
~ AJUNTAMENT
•"11. VILAFRANCA~"" .DEL PENEDES

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Núm. : 12/2017
Caràcter: ordinari
Data: 12 de desembre de 2017
Horari: de 20:05 a 22:55 hores
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (PDECat)

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
- Ramon Arnabat i Mata (VeC)
- Anna Doblas i Ruiz (PDECat)
- Raimon Gusi i Amigó (PDECat)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (PDECat)
- Marcel Martínez i Mañé (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC)
- Joan Manel Montfort i Guasch (PDECat)
- Meritxell Montserrat i Mestres (PDECat)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)

Dolors Rius i Marrugat (PDECat)
- Francisco Romero i Gamarra (PSC)
- Aureli Ruiz i Milà (PDECat)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon 1. Zaballa i Serra (PSC)

Excusa la seva absència:

- Montse Arroyo i Ferrando (PSC)
- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)

És present el secretari de l'Ajuntament, Eduard Marcó i Alberti, i també l'interventor
general Antoni Peiret de Antonio.

Desenvolupament de la sessió

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
21/11/2017.
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Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 21/11/2017,
la qual és aprovada per assentiment.

SERVEIS CENTRALS I HISENDA

2. NOMENAMENT SÍNIDC DE GREUGES MUNICIPAL Aprovació, si s'escau,
del nomenament del Sr. Jaume Rafecas i Ruiz com a Síndic de Greuges de
Vilafranca del Penedès.

Atès que la Sindicatura de Greuges de Vilafranca és una institució que té la funció
de defensar els drets i les llibertats públiques dels veïns del municipi, especialment
en relació amb l'actuació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i dels
organismes que en depenen.

Atès que la Sra. Maria Glòria Valeri i Ferret, que va formular la seva renúncia
voluntària, cal procedir al nomenament de la persona que l'ha de substituir.

Atès que l'article 105 del Reglament Orgànic Municipal preveu que el síndic de
greuges de Vilafranca és elegit pel Ple municipal per majoria de les tres cinquenes
parts, del nombre legal de membres de la corporació, essent el seu mandat de cinc
anys.

Atès que la persona que es proposa compleix amb tots els requisits establerts en
l'article 105 a dalt esmentat.

Per tot això es proposa al Ple el següent

ACORD:

Primer.-Acceptar la renúncia voluntària del càrrec de síndica de greuges municipal
formulada per la Sra. Maria Glòria Valeri i Ferret, agraint-li els serveis prestats.

Segon.- Nomenar síndic de greuges de Vilafranca del Penedès al Sr. Jaume
Rafecas i Ruiz. El seu mandat serà de cinc anys i les seves funcions i el procediment
d'actuació es regiran per allò que disposa el Reglament Orgànic Municipal.

No obstant, el Ple acordarà allò que consideri oportú.

VOTACIÓ: L'anterior proposta d'acord és aprovada per unanimitat dels regidors
presents

INTERVENCIONS:

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que és el moment del comiat d'una síndica
que de tant temps que feia la seva tasca, ja formava part de l'ajuntament i la
defineix com una persona polivalent i que sap escoltar. La tasca de la Sindicatura
és important, difícil i complicada, ja que li toca lluitar contra dues visions de la
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mateixa cosa, entre l'administració i el ciutadà que considera que no ha estat ben
tractat.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà positivament la proposta. Agraeix la
tasca de la Sra. Valeri. Llegint els informes, es veu que hi ha una gran dedicació. Es
veu que sap escoltar i ha sabut ponderar les queixes. I dóna gràcies perquè la
dedicació ha estat sense cobrar cap sou.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) agraeix la tasca feta durant tots aquests anys per la
Sra. Valeri. Ha donat consistència a aquesta figura clau. Agraïment que fa extensiu
al seu col'laborador, en Josep Maria.

Critica com es va fer l'inici del procés d'elecció, tot i que finalment s'ha reconduït el
tema. Finalment dóna suport al Sr. Jaume Rafecas com a nou síndic, en la tasca de
donar suport als veïns.

La Sra. Mònica Hill (ERC) anuncia el vot favorable del seu grup. Agraeix la tasca
feta per la Sra. Glòria Valeri de manera voluntària i amb molta cura, la qual ha
sabut pressionar a l'administració, per obtenir resultats. Ha treballat amb molt
sentit de justícia, al costat dels veïns.

Donen la benvinguda al Sr. Jaume Rafecas, que és una persona que estima la vila i
la seva gent. Ha estat molts anys mestre i sabrà aportar el sentit de justícia que els
veïns busquen en el síndic.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que agraeixen a la Sra. Glòria Valeri la feina
feta durant aquest anys i posa de relleu que valoren que es faci de manera
altruista.

Donen la benvinguda al Sr. Jaume Rafecas a aquesta feina que és de molta
responsabilitat. Parafresejan Josep Maria Santacana "Tiburon", el Jaume és un
vilafranquí de pro, paraula i gralla.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que s'han de felicitar tots per haver
consensuat la persona que ha de substituir la Sra. Glòria Valeri, la qual ha fet una
feina exquisida. Agraeix al Sr. Jaume Rafecas l'acceptació del càrrec, ja que la
societat no pot permetre's el luxe de tenir talents jubilats.

La van encertar abans i la tornen a encertar ara. Tindrà el recolzament de tot
aquest Ple i es posa a disposició del nou síndic per qualsevol aspecte que consideri.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que la Sra. Glòria Valeri fa mesos, en la
presentació de la memòria anual, va demanar el seu relleu. S'ha acordat qcabar
l'any. La síndica ha estat fora de l'àmbit polític i ha tingut una dedicació important
vers el ciutadà. Dóna les gràcies per la feina feta.

