001 de 26 d'octubre que fixa els
,peatges d'accés ¡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 sigui superior al contractat i una rebaixa
si és menor.

Atès que en diferents resolucions, la Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya
ha exigit a diferents comercialitzadores que tornin els diners cobrats en excés de manera
il.legal en diverses factures de subministrament elèctric, tot constatant, què les companyies
van vulnerar la llei en cobrar més potència elèctrica deia demandada.



Atès que aquest ajuntament ha contractat diferents'subministramentsd'energia afect2ts per
_a.questa legislació i que ¿'hagin pogut produ'it cobraments indeguts i presumptame~t illegals.
per part de les empreses subministradores, d'acord amb el que indica la nor"lativa vigent des
de l'any 2001.

. .
Atès que la majoria dels possibles cobraments irregulars se situen en els contractes amb la
tarifa 3.0 i 3.1 que es contracten per consulI\s superiors als 15kW, estant obligades les
empreses a instal.lar obligatòriament un maxímetre per mesurar la potència que s'ha utilitzat
realment.

Atès que la llei preveu que si la potència màxima demandada en el període a facturar és
inferior al 85% de la potència contractada, la potència a facturar ha de ser com a màxim igual
al 85% de l'esmentada potència contractada.

Atès que aquest cobrament presumptament il.legal pot suposar desenes de milers d'euros. .
incorrectament abonats pel nostre ajuntament en "Concepte de potencia no consumida,
dJacord amb IJarticle 9 del Reial decret esmentat.

Atès que el termir'li legal per poder fer reclamacions a les companyies elèctriques esta
establert en un període de fins 15 anys enrere.

El grup municipal de Vilafranca en Comú proposa al Ple els següents

Acords:

1. Instar el Govern a que, en virtut de les competències atorgades per la Llei 24/2013, de
26 de desembreJ del sector elèctric i per la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), incoï una exhaustiva
investigació que tingui com a objectiu aclarir la presumpta vulneració per part
d'algunes empreses comercialitzadores d'energia elèctrica de la legislació en matèria
de tarifes d'accés a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

2. Instar la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència al fet que, en virtut de les
competències que li atorga la Llei 3/2013J de 4 de juny, dugui a terme les
comprovacions necessàries de les propostes comercials de les empreses
comercialitzadores d'energia elèctrica iJ en cas que es demostrin vulneracions de les
obligacions d'aquelles en relació al subministrament, iniciï els tràmits pertinents per
sancionar aquelles empreses que hagin incorregut en elles.

3. Fer una revisió de totes les factures de subministrament elèctric de les tarifes 3.0 i 3.1
abonades per aquest ajuntament des de la data dJentiada en vigor del Reial decret
1164/2001 de 26 d)octubre fins,el dia dJavui.

4. Determinar mitjançant l'estudi detallat de les factures, el total de les quantitats
indegudament facturades per les empreses dJenergia en concepte de potència o
dJaltres i abonades pel nostre ajuntament.

5. Sol.licitar una resolúció a la Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya,
autoritat competent segons la llei, que reconegui els cobraments il.legals realitzats a
IJAjuntament de.Vilafrancadel Penedès per part de les diferents empreses d:energia.

6. Presentar una reclamació formal a les empreses. energètiques corresponents, per la
quantitat .total cobrada 11.legalment a aquest ajuntament d'acord amb la facturació
realitzada per cada una, incloent els interessos legals corres'p0n~nts al temps
tra nsco rregut.



7. Interposar les denuncies corresponents per la via administrativa o judicial, necessàries
per poder recuperar els diners èobrats a aquest ajuntament presumptament de
manera presumptament fraudulenta per les empreses d'energia, en cas de no produir-
se de manera voluntària oi negociada el retorn de les quantitats indegudament
cobrades

8; Destinar els diners recuperats d'aquesta facturació inçJeguda a la lluita contra la
pobresa energètica, a ol'estalvi energètic i a projectes d'energies renovables oa
l'enllumenat públic i edificis públics del municipi.

