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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME  

DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 

Núm.: 2/2020 
Caràcter: ordinari 
Data: 16 de setembre  de  2020, a les 19.30 hores 
 
Assisteixen: 

 

Regidor de Promoció Econòmica i Projecció Exterior 

i President del Consell Municipal de Comerç i Turisme  Joan Manel Montfort i Guasch 

Regidora de Promoció Turística i Vicepresidenta 

del Consell  Mpal de Comerç i Turisme     M. Dolors Rius i Marrugat 

Grup Municipal ERC       Jordi Rosell i Perelló 

Grup Municipal JxC      Mar Montserrat i Blanch 

Grup Municpal PSC      Miquel Medialdea i Guijo 

Grup Municipal C’s      Thilo Elmering i Elmering  

Institut d’Estudis Penedesencs     Lluis Hill Plans 

Associació Comerciants de la Girada    Pilar Badell  

Associació Vinícola Catalana     Mireia Tetas José 

Associació Comercial Centre Vila     Yolanda Lezcano 

Òmnium Cultural       Jordi Parellada i Rovirosa 

Acadèmia Tastavins      Max Margalef Rivero 

Fegp        Rosa Jorba 

Aj. Vilafranca- Directora de l’Àrea de  

Promoció Econòmica i Projecció Exterior    Rosa Figueras Mas 

Aj. Vilafranca – Cap del  Servei de Turisme                Pilar Yagüe Pérez 

Aj.Vilafranca – Secretària Consell Munipal Comerç i Turisme  Olga Cabrera Ysas 

 

S’absenten: 

 

Associació Concessionaris Mercat de la Carn   Salvador Queraltó Vallès 

Associació Paradistes Mercat St. Salvador    Montserrat Miranda Masó 

Consell Regulador Denominació Origen Penedès   Francesc Olivella i Pastallé 

Vinseum       Xavier Fornos Sabaté 

Unió de Botiguers i Comerciants de l’Espirall   Sílvia Raventós Busquets 

Grup Municipal CUP      Vanesa Rafecas Figueras 

Grup Municipal VeC      Toni Navarro i Garcia 

Gremi d’Hostaleria Alt Penedès     Joan Carles Segura Freixeda 

 

El President del Consell Municipal de Comerç i Turisme, Joan Manel Montfort i Guasch, dona la benvinguda als 

assistents  

 

1. Informació de les dates de les Fires i Festes 2021 

 

S’informa de les dates de Fires i Festes per al 2021: 

 

Fires de Maig es duran a terme els dies 14, 15 i 16 de maig de 2021 
Fira del Gall 18 i 19 de desembre de 2021 
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2.    Informació proposta de modificació de les Ordenances Fiscals 2021 
 
S’expliquen les principals modificacions de les ordenances que afecten a comerç, mercat i turisme, per l’any 
2021.  
 
Ordenança 11 
 
S’afegeix una taxa per les Fires de Maig, en concepte de Fires en format virtual amb un import de 450 €. 
 
Ordenança 15 
 
S’ha establert una taxa fixa per les casetes de la Fira de Santa Llúcia 
 

- Infraestructura bàsica 31€/m2 
- Infraestructura d’estand tancat 50€/m2 

 
Pel que fa a les ordenances de turisme (11, 15, 16, 38), no es un canvi en l’import de les taxes, si no una 
modificació en el redactat, per canvi de legislació. 
 
Jordi Parellada pregunta que entra en la taxa de format virtual de les Fires de Maig. S’explica que entra la 
visualització de l’empresa a la pàgina web de les Fires, presència dels diferents stands, sala reunions virtuals, 
espai demo, espai plaça del vi, espai jugafira. Per a empreses que els hi es difícil venir a la fira física, per 
exemple el comerç. No es tracta de substituir les Fires de Maig físiques sinó de complementar les existents. 
 
Jordi Rosell pregunta perquè s’ha tret la taxa de l’ús de les bicicletes en turisme. S’explica que no hi havia molta 
demanda. També hi ha un conflicte administratiu. 
 
Jordi Rosell pregunta per l’import dels subvenir de l’oficina seran fixats per el govern local. S’explica que 
s’elimina també. 
 