Esperen i creuen que el Sr. Jaume Rafecas ho farà bé. És una persona proposada
per diversos grups polítics i agraeix l'acceptació del càrrec.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que el sentit de tots és unànime. Les
qualitats del Jaume són moltes. És una persona honesta, que sap escoltar. Està
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segur que estarà per sobre de les ideologies polítiques. Li dóna la benvinguda i està
segur que les bones expectatives es compliran.

Afegeix que la Sra. Glòria Valeri ha sabut pressionar de la manera que s'ha de
pressionar. Finalment lliura un obsequi i una placa en agraïment de la tasca duta a
terme tots aquests anys.

3. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS 2018.
Aprovació definitiva de les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès per 2018.

La Comissió Informativa de Serveis Interns i Hisenda proposa que se sotmeti al Ple
municipal, per a la seva deliberació i votació, el dictamen següent:

Es va aprovar inicialment pel Ple municipal, el dia 18 d'octubre de 2017, l'expedient
de modificació de diferents Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i
preus públics per a l'exercici econòmic de 2018, de conformitat amb el que disposa
el RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals. L'edicte d'informació pública es va publicar en el Butlletí Oficial de
la província el dia 19 d'octubre de 2017 i en el Diari EL PUNT AVUI el dia 20
d'octubre de 2017.

Donat que durant el període d'exposició pública s'ha presentat, en primer terme,
una al.legació per part del senyor Joan Bertran Gavian, en nom i representació d'EI
Centre Degustació, respecte l'ordenança fiscal núm.14, relativa a la taxa d'ocupació
de terrenys d'ús públic amb taules i cadires. L'al.legació i la seves resposta o
contestació és la següent:

AL.LEGACIÓ d'EI Centre Degustació: En relació a l'article 4 apartat d.1) l'ordenança
fiscal núm. 14, reguladora de la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules
i cadires, es demana:

Incloure el carrer de Sant Joan dins l'apartat "Resta de places i carrers".

CONTESTACIÓ: S'accepta, atès que és cert que el carrer Sant Joan no té la mateixa
consideració que les places i rambles, tal i com esmenta l'al.legació. Tenint en
compte això, passarà a tenir la mateixa tributació que la resta de carrers de
Vilafranca. Per tant, s'elimina del paràgraf primer de l'article 4t, apartar d.1), el
concepte 'carrer de Sant Joan'.

Donat que durant el període d'exposició pública s'han presentat tretze al. legacions i
3 suggeriments (se'n diran en tots els casos al. legacions) per part del regidor Toni
Peñafiel i Hervas, en nom i representació de la Candidatura de Vilafranca en Comú
(VEC), respecte de les Ordenances següents: núm. 2, reguladora de la taxa per la
prestació dels serveis d'intervenció administrativa de les activitats i instal.lacions
dels ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació o declaració responsable, i pels controls posteriors a l'inici de les
activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques; núm.5, reguladora de la
taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria
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d'urbanisme; núm.6, reguladora de la taxa per prestació del servei de gestió de
residus municipals; núm. 20, reguladora del preu públic per prestacions de serveis
a instal.lacions esportives municipals; núm. 22, reguladora del preu públic per
assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin al teatre municipal Cal
Bolet o que estiguin realitzades per la regidoria de cultura o l'Ajuntament de
Vilafranca; núm. 23, reguladora del preu públic per assistència a activitats
artístiques i culturals que es realitzin a l'auditori municipal; núm. 26, reguladora de
l'impost sobre béns immobles; núm. 34, reguladora del preu públic per assistència
a l'escola municipal de música de M.Dolors Calvet de l'Institut Municipal de
Formació. Les al. legacions i la seva contestació són les següents:

AL.LEGACIÓ 1 VEC: En relació a l'ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa
per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa de les activitats i
instal.lacions dels ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment a prèvia
llicència, comunicació o declaració responsable, i pels controls posteriors a l'inici de
les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques, es demana una
modificació a l'alça, respecte de l'acord d'aprovació inicial per al 2018, de diverses
de les taxes previstes en l'article 5è, en els seus apartats.

CONTESTACIÓ: No s'accepta. Incrementar les taxes mitjançant una al.legació no és
possible. Exigiria iniciar de nou el tràmit (nova informació pública, etc), amb la qual
cosa seria d'impossible aplicació per a l'any que ve.

Per altra banda dir que les taxes han de suportar, com a màxim, el finançament
dels costos necessaris per a prestar els serveis que les causen. Per tant, el seu
import no pot superar en cap cas aquests costos. La proposta aprovada ja
introdueix un escalat per la qual paga més aquell establiment amb més superfície.
A més, l'increment en el nombre de liquidacions dels darrers anys, ha produït que
la recaptació per aquest concepte sigui comparable a la d'anys anteriors, per la qual
cosa fa pensar que els costos del servei queden coberts amb aquesta major
recaptació.

AL. LEGACIÓ 2 VEC: En relació a l'ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa
per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa de les activitats i
instal.lacions dels ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment a prèvia
llicència, comunicació o declaració responsable, i pels controls posteriors a l'inici de
les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques, es demana:
Afegir al redactat de l'article 6è, un nou apartat lh) (desplaçant els següents
subapartats), amb el següent redactat:

Si el titular de l'activitat ha utilitzat els serveis d'assessorament municipals,
especialment el Centre Àgora, i es tracta d'una nova iniciativa d'activitat econòmica, és
bonificarà amb un 20% de la quota corresponent.