9. Informar a tots els comerços i 'industries del municipi, sobre el possible cobrament
indegut en les tarifes 30.0 i 3.1, en concepte de potència, efectuats per les empreses
subministradores d'energia en el seus serveis contractats des de l'any 2001 i oferir-los
assessorament de com formular les reclamacions corresponents. •

10. Traslladar els presents acords al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, la
Direcció General d:Energia de la Generalitat de Catalunya, als Grups Polítics del
Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges de Catalunya, a totes les
empreses subministradores d'energia d'aquest Ajuntament, a les Associacions de
Veïns i Veïnes del municipi i aïes associacions empresarials i de comerç.

Vilafranca del Penedès, 18 d'abril de 2017



f~\jV. ilafr. a..nça T

~ï En Comu

~

,,' AJUNTAMENT REGISiRE D'ENTRADES
n VilAFRANCA 2017007894

Del PENEDÈS
. , f1-06-2017 08:02
GA81NET D'ALCALDIA

1111 "111111 l , 11111111111111111111111111
~1340035645055347234

. .
MOCiÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE VILAFRANCA EN COMÚ A L'AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS AMB MOTIU DEL 28 DE JUNY DIA DE L'ORGULL (
ALLIBERAMENT LGTBI

El Dia de l'Orgull Lesbià, Gai, Trar.Js,Bisexual i Intersexual es commemoren els fets del 28 de ,
juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda, com la revolta Stonewall, on per primera
vegada es va denunciar la \4ulneració de drets i la repressió social contra les persones LGTBI.
Aquests fets van propiciar que s'escollís aquest dia per commemorar, reivindicar i reconèixer
tant la diversitat en l'orientació afectiva i sexual com en la identitat i expressió de gènere.

Tot i que s'ha avançat força en matèria legislativa arreu del món, encara hi ha molta feina a
fer. A dia d'avui, a 73 estats del món es segueix perseguint i castigant les persones LGTBI i, el
més greu, en 7 estats es segueix condemnant l'homosexualitat amb la pena de mort. Fins i tot
on no hi ha persecució legal hi ha persecució social. Per això, és un dia per tornar a recordar i
condemnar enèrgicament la situació de violència i discriminació que estan patint les persones
lesbianes, gais, trans i bisexuals a la república russa de Txetxènia fruit de la persecució
organitzada per part les autoritats d'aquest país. Des del 2009 l'Estat Espanyol reconeix el dret
d'asil per motius d'orientació sexual, però, tot i així, organitzacions com ACNURdenuncien que
actualment hi ha prop de 20.000 peticions d'asil esperant resposta. Una resposta que pot
trigar fins a dos anys davant situacions personals que son de risc imminent.

També en el nostre entorn més proper hem patit agressions Igtbifòbiques a municipis catalans
com Berga, Barcelona, Sitges i, més recentment, Salou. A la demarcació de Barcelona és on
més incidències per Igtbifòbia es registren: com més visibilitat més agressions a l'espai públic.
És per això que es fa imprescindible el desplegament i aplicació efectiva a tot el territori de la
llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i
per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia per tal de sancionar totes aquelles actituds
discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGTBIal nostre país. Així com
és imprescindible consolidar la presència de les persones LGTBIen espais de rellevància púbica
i l'espai públic en general, més enllà del món virtual i 2.0.

I és que igualtat legal no vol dir igualtat real. A l'Estat Espanyol, després de 12 anys de
matrimoni igualitari i de 10 anys de l'aprovació de la llei d'identitat de gènere encara hi ha
conquestes a fer en àmbits com l'educació, la sanitat i el món laboral. Segons estudis recents,
més del 80% de les persones LGTBIamaguen la seva condició al seu lloc de treball.

Cal tornar a reivindicar la valentia i la defensa dels drets i llibertats dels moviments LGTBIa qui
reconeixem tot el treball fet recordant, aquest any, el 40è aniversari de la primera
manifestació LGTBI portada a terme a Catalunya i a l'Estat Espanyol que va tenir lloc a
Barcelona.