Àmbit de turisme 
 
3. Indicadors turístics de la destinació “Capital del Vi”: gener/ agost. 

 
Lamentablement no es poden oferir dades completes per el tema de la pandèmia. Juny, juliol hi ha hagut un 
repunt. El març es veia un repunt respecte l’any passat, però s’ha truncat.  
 
El degoteig que es va tenint els caps de setmana es prou interessant i s’intentarà aquest mes d’octubre 
aprofitar el bon temps.  
 
Les visites que es van fent des que es pot obrir, s’ha de dir que es fan amb les mesures pertinents i complint el 
protocol.  
 
Publicitat programatica, va dirigit al públic que nosaltres volem. Es una plataforma que dona indicacions de 
l’interes que té la gent en el turisme de Vilafranca. 
 
Les xarxes socials ha anat augmentant. 
 
Finalment desprès de molt de temps treballant en el tema, vindran els de TV3 a gravar a Vilafranca. Trobar 
l’emplaçament idoni per fer un reportatge de la càmera dels temps de TV3.  

 
 

4. Presentació projecte: “Bar a vins”. 
 
Es un projecte que es va engegar el mes de Maig on els bar i restaurants adherits ofereixen tapes de qualitat 
amb vins del Penedès 
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Als Bars i restaurants que estan adherits se’ls hi farà un curs per saber vendre vins. També realitzarán formació 
en temes de seguretat. 
 
Max Margalef s’ofereix per fer formació a la restauració en nom de l’Acadèmia Tastavins. 
 
5. 3a. Edició “ Obrim Vilafranca” 
 
Es presenta la 3a edició obrim Vilafranca, molt segur i adaptat a les circumstàncies. 
 
Es realitza el dissabte tarda i diumenge matí. Es fan les reserves a la web de turisme. 
 
6. Fira del Gall 2020 
 
S’estan plantejant tres escenaris diferents, depenen de les circumstàncies que hi hagi en el moment.  
 
Es fa un incís per parlar de com els ha anat a les cases rurals i restauració en el retorn a la normalitat. En el cas 
de les cases rurals ha anat be i en la restauració depèn dels espais del negoci han treballat mes o menys. 
Veurem com funciona l’últim trimestre. 
 
7. Pla d’Acció per a la reactivació econòmica  
 
Parlar de les 50 mesures. Propostes per reactivar l’econòmia en aquest marc del covid – 19. Es va crear un 
document marc amb propostes. Es va demanar la col·laboració i opinió a tots els sectors econòmics de la vila.  
 
Es van recollir en un document les mesures que es volien dur a terme per ajudar al comerç i diferents sectors 
econòmics en aquests moments tan difícils.  
Es va posar en marxa l’Oficina d’Atenció a l’Empresa en format virtual. 
 
8. Campanya Vilafrancs 
 
S’explica el procediment de la campanya Vilafrancs i quin són els resultats de moment.  
Separat per sectors.  
 
De moment no hi ha gaire impacte. S’està treballant per veure quins són els problemes i que es el que fa que 
no acabi de funcionar. Es molt lent. 
 
Jordi Rosell, es bona iniciativa però creu que la comunicació ha fallat una mica. Els mateixos comerços no 
estaven ben informats i la gent no sabien que hi havia aquesta campanya. Creu que potser no es fàcil i àgil.  
 
Joan Manel Montfort comenta que l’Ajuntament ha proposat posar un comercial que anirà a informar als 
comerços i explicar bé la campanya. 
 
Rosa Figueras informa que s’ha fet molta comunicació en els mitjans locals a banda dels butlletins, les pàgines 
web i mitjançant flyers. 
 
Jordi Rosell pregunta si s’obrirà a la resta de ciutadans. 
 
Rosa Figueras comenta que creu que el millor que es pot fer es tancar aquesta campanya i tornar-la a obrir de 
cara al Nadal i obrir-la a tothom. 
 
Jordi Parellada fa 3 aportacions. 
 

- Creu que a Sant Cugat estan fent una campanya similar i se’ls podria preguntar. Joan Manel Montfort 
informa que no hi ha cap població que ho faci. 