CONTESTACIÓ: No s'accepta. Pensem que no s'ha de discriminar un tribut entre les
noves empreses pel fet que utilitzin o no els serveis municipals. La utilització dels
serveis municipals d'assessorament, per si mateixos, ja són un ajut en forma de
recurs. Bonificar un tribut, en el cas que es proposa de noves activitats, ha de ser
per altres motius (socials, mediambientals, de foment de l'ocupació o similars).
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AL.LEGACIÓ 3 VEC: En relació a l'ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa
per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa de les activitats i
instal.lacions dels ciutadans i les empreses, a través del sotmetiment a prèvia
llicència, comunicació o declaració responsable, i pels controls posteriors a l'inici de
les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques, es demana:

Modificar el redactat de l'article 6è, apartat j) de la següent manera:

j) Tindran una bonificació del 50% de la taxa els establiments o despatxos .... (la resta
segueix igual).

CONTESTACIÓ: No s'accepta. L'Ajuntament de Vilafranca mai ha liquidat taxa als
petits despatxos professionals, atès que es considera que es tracta d'activitats
realitzades habitualment per treballadors autònoms, i que moltes vegades es
realitzen dins del propi habitatge. La mesura de gravar aquestes activitats és
contrària a afavorir el treball per compte propi.

AL.LEGACIÓ 4 VEC: En relació a l'ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa
per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, es
demana:

Modificar l'article 6è, apartats 1 i 2, de l'Ordenança amb el següent text:

"1. La quota tributaria, en els diferents supòsits de llicències, comunicacions i
serveis urbanístics es determinarà aplicant les provisions dels annexos I, II i III
d'aquesta Ordenança. En tots els casos la quota mínima aplicable serà de 31 euros.

2. En el cas que la persona sol.licitant hagi formulat desistiment de la seva petició
de llicència abans de la resolució de la sol.licitud, o hagi revocat la seva
comunicació abans del termini de deu dies hàbils des de la seva presentació, les
quotes que s'hauran de liquidar finalment seran el 15% de les que s'assenyalen en
aquesta Ordenança."

CONTESTACIÓ: No s'accepta. Les petites reformes ( amb base imposable inferior a
2.000 euros), ja es troben exemptes del pagament de la taxa. Una quota mínima
de 100 euros és adient, atès que l'Impost sobre construccions també es troba
exempt per a obres amb base imposable inferior als 8.000 euros.

AL.LEGACIÓ 5 VEC: En relació a l'ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa
per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, es
demana:
Modificar l'article 6è, apartats 3, de l'Ordenança, amb el següent text:

"3. En el cas de comunicacions o assabentats d'obres menors, s'aplicarà una quota
única de 31 euros. Tanmateix, si es tracta de comunicacions o assabentats d'obres
a l'interior dels habitatges que no suposin canvis d'obertures, parets, pilars o
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forjats, ni en l'estructura ni la distribució interior, sense que es requereixi direcció
tècnica ni es modifiquin els usos existents, la quota seria de O euros (exempció), si
el cost real i efectiu de les actuacions comunicades no supera els 3.000 euros."

CONTESTACIÓ: No s'accepta, d'acord amb l'esmentat en el punt anterior.

AL.LEGACIÓ 6 VEC: En relació a l'ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa
per servei de gestió de residus municipals, es demana:

Afegir a l'article 5è punt 2 un nou apartat I) que tingui el següent contingut:

"I) Les unitats de local incloses en els apartats anteriors, determinaran la seva quota
tributària per l'ús efectiu del local en el període de meritació. Pels locals sense ús en el
període de meritació, es tindrà en compte el darrer ús registrat."

CONTESTACIÓ: No s'accepta. Els locals buits tributen per una quota mlnlma que
correspon al cost del servei de recollida. Atès que no hi ha activitat, no té sentit que
paguin per una activitat inexistent, i se'ls carregui el cost del tractament d'un residu
que no tenen.

AL.LEGACIÓ 7 VEC: En relació a l'ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa
per servei de gestió de residus municipals, es demana:

Els subjectes passius que acreditin un ús regular i continuat durant l'any 2018 de la
deixalleria municipal i/o de la deixalleria mòbil, gaudiran d'una bonificació l'any 2019 a
la quota establerta.

Usos
De 6 a 10 usos
Més de 10 usos

Bonificació
20%
40%

Gaudiran d'una subvenció a l'any 2018 equivalent al percentatge de la taxa indicat en
el quadre anterior, les persones que acreditin un ús regular i continuat durant l'any
2018 de la deixalleria municipal i/o de la deixalleria mòbil:
L'acreditació de l'ús regular i continuat de la deixalleria municipal i/o de la deixalleria
mòbil, es realitza mitjançant una targeta lliurada de manera gratuïta.

CONTESTACIÓ: No s'accepta. No existeix un reglament municipal que desenvolupi
aquesta mesura, i és preceptiu el mateix per tal que sigui una mesura aplicable.

Per altra banda, la mesura d'incentivar descomptes que van dels 28 euros als 56
euros anuals (el que significa entre 2 i 4 euros al mes), en cap cas és considera
efectiva i, en el cas de la deixalleria, obliga al desplaçament en vehicle fins a aquell
lloc.
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AL. LEGACIÓ 8 VEC (en forma de suggeriment): En relació a l'ordenança fiscal núm.
6, reguladora de la taxa per servei de gestió de residus municipals, es demana:

Des de Vilafranca en Comú es considera i s'insta a l'equip de govern a proposar
mesures i incentius al llarg de l'any 2018 en la política de reutilització, així com de
reducció i selecció de residus i en el seu reciclatge.

Redacció d'una proposta tècnica al llarg dels primers mesos de l'any, que estableixi els
mecanismes i la regulació de la taxa de residus que tingui en compte els apartats que
detallem a continuació i, posteriorment, debat amb els grups municipals, les entitats i
el Consell de Medi Ambient previ a la redacció de les Ordenances fiscals de 2019.