Volem fer.explícit¡¡ la necessitat i la.\LOluntat de seguir treballant des del nostre Ajuntament

per a eradicar les discriminacions'! fomentar el respect? a la diversitat afectiva i sexual, la

identitat de gènere i l'expressió de gènere. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès se sent.

orgullós de formar part d'una comunitat oberta i sense prejudicis on es garanteixen els drets i

llibertats de persones LGT~I en la seva vida quotidiana.

Per tots aquests motius es proposa al Ple l'adopció dels següents Acords:

PRIMER.- instar el Govern de l'Estat Espanyol a aprovar la proposta de "Ley contra la

discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características

sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e

intersexuales" (Ley de Igualdad LGTBI) registrada el passat 4 de maig al Congrés dels Diputats.

SEGOf\J.- Instar el Govern de l'Estat Espanyol a desplegar i aplicar la Llei 12/2009 en el seu

article 7 que reconeix el dret d'asil de les persones per motius d'orientació sexual i agilitzar els

processos per resoldre les sol.licituds d'asil de persones provinents de països que persegueixen

i/o castiguen les persones LGTBI.

TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets

de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia) la bifòbia

i la transfòbia en tots els seus articles.

QU.A.RT.- L)Ajuntament de Vilafranca del Penedès elaborarà una diagnosi i un Pla Municipal

per la diversitat sexual i de gènere, amb el termini de nou mesos, que englobi el conjunt de

polítiques i mesures per a promoure, defensar la igualtat i garantir els drets de les persones

lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals.

CINQUÈ.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de desplegar i fer complir la Llei 11/2014

per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals i per eradicar

l'homofòbia, la lesbofòbia) la bifòbia i la transfòbia a .

SISÈ.- Commemorar cada any el 28 de Juny - Dia de l'Orgull i Alliberament LGTBI-, penjant el

símbol de l'arc de Sant Martí a la façana del consistori) així com programant actes adreçats a

persones de totes les edats i fomentant l'organització d'esdeveniments per part d'entitats

i ciutadania.

. '
SETÈ.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat) al Govern de I)Estat Espanyol

i a totes les entitats del municipi.

Vilafranca del Penedès, 20 de juny de 2017
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MOCION

Que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Vilafranca del Penedes para que sea debatida, y el} su caso aprobada , en el próximo

, Pleno que t~ene que celebrarse el próximo dia 27 de lunio del 2.017.

ATENDIENDO que la Generalitat de' Catalunya ha reducido de fonna dnística
en los últimos años sus apOliaciones al sostenimiento de la Escuela de Arts i Oficis
Arsenal, les Llars de Infants, y la Escuela de Musica d~ Vilafranca del Penedes.

ATENDIENDO que como consecuencia de las reducciones drasticas de las
apOliaciones realizadas por la Generalitat de Catalunya a la Escuela de Arts i Oficis
Arsenal, les Llars d'Infants y la Escuela de Musica de Vilafranca del Penedes el
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedes se ha visto obligado a incrementar de forma
significativa la aportación municipal e incrementar los precios que tienen que abonar
los alumnos y sus familiar para garantizar su continuidad.

En el año 2.008 el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedes recibió de la
Generalitat de Catalunya por las Llars d'Infants, Escola Municipal d'Art. Arsenal y
Escola de Musica 1.384.840,19€. En el año 2.017 la aportación de la Generalitat de
Catalunya ascendeni a 531.475 € . Es decir 853.365 € menos. En el año 2.013 la
apOliación fue cero.

En concreto respecto a Llars d'Infants se pasa de una aportación de
702.248,97€ en el año 2.008 a 324.625€ en el año 2.017 , si bien durante tres años n
o aporto cantidad alguna, 2013, 2014 y 2015.

En cuanto a la Escuela de Arts i Oficias Arsenal , se pasa de una aportación de
458.191,79€€ en el año 2.008 a 161.350€ en el año 2.017.