- Obrir a més públic. Joan Manel Montfort comenta que es va considerar que la prioritat era els 
Vilafranquins, i no ha funcionat, per tant es una possibilitat. 

- Falta comunicació. Depèn del comerciants si s’impliquen o no en la campanya. 
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Rosa Jorba , creu que potser la comunicació no està ben entesa.  
 
Max Margalef opina que s’ha d’obrir a la comarca mínim. 
 
Pilar Badell opina que hi ha molt comerciants que no estan per la campanya. Creu que es una bona idea posar 
una comercial que expliqui la campanya. 
 
Yolanda del Centre Vila opina que es molt difícil arribar la gent. 
 
9. Campanya Marketplace 
 
Es comenta una mica el funcionament del Marketplace i en quin pas està el projecte. 
 
10. Campanya de Nadal: Il·luminació 
 
L’Ajuntament està treballant per fer la gestió de la il·luminació i no donar més feina a les Associacions i fer-ho 
l’Ajuntament directament. 
 
S’està fent el projecte tècnic per tirar-ho endavant. 
 
Jordi Rosell, opina que s’ha d’il·luminar mes zones (rotondes, i mes exterior) 
Pregunta per la pista de gel. Yolanda comenta que encara s’ha de valorar amb l’Ajuntament si es viable o no. 
 
Jordi Rosell comenta que ERC, proposa fer un parc de Nadal. Joan Manel Montfort ho té anotat. 
 
11. Valoració Fires de maig virtuals 

 
Es valora positivament les Fires de Maig virtuals. Es va fer un balanç positiu amb la comissió de Fires. 
 
Jordi Rosell en nom ERC, felicitar per la iniciativa. I creu que s’ha de complementar amb les fires presencials. 
 
Jordi Parellada, ha de ser complement no substitució. Creu que la presencial ha de seguir essent. 
 
Max Margalef comenta que s’intenta donar eines perquè el comerç es digitalitzi i obrir a més públic. 
 
12. Mercats no sedentaris. Mesures adoptades per Covid-19 
 
S’explica les mesures preses per dur a terme els Mercats no sedentaris. Ha estat difícil perquè hi ha canvis 
constants en la normativa. 
 
13. Obres de la Plaça de l’Oli 
 
S’informa en quin moment estan les obres de la Plaça de l’Oli i com quedarà definitivament 
 
14. Precs i preguntes 
 
Jordi Rosell fa diferents precs i preguntes: 
 

- Reclama que no s’ha portat a aprovació l’acta anterior i que jo havia fet esmenes. Es disculpen i 
comenten que l’enviaran per correu perquè els membres del Consell l’aprovem.  

 
- Comenta que s’hauria de netejar pintades com les que fa molt de temps que hi ha davant 

l’Antonella del carrer de la Palma com a carrer comercial i turístic que és. Em comenten que “és 
veritat, farem les gestions corresponents”  
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- Recorda temes comentats en altres reunions,  i que entenc que ara no son prioritaris,  però que 

cal recordar i gestionar com: + acabar les rotondes “Capital del Vi” (faltava pintar i/o il·luminar) i 
les altres que s’havien de decorar amb un acord entre privats i l’Escola d’Art.  

 
- Comenta que continuem sense saber si es farà una rèplica de la Premsa de l’Avinguda Tarragona 

o què es farà en aquell espai. 
 

- Pregunta com està el tema d’il·luminar alguns edificis i monuments de la Vila que van dir que 
s’il·luminarien 

 

- Felicita al govern perquè finalment s’ha solucionat el tema dels carrerons netejant les pintades (i 

fent manteniment quan algú en fa alguna de nova), posant llums leds i cartells de càmeres de 

seguretat. Ells agraeixen la meva insistència amb un tema que ells no tenien com a  prioritari i 

que finalment s’ha pogut solucionar.  
 

 
En acabar en Joan Manel Montfort aixeca la sessió a les 21.30 hores. 
 
I per què així consti, com a secretària, estenc aquesta acta a Vilafranca del Penedès, a data 17 de setembre de 
2020. 
 
 

 

 

 

 

 

Joan Manel Montfort i Guasch     Olga Cabrera Ysas 

President        Secretaria per delegació 
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