Estudiar en el termini de l'any 2018, l'aplicació de barems progressius a la taxa
de la brossa (base liquidable de l'IBI, nombre de persones empadronades ... )

- Introduir la recollida selectiva, a través del sistema porta a porta, actualment
existent a la zona de centre vila.
Estudiar en el termini de l'any 2018, la implantació de nous sistemes de
recollida selectiva, que afavoreixin la reducció i selecció de residus; així com
l'increment del percentatge de residus reciclats a la vila.
Polítiques actives de reducció de residus i de reutilització.
Selecció i separació de brossa orgànica, paper i cartró, vidre, envasos, altres
residus ...
Recollides específiques d'olis, piles, medicaments ...

CONTESTACIÓ: Es recull aquest suggeriment i es trasllada als tècnics municipals
per al seu estudi.

AL. LEGACIÓ 9 VEC: En relació a l'ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa
per servei de gestió de residus municipals, es demana:
Eliminar l'article 6è, apartat 2, subapartats 1 i 2 de l'Ordenança vigent.

CONTESTACIÓ: No s'accepta. L'any 2017 és el primer any d'aplicació d'aquesta
mesura i fins el 2018 no es podrà conèixer l'impacte de la mateixa.

AL. LEGACIÓ 10 VEC: En relació a l'ordenança fiscal núm. 20, reguladora del preu
públic per prestacions de serveis a instal.lacions esportives municipals, es demana:

Modificar l'article 4t, les tarifes 24 a 29 (les dues darreres, pel que fa als abonaments
d'estiu), amb la proposta següent:

Proposem l'adopció d'un sistema de preus progressius (tarifació social), seguint la
filosofia del ja establert per altres serveis municipals.

En cas que els serveis tècnics considerin que no és possible executar la proposta per a
les presents ordenances 2018, elevar una proposta en aquest sentit en un termini de
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sis mesos (finals de juny), per tal de poder incorporar-la en el proper debat
d'Ordenances Fiscals.

CONTESTACIÓ: No s'accepta. La implantació d'un sistema de preus progressius
clarament impactaria sobre l'equilibri econòmic de la concessió, la qual cosa
obligaria a l'Ajuntament a fer una aportació econòmica per tal de restituir aquest
equilibri, i aquesta no està prevista en el pressupost municipal. Per altra banda, la
complexitat de la gestió d'aquesta mesura obligaria a destinar més recursos
administratius amb un conseqüent augment del cost del servei.

AL.LEGACIÓ 11 VEC: En relació a l'ordenança fiscal núm. 22, reguladora del preu
públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin al teatre
municipal Cal Bolet o que estiguin realitzades per la regidoria de cultura o
l'Ajuntament de Vilafranca, es demana:
Modificar el punt f) de l'article 4t, quan fa referència a les entitats sense afany de lucre
de Vilafranca de l'àmbit del teatre, la dansa i la música i les escoles amb el següent
redactat:

"Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que desenvolupin activitat en el
sectors del teatre, la dansa i la música i les escoles públiques i concertades de
Vilafranca que imparteixin ensenyaments de teatre, dansa i música interessades en
organitzar espectacles al teatre Cal Bolet gaudiran d'una bonificació del 80% en el
preu del lloguer del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació
es reduirà i en comptes del 80% serà del 70%. Aquestes entitats podran fer un ús
gratuït durant 1 dia al llarg de l'any."

CONTESTACIÓ: No s'accepta. A Vilafranca totes les escoles de teatre i dansa són
privades i, excepte l'escola municipal, de música també són privades, i cap d'elles
és concertada. Si s'aplica aquesta mesura, doncs, totes elles perdrien la bonificació.

Per altra banda, la gratuïtat no és adient, atès que obrir el teatre de Cal Bolet té un
gran cost, i la mesura de bonificació del 80% ja és prou important. Cal tenir en
compte que, a Vilafranca, hi ha registrades més de 75 entitats en aquests àmbits,
la qual cosa podria suposar més d'un ús gratuït a la setmana amb l'impacte
pressupostari que això suposa.

AL.LEGACIÓ 12 VEC: En relació a l'ordenança fiscal núm. 23, reguladora del preu
públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin a l'auditori
municipal, es demana:
Modificar el punt f) de l'article 4t, quan fa referència a les entitats sense afany de lucre
de Vilafranca de l'àmbit del teatre, la dansa i la música i les escoles amb el següent
redactat:

"Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que desenvolupin activitat en el
sectors del teatre, la dansa i la música i les escoles públiques i concertades de
Vilafranca que imparteixin ensenyaments de teatre, dansa i música interessades en
org~nitzar espectacles a l'Auditori gaudiran d'una bonificació del 80% en el preu del
lloguer del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació es

9



reduirà i en comptes del 80% serà del 70%. Aquestes entitats podran fer un ús
gratuït durant 1 dia al llarg de l'any."

CONTESTACIÓ: No s'accepta pels mateixos motius expressats en l'al.legació
anterior.

AL.LEGACIÓ 13 VEC: En relació a l'ordenança fiscal núm. 26, reguladora de l'impost
de béns immobles, es demana:

Modificar l'article 7.2. quedant redactat de la següent manera:

2.1.- El tipus de gravamen general serà del 0,764% quan es tracti de béns
immobles urbans.
El tipus de gravamen específic serà del 0,840% quan es tracti de béns immobles
urbans que, exclosos els d'ús residencial, tinguin assignat els usos establerts a la
normativa cadastral per a la valoració de les construccions. Aquest tipus específic,
únicament s'aplicarà al 10% dels béns immobles urbans que, per els usos següents,
tinguin major valor cadastral:
l - Industrial
C - Comercial
A - Magatzems
M - Solars
O - Oficines
G - Oci

CONTESTACIÓ: No s'accepta. Incrementar el tipus de gravamen d'aquest impost (ni
que sigui a una part dels immobles de Vilafranca) mitjançant una al. legació no és
possible. Exigiria iniciar de nou el tràmit (nova informació pública, etc), amb la qual
cosa seria d'impossible aplicació per a l'any que ve.