Finalmente respecto de la Escola de Musica se pasa de una aportación de
224.399€ en el aí'ío 2.008 a 45.500€ en el año 2.017.

"ATENDIENDO 'a la'-rtréjorade' fngresos de la Generalitat de Catahiya' por la
via de una mayor recaudación de sus tributos como consecuencia de la recuperación
económica, así como una mejor financiación como consecuencia del nuevo modelo
de financiación autonómica que se esta negociando en la actualidad, y a la mayor .
liquidez de la que pueda disponer gracias al Fondo de ~iquidez Autonomico.

ATEÑDIENDO que la Escuela de Arts i Oficis Arsenal, Llars d'Infants y la
Escuela de Musica de Vilafranca realizan'un actividad educativa, cuya competencia



exclusiva corresponde a la Generalitat de Catalunya es por lo que es necesano e
, .

imprescindible ql~e las aportaciones de dicha Administración autonómica en el
próximo ejercicio 2,018 y'siguientes asciendan a'una cuantía igualo. superior 'a las
realizadas con anterioridad a que se acordarse su progresiva reducción

Por toda ello, el Grupo Municipal ~el Partida Popular solicita que el Pleno
del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedes aprueba el siguiente acuerdo :

1° Instar a la'Generalitat de Catalunya para que a partir del ejerciCi'o 2.018 su
aportación a .la Escuela de Arts i Oficis Arsenal, Llars d'Infants y la Escola de Musica
de Vilafranca del Penedes . una cuantía igual o superior a las realizadas con. .
anterioridad a qU,ese acordar~e su progresiva reducción desde el año 2.008

Defendera la presente mOClOn el Portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular en el Ayuntarniento de Vilafranca del Penedes.
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Que presenta el Grupo Municipal. del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Vilafranca del Penedes para que sea debatida y en su caso aprobada en el próximo
Pleno del Ayuntami~nto de Vilafranca del Penedes que tiene que celebrarse. el próximo
día 27 de Junio del 2.017 .

ATEN.pIENDO que el. Ayuntamiento del Vilafranca del Pen.edes incumple lo
dispuesto en el art. 85.2 del Real Decreto 2568/1986 del Reglamento de organización,
funcionarpiento y régimen jurídico de las Entidades locales que señala que la efigie del
Rey debe estar colocada en el salón de sesiones de los ayuntamientos (" En el lugar
prejerente del salón de sesiones estadJ colocada la efigie de S.Af. El Rey") . Y que
dicha norma se iN.cluyeentre los requisitos de celebración de los Plenos municipales.

ATENDIENDO que el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedes al no retirar de
fonna inmediata la estelada colocada en el mastil emplazado en la Rambla de Sant
Francesc y las esteledas colocadas en muchas farolas del municipio incumple los
principio s que deben presidir su actividad, objetividad y neutralidad de la
Administración, que ha de vincularse necesariamente a los principio s de legalidad e
interdicción de la arbitrariedad ( Art. 9.3 CE) y 103.1 CE ("la Administración Pública
sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho "), y mas concretamente para las entidades
locales, a lo claramente dispuesto en el art. 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local : "las Entidades locales sirven con
objetividad los intereses públicos que les estan encomendados y actúan de acuerdo con
los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho. )

Ese es el criteri o de la jurisprudencia establecido por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo en Sentencias como la de 28 de Abril del 2.016
dictada en el recurso de casación 827/2015 en la que se dice :

"Dichos hechos son incompatibles con el deber de objetividad y neutralidad de
los Poderes Públicos y las Administraciones, en la medida en que estos toman partido
por una posición parcial, es decir, no ajustada a ese deber de neutralidad o
equidistancia, sina alineada con las pretensiones de un grupo de ciudadanos con
inevitable exc!usión del resto, y hacemos nuestra también la afirmación de que lo
relevante no es que la bandera cuestionada pertenezca a un partido, o se identifique
con una concreta !ormación política, sino que no pertenece a -es decir, no se identifica
con- la comunidad de ciudadanos que, en su conjunto, y con independencia de
mayorías o minorías, constituye jurídicamente el rejerente territorial de cúalquYera de
las Administraciones o Poderes Públicos constituidos en er Estado español, en la



Comunidad'Autónoma 'de Cataluña o en la provinc.ia de Barcelona, y por tanto su uso
por cualquiera deè~a:S' Administraci6ne',ro Po'deres 'qiLÏebra el referido principio de
neutralidad, siendo notorio que la bandera "estelada" constituye un simboló de la
reivindicación indepeJ1dentista de una pa.rte de los ciudadanos catalanes representados
por una parte de los partidos politicos, y sistematicamente empleado por aquellas
juerzas politicas que defienden esa opción independentista, péo carece de
reconocimiento legal valido como simbolo oficial de ninguna Administración
territorial, resulta obvio que su uso y exhibición por un poder públièO -en este caso de
nivel municipal- solo puede ser ealificadG de partidista en cuanto asociado a una parte
-por importante o relevante que sea- de la ciudadania identificada con una.
determinada opción ideológica (aunque estq sea compa,rtida por varios partidos o
juerzas electorales), pel'o no representativa del resto de los ciudadanos que no se.
alinean con esa opción, ni por consiguiente, con sus simbolos.

Ademas se dice en dicha Sentencia que solo son decisiones democraticas las
que "se ajustan, en su procedimiento de adopclón y en su contenido, a la ley". "En otras
palabras, el hecho de que los acuerdos en los órganos colegiados se tomen
democraticamente en modo alguno los hace conformes a Derecho, sino que
precisamente estan sujetos al mismo y por ella pueden ser invalidados". Por último, el
Suprema rechaza la apelación genérica de Convergència a la "libertad de expresión" de
los Ayuntamientos, porque son "los ciudadanos, y no las instituciones", los que tienen
derecho a ella.

Finalmente en dicha Sentencia también se dice que :"Tal exigencia de
neutralidad se agudiza en los periodos electorales, puesto que como sostiene este
Tribunal en la sentencia de 19 de noviembre de 2014, rec. 288/2012 , "el sufi'agio
igualitario para la elección de representantes parlamentarios es, según disponen los
articulos 68.1 y 69.2 de la Constitución (CE) y 8.1 de la LOREG, un elemento de suma
trascendencia de nuestro sistema politico, y por ello, paralelamente, la neutralidad de
todos los poderes pÍLblicos constituye uno de los instrumentos legalmente establecidos
para hacer efectiva esa igualdad que ha de ser observada en el sujragio. Y procede
añadir asi mismo,que dicha neutralidad en los procesos electorales es una de las
especijicas proyecciones que' tiene el genérico mandato de objetividad que el artic'ulo
103.1 CE proclama para la actuación de toda Administración'pública",' razón por la
cual sostiene la sentencla de esta Sala de 18 de junio de 2014, rec. 555/2012) 'que "ese
articulo 50.1 de la LOREG debe ser interpretado en la clave constitucional del su.fragio
libre que proclama el articulo 68 de la Carta Magna. Su.fragio libre que significa
proclamar como un esencial designio de verdadera democracia el establecer un sistema
electoral que garanticeun mórco institucional de neutralidad en el que el ciiLdadano
pueda con absoluta libertad, sin interjerencias de ningÍLn poder público, decidir los
té/minos y el alam ce de sit participación politica".