AL.LEGACIÓ 14 VEC (en forma de suggeriment): En relació a l'ordenança fiscal
núm. 26, reguladora de l'impost de béns immobles, es demana:
Es proposa crear una línia de subvencions a l'IBI, que sufragui el 95% de la quota, a
les Cooperatives de treball

CONTESTACIÓ:No està previst en el pressupost municipal per a l'any 2018 aquesta
mesura. En tot cas, s'estudiarà si es possible implementar-la més endavant.

AL.LEGACIÓ 15 VEC (en forma de suggeriment): En relació a l'ordenança fiscal
núm. 34, reguladora del preu públic per l'assistència a l'escola municipal de música
M. Dolors Calvet de l'Institut Municipal de Formació, es demana:

L'adopció d'un sistema de preus progressius (tarifació social), seguint la filosofia del ja
establert per altres serveis municipals. Aquesta proposta ha de tenir en compte els
següents elements:

• Coherència amb la proposta de tarifació social d'altres serveis de l'Institut
Municipal de Formació (Escola d'arts ARSENAL)
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• Equilibri financer de l'Escola de música, comptant amb l'actual aportació
municipal

En cas que els serveis tècnics considerin que no és possible executar la proposta per a
les presents ordenances 2018, sol. licitar a l'Institut Municipal de Formació que elevi
una proposta en aquest sentit en un termini de sis mesos (finals de juny), per tal de
poder incorporar-la en el debat d'Ordenances Fiscals de l'any vinent.

CONTESTACIÓ: Es traslladarà aquest suggeriment al Consell d'administració de la
EPEL Institut Municipal de Formació per al seu estudi i l'impacte econòmic que
suposa la seva aplicació.

AL.LEGACIÓ 16 VEC: En relació a l'ordenança fiscal núm. 34,' reguladora del preu
públic per l'assistència a l'escola municipal de música M. Dolors Calvet de l'Institut
Municipal de Formació, es demana:

Modificar l'article 5è

Punt 1. Canviar el títol per aquest: Bonificacions d'accés

Punt 2. Eliminar la frase de l'ordenança vigent i de la proposta de l'equip de
govern per al curs 2018-19: "Les següents bonificacions .... empadronats a
Vilafranca del Penedès"

Punt 3. Afegir abans de la relació de bonificacions i la següent frase:

"Per accedir a qualsevol de les bonificacions que s'expressen a continuació
caldrà demostrar que el nucli familiar disposa d'una "renda equivalent"
inferior a 25.500€.
Les famílies interessades en sol.licitar-ho hauran de fer-ho en el moment de
la inscripció aportant la documentació econòmica que se'ls requereixi o
autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents a l'Agència
Tributària.
La "renda equivalent" està basada en els ingressos bruts anuals dividits pel
nombre de unitats, calculat a partir del nombre de membres de la unitat
familiar, seguint una escala d'equivalència. Aquesta escala dóna el valor 1
unitat al primer adult, 0,5 unitats a la resta de membres amb 14 anys d'edat
o més i 0,3 unitats als menors de 14 anys d'edat. A les famílies
monoparentals se'ls afegirà 0,5 unitats al "nombre equivalent" i a les famílies
amb algun membre amb discapacitat igualo superior al 33% se'ls afegirà 0,3
unitats.

Punt 4. No modificar la bonificació número 10, de manera que resti tal i com
estava pel curs 2016-17: "Els alumnes empadronats a Vilafranca tindran una
bonificació del 5% en la matrícula i en la mensualitat"

Punt 5. Afegir una bonificació: 13.- La unitat familiar que acrediti tenir una
renda equivalent inferior a 12.750 €, disposarà d'una bonificació del 10% en la
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matrícula i en la mensualitat. Per accedir a aquesta bonificació caldrà
demostrar-ho tal i com s'ha establert anteriorment.

CONTESTACIÓ:

Punt 1.- No s'accepta canviar el títol, ja que les bonificacions són al preu per
assistència, tal i com queda establert en l'article ler.

Punt 2. -No s'accepta eliminar la frase esmentada, ja que en el redactat aprovat
inicialment ja es va modificar i no té sentit.

Punt 3. - No s'accepta. Les bonificacions són de tipus social i afecten a diversos
col.lectius amb situacions diferents. Limitar-les a nivells de renda deixaria de banda
molts col. lectius amb rendes mitges però amb situacions socials (famílies
nombroses i/o acollidores, jubilats, pensionistes, persones en atur, etc) per les
quals accedirien a les bonificacions, que veurien com se'ls augmentaria les quotes
de manera significativa. Pel que fa als nivells de renda baix, la ordenança fiscal ja
disposa de bonificacions addicionals. Aquestes bonificacions són les que el Consell
d'Administració de l'escola va determinar i aprovar.

Punt 4.- Entenent que es tracta de la bonificació número 9 (no la 10 com es fa
referència en l'al.legació). No s'accepta atès que aquesta mesura implicaria un
augment important de les tarifes als alumnes de Vilafranca i això no es vol.

Punt 5.- No s'accepta pels mateixos motius que el punt 3, atès que ja existeix la
bonificació del 20% de les quotes per a rendes baixes (mitjana de renda dels
membres de la família per sota del SMI), acumulables a d'altres bonificacions si
escau.

Donat que durant el període d'exposició pública s'han presentat tres al.legacions
per part de la regidora Laia Santís Martí, en nom i representació de la Candidatura
d'Unitat Popular (CUP). Una de les al. legacions fa referència a totes aquelles
ordenances que han estat modificades aplicant increments en els imports a pagar
per part del subjecte passiu o obligat al pagament. Les altres dues al. legacions fan
relació únicament a l'ordenança núm. 26, reguladora de l'impost sobre béns
immobles. Les al. legacions i les seves respostes o contestacions són:

AL.LEGACIÓ 1 CUP: Des de la CUP demanem que tots els impostos i taxes que
s'han modificat inicialment, s'actualitzin amb l'ICP interanual i no per sobre
d'aquest.