ATENDIENDO que el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedes inéumple el
art. 3'10 de la J..ey 39íl98 de 28 de Octubre en tanta que no ondea la 1;:Janderaespañola
: en el exterior y ni ocupa el lugar preferente en el interior de todos los edificios y
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establecimientos de la administración m~nicipal y la jutisprudencia de la Sala de lo
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprema establecida en Sentencias como
las de 24 de Juiio del 2.007 en el Recurso de Casación 354/2004 en la 'que se dice:

" artículo 1.0, clave para entender y expresar el contenido, alcance )!

signific.ado que el símbolo tiene, expresa que "La Bandera. de España simboliza la
nación, es signo de soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y
representa los valores superiores expresados en la Constitución". En el art. 3.0.1
especifica que "La Bandera de Espaf1a debera ondeal' en el exterior y ocupar el lugar. .
preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración
central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estada ". La'
expresión "debera onde al'" que' utiliza el legislador, formulada en imperativa
categórico viene a poner de relieve la exigencia legal de que la Bandera de EsjJaña
ondee todos los días v en los lugares que expresa, como símbolo de que los edificios o
establecimientos de las Administraciones Públicas del Estado son lugares en donde se
ejerce directa, o delegadamente, la s'oberanía y en ellos se desarrolla la función pública
en toda su amplitud e integridad, sea del orden que fuere, de acuerdo con los valores,
principios, derechos y deberes constitucionales que la propia bandera representa, junta
con la unidad, independencia y soberanía e integridad del Estado Espaf101.Por ello, la
utilización de la Bandera de Espaf1a en dichos edificios o establecimientos debe de
serlo diariamente como manifestación, frente a los ciudadanos, del contenido que
simboliza y representa, y sin que la expresión usada por el legislador quede desdicha
por la locución "cuando se utilice" que se recoge en el art. 6. o de la misma Ley , pues
este artículo al igual que el n. o 7. o esta regulando la utilización esporadica, accidental,
eventual, no cotidiana, con ocasión de tener lugar los "actos oficiales" a que hace
referencia el art. 4 de la Constitución y también, sin este Cal'acter de oficialidad,
cuando con motivo u ocasión de actos públicos o ceremonias se quiera hacer patente el
ambito nacional de los mismos o su proyección, enarbolando para ello la bandera. La
Ley distingue y regula dos diferentes situaciones en las cuales debe ondem' la Bandera
de Espaf1a. La primera en el exterior de los edificios y establecimientos de las
Administraciones del Estado, en los que la bandera debe ondear diariamente con
caracter de permanencia, no de covuntura, no de excepcionalidad sino de generalidad
v en todo momento. Por ello, el legislador a lo largo del art. 3 utiliza siempre las
expresionesgramaticales en sentido imperativo "sera la única que ondee" (parrafos 2 y
3) "se colocara" (punto 4) "se enarbolara" (punto 5) para expresar una idea o un
contenido normativo de naturaleza permanente y no esporadica, ¡rente a la regulación
que efectúa en los artículos 6. o y 7. o que es. coyuntural, accidental o eventual. Por ello
regula el lugar quedebe ocupar cuando concurra con otras, especificando le
corresponde el lugar destacado, visible y de honor, y preeminente respecto de las otras,
así como que el lugar preeminente y de maximo honor sera la posición central cuando
el número de banderas sea impar y siendo par, de las dos posiciones que ocupan las del
centro la dellado izquierdo delobse~'vador".



En razón de lo expuesto el Grupo Municipal .del Partida Popular en el
Ay:uDtamiento de Vilafranca deÍ Pendes salicita que por el Plena del Ayuntamiento
de Vilafranca del Penedes. se apruebe el siguiente ACUERDO:

"Instar al Equipo de Gobiemo del Ay:untamiento de Vilafranca del Penedes, para
que de forma inmediata :

.. .A} Coloque una efigie de S.M. El Rey en lm lugar preferente del salón de
sesiones del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedes.

B) Retire la estelada del mastil emplazado en la Rambla de Sant Fral?-cescde
Vilafranca d~l :(enedes ,junto al monumento a Mila i Fontanals, asi como
el resto de esteladas colocada en las farolas del municipio de Vilafranca del•
Penedes.

C) Coloque banderas de España que ondeen en elyxterior y ocupen el1ugar
preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos del
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedes ..

Defendera la presente moción el Portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedes Josep Ramon Sogas
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