CONTESTACIÓ: No s'accepta. L'increment en funció de l'IPC convertiria en inviable
i insostenible el pressupost de 2018 (ja aprovat iniclament). AI llarg dels últims
anys, no s'havia produït un increment dels imports de les ordenances fiscals.

AL.LEGACIÓ 2 CUP: Aplicar un recàrrec del 50% sobre l'Impost de Béns Immobles
(IBI) a tots els propietaris i grans tenidors que es comprovi que disposen de pisos
buits de llarga durada segons reglament.
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CONTESTACIÓ: El recàrrec de l'IBI per pisos buits que es demana ja el tenim
previst expressament en l'Ordenança. Ara bé, mentre l'Estat no aprovi el
Reglament és inviable jurídicament exigir el recàrrec. Quan sigui viable es podrà
aplicar directament, segons preveu la nostra Ordenança.

AL. LEGACIÓ 3 CUP: Afegir l'ajuda, a mode de subvenció, del 50% de la quota de
l'impost d'IBI a aquells immobles que s'inscriguin a la borsa de lloguer social.

CONTESTACIÓ: La llei d'hisendes locals no preveu bonificacions possibles per donar
un pis en lloguer social, i no es poden establir bonificacions en impostos no
previstes per la llei.

Per tot l'exposat i, vist l'informe emès per l'Interventor General,

S'ACORDA:

PRIMER: Estimar l'al.legació núm. 1 de Joan Bertran Gavian, en nom i representació
d'EI Centre Degustació, respecte l'ordenança fiscal núm.14, relativa a la taxa
d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires. Es dóna una nova redacció
a l'article 4, apartat 2, subapartat d.1):

"Pels casos d'ocupacions especials per titulars que disposin de llicència per ocupació
almenys des del mes de juny, per m2 afegit (a la superfície habitual de la llicència)
i dia:

A la Rambla de Sant Francesc, Rambla de Nostra Senyora, Plaça de Sant Joan i
Plaça de Jaume I:

Taules i cadires 7,00 €
Barres i mostradors 25,00 €

A la resta de places i carrers:

Taules i cadires 5,00 €
Barres i mostradors 20,00 € 11

SEGON: Desestimar les al. legacions de VEC amb els números l, 2, 3,4, S, 6, 7,9,
lO, 11, 12, 13 i 16 per les raons exposades. Les al. legacions 8, 14 i lS, les quals
s'han realitzat en forma de suggeriment, s'estimen sense efectes immediats, en el
sentit que es faran les actuacions oportunes per tal d'estudiar la seva possible
aplicació en un futur.

TERCER: Desestimar les al. legacions de la CUP núms. l, 2 3 per les raons
exposades.

QUART: Aprovar definitivament les modificacions de les següents Ordenances
fiscals reguladores dels tributs municipals i preus públics que van ser aprovades en
la sessió plenària de l'Ajuntament en data 18 d'octubre de 2017, i que han estat
objecte d'al.legació, suggeriment o rectificació d'ofici. S'entén aprovat
definitivament el text inicial de 18 d'octubre de 2017 quan l'al.legació resta
desestimada, i amb els canvis corresponents quan l'al.legació, o rectificació
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s'estima totalment o parcialment, en els termes que s'han transcrit anteriorment.
Les Ordenances afectades són:

- Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d'intervenció administrativa de les activitats i instal.lacions dels ciutadans i
les empreses, a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació o
declaració responsable, i pels controls posteriors a l'inici de les activitats, els
controls periòdics i les revisions periòdiques.

- Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per llicències o la
comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

- Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per la prestació del servei de
gestió de residus municipals.

- Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa d'ocupació de terrenys d'ús
públic amb taules i cadires.

- Ordenança fiscal núm. 20, reguladora del preu públic per prestacions de
serveis a instal.lacions esportives municipals.

- Ordenança fiscal núm. 22, reguladora del preu per assistència a activitats de
Cal Bolet i Cultura.

- Ordenança fiscal núm. 23, reguladora del preu per assistència a actes de
l'Auditori municipal.

- Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
- Ordenança fiscal núm. 34, reguladora de l'assistència a l'Escola Municipal de

Música Maria Dolors Calvet.

CINQUÈ: Les modificacions de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs
municipals i preus públics aprovades en la sessió plenària de l'Ajuntament en data
18 d'octubre de 2017, i que no han estat objecte de cap al.legació, suggeriment o
rectificació durant el termini de trenta dies hàbils concedit, es consideren que han
estat aprovades definitivament amb caràcter tàcit d'acord amb la llei. Aquestes
modificacions aprovades definitivament de forma tàcita afecten les Ordenances
següents:

- Ordenança fiscal núm. 00, general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals

- Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa pel servei de cementiri,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipal.

- Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per retirada de vehicles o
immobilització dels mateixos per mitjans mecànics, abandonats o estacionats
defectuosa o abusivament a la via pública.

- Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius.

- Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per prestació de serveis dels
mercats municipals.

- Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per reposició de paviment
asfàltic, d'obertura de sondatges o rases a la via pública, així com de les
vorades i voreres que s'haguessin modificat per a guals, i danys a l'arbrat i
espais verds.

- Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
vinculats a la concessió d'ús d'estands a les Fires de Maig, Fira del Gall i
Festa del Xató.
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- Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per entrada de vehicles a
través de la voravia i reserves de la via pública per aparcament exclusiu.

- Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per ocupació del sòl, vol i
subsòl de la via pública.

- Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa d'ocupació de la via pública
amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys d'ús públic i indústries de carrer.

- Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per utilització
d'instal.lacions, materials i estris municipals.

- Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per estacionament de
vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.

- Ordenança fiscal núm. 19, reguladora del preu públic per utilització
d'instal.lacions, materials i estris municipals.

- Ordenança fiscal núm. 24, reguladora del preu públic per serveis d'hosteleria
a l'Alberg Municipal.

- Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica.

- Ordenança fiscal núm. 28, reguladora de l'impost sobre construccions,
instal.lacions i obres.

- Ordenança fiscal núm. 30, reguladora de l'impost sobre activitats
econòmiques.

- Ordenança fiscal núm. 32, reguladora del preu públic per prestacions de
serveis al pavelló Firal municipal.

- Ordenança fiscal núm. 33, reguladora del preu públic per assistència a
activitats lúdiques, artístiques i culturals i per l'organització de cursos,
seminaris i jornades organitzats pels serveis municipals.

- Ordenança fiscal núm. 35, reguladora de la taxa per aprofitament especial
del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de
subministraments d'interès general.

- Ordenança fiscal núm. 36, reguladora de la taxa per serveis especials de la
Policia Loca I.

- Ordenança fiscal núm. 37, reguladora del preu públic per inspecció sanitària
per als comerços minoristes, establiments i serveis d'àmbit municipal que
desenvolupin activitats que puguin suposar un risc per a la salut pública.

- Ordenança fiscal núm. 38, reguladora de la taxa per prestació del servei de
visites turístiques guiades.

- Ordenança fiscal núm. 40, reguladora del preu públic per l'assistència a
l'escola municipal d'Art Arsenal de l'Institut Municipal de Formaciói

- Ordenança fiscal núm. 41, reguladora del preu públic de l'escola de formació
professional d'Enoturisme de Catalunya de l'Institut Municipal de Formació

SISÈ: Les Ordenances no esmentades en els punts TERCER i QUART anteriors
mantenen el text vigent l'any 2017.

SETZÈ: Aquest acord es notificarà a les persones i entitats que han presentat
al.legacions o esmenes, i es publicarà en la part necessària en el Butlletí Oficial de
la Província. En el BOPB i en el portal de transparència de l'Ajuntament es publicarà
el text íntegre de les modificacions de les Ordenances aprovades definitivament, de
forma expressa o tàcita.
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VOTACIÓ: L'anterior dictamen és aprovat per 11 vots favorables (8 PDECat, 3 PSC)
3 abstencions (2 VeC, 1 PP) i 5 vots en contra (2CUP, 3 ERC)

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que al Ple de l'octubre es va aprovar
provisionalment la modificació de les ordenances, es van sotmetre a informació
pública i s'han presentat un total de 20 al. legacions, entre elles una d'un particular.

Pel que fa a l'al.legació de l'ordenança d'ocupació de la via pública amb taules i
cadires, s'ha acceptat l'al.legació, ja que es tractava de deixar de fer un tracte
desigual, que venia de fa uns quants anys.

De les al. legacions formulades per la CUP i VeC, n'hi ha unes quantes que s'han de
treballar i ens hem emplaçat en els propers mesos a buscar punts per satisfer la
demanda, s'han de buscar fórmules que siguin adients.

La CUPdemana que els tributs no s'incrementin per sobre de l'IPC. No s'accepta la
seva proposta perquè si no es fan els ingressos derivats de l'increment, no es podrà
realitzar el servei. Cal tenir en compte que hi ha tributs que no s'incrementen gens.
L'increment s'estima que serà de 2 o 3 euros més per mes per família.

De les al.legacions de VeC es conclou que el que hi ha és una diferència de model.
Fa poc es va presentar un informe de la UEPsobre les diferències entre municipis a
nivell tributari i va concloure que era molt difícil comparar-se, perquè cada municipi
respon a la seva idiosincràsia.

VeC planteja l'augment d'alguna taxa. Això no és possible perquè s'hauria de fer
una nova exposició pública, cosa que no permetria aprovar la modificació de les
ordenances abans de final d'any. El model que l'equip de govern vol impulsar és
una fiscalitat senzilla i clara i la tarifació social és complexa.

En la fiscalitat sobre les empreses, la visió és molt diferent. Per reduir l'atur s'han
de crear llocs de treball, que només els creen les empreses. Si s'incrementen els
impostos a les empreses que es volen instal.lar aquí, no s'instal.laran. Així mateix,
VeC vol incrementar els impostos a les empreses que tinguin els edificis més grans,
sense tenir en compte si tenen o no benefici.

Finalment exposa que els hagués agradat que les propostes de VeC s'haguessin
parlat abans i el que s'ha fet és presentar-les primer a la premsa i després a
l'ajuntament.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra perquè hi ha ordenances
que s'incrementen per sobre de l'IPC, com per exemple l'IBI. Si s'hagués fet la
feina abans, amb temps, ara no s'hauria d'incrementar la fiscalitat. Si s'hagués tirat
endavant el carrer Comerç, ara ja hi hauria les llicències d'obres i els IBI de les
noves edificacions per incrementar els ingressos. Per altra banda, es constata que
no hi ha una idea clara de que es vol fer amb l'Institut municipal de formació.
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El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que el seu grup va presentar 13 al. legacions
i 3 recomanacions. Les 13 al. legacions han estat desestimades i pensa que és una
qüestió de model. La idea de VeC és que els impostos siguin més equitatius
socialment i mediambientalment. Fan un esforç seriós per intentar buscar la
informació i fer propostes raonables i pretenen que l'increment d'ingressos
respongui a una millor justícia social. No sempre obtene la informació que
demanen. Per exemple, es va demanar que els donessin dades de com hauria estat
la recaptació l'any 2017 de l'Ordenança fiscal número 2, si s'hagués mantingut
l'ordenança de 2016 i la resposta va ser que era massa feina.

Proposen la tarifació social de l'escola de música i del Complex aquàtic. A l'escola
de música fa temps que venen reclamant la tarifació social i la resposta és que es
traslladarà la proposta al Consell d'Administració de l'EPEL.

Pel que fa a l'IBI, hi ha marge de maniobra. La proposta de VeC és que aquells
béns immobles no residencials que tinguessin un valor cadastral de més de
300.000(, se'ls incrementés el tipus, cosa que comportaria que no caldria
incrementar tant l'IBI de les famílies.

En quant a la taxa de recollida d'escombraries, no té sentit que tothom pagui igual,
independentment de la quantitat d'escombraries que genera, independentment de
si recicla o no. Els residus urbans també és un tema fiscal, sense fiscalitat no hi ha
canvis.

Diu l'equip de Govern que defensa les empreses, però mentre VeC vol pujar el
impostos a determinats contribuents, l'equip de Govern unifica la tarifa de recollida
d'escombraries a determinades empreses. On abans hi havia la tarifa de O a 50
metres quadrats i una altra per als comerços de 50 a 100, ara sols hi ha un grup i
suposa la baixada de la taxa a les empreses de 50 a 100 metres quadrats.

La taxa de recollida de residus s'ha incrementat un 3% a les empreses i un 6,5% a
les famílies.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que les propostes de l'equip de govern són les
mateixes de l'any passat, amb la modificació a l'alça de diverses taxes i preus
públics que tenen com objectiu equilibrar el pressupost.

Sempre han defensat unes ordenances més justes socialment i ambiental ment i la
proposta no compleix les expectatives que tenien. En els darrers dos anys, ERC ha
fet propostes i al.legacions i sempre han estat refusades, bàsicament perquè l'equip
de Govern no les comparteix com a model.

Anuncia el vot negatiu del seu grup.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que si l'economia la generen les persones,
l'economia s'ha de posar al servei de les persones. Difereixen en el model econòmic
de ciutat, el Govern és neoliberal. El seu model es basa en un seguit d'inversions
que generen un benefici privat. Les ordenances fiscals no introdueixen mesures
correctores que facin que pagui més qui més té.
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Vivim una situació de crisis sostinguda i troben a faltar bonificacions. No els sembla
correcte pujar taxes quan els ingressos de la gent no pugen i s'ha demanat que al
menys, l'increment de l'IBI no sigui superior a l'IPC.

Posa de relleu que el preu del lloguer a la vila s'ha incrementat un 12% el darrer
any, el preu mitjà del lloguer d'un pis a passat de 436 a uns 487€ mensuals.

Insisteix en que la tarifació social és possible. Quan es té l'objectiu clar, es poden
trobar les vies.

Hi ha dos models sobre la taula. Tot i que no són les seves ordenances, s'han
presentat al. legacions per tal de ser treballades, tal com va manifestar el Sr. Ruiz
en la reunió que van tenir. Es tracta d'aplicar el recàrrec del 50% als propietaris de
pisos buits fa més de dos anys i al mateix temps es pot afegir una mesura de
foment en forma de bonificació als pisos que els posen a disposició de l'ajuntament
per destinar-los a habitatge social.

El Sr. Francisco Romero (PSC) afirma que en matèria fiscal cal diferenciar el traç
gruixut del traç fi. Des de promoció econòmica quan es fa un estudi de perquè una
empresa s'instal.la en un lloc o un altre, es conclou que les empreses miren
l'entorn, comparen condicions, entre elles la fiscalitat i decideixen on s'instal.len.

Quan ens comparem amb l'entorn l'únic ajuntament que no ha hagut de subscriure
un Pla de sanejament des de 1979 és Vilafranca. El fet de tenir la hisenda sanejada,
permet que es puguin prestar serveis. A nivell de model, l'equip de Govern vol
continuar amb aquesta idea. S'ha de complir amb el sostre de despesa i cal
augmentar els ingressos, perquè el marge que teníem per inversions s'ha anat
reduint amb la crisis. La idea és mantenir els serveis i assegurar un marge per a la
inversió.

Tot apunta que el parc d'habitatge sense cèdula d'habitabilitat és menys de 500
sobre un cens de 14.000. Cal fomentar la rehabilitació.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que hi ha voluntat de buscar acords o si més
no, línies de treball. Les modificacions de les ordenances fiscals no són
exclusivament per consideracions polítiques, sinó que n'hi ha que són per motius
exclusivament tècnics.

El model de Vilafranca és d'impostos baixos, que beneficia a les famílies. Els
impostos a les empreses s'han de fer tenint en compte l'entorn.

En quant a la disponibilitat d'informació, manifesta que tota aquella que hi és, la
donen. El que costa és tota aquella informació que cal elaborar

Cal millorar el tema de la brossa. És veritat que la fiscalitat és efectiva, però
aquesta efectivitat per a que realment passi això, cal uns impostos molt més alts,
que farien repensar a la gent el que val el servei i el benefici que en tenen si
compleixen els paràmetres per accedir als descomptes.
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Finalment manifesta que ells creuen que quan es parla d'empresa, no es tracta
només dels empresaris, sinó que dintre de l'empresa també hi ha treballadors i
també hi ha altres empreses que presten serveis, etc.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que si l'equip de persones que hi ha a l'Àrea
d'Hisenda no pot en 15 mesos fer un estudi de l'impacte de la fiscalitat, llavors vol
dir que tenim un problema. Hi ha molts elements que fan decidir la instal.lació
d'empreses. El model d'anar baixant la fiscalitat perquè els altres baixen,al final
dóna un fracàs del model.

No estan d'acord que pagui més per la brossa els ciutadans de Vilafranca que les
entitats bancàries.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que és fals que una oficina bancària pagui
menys que una família per la recollida de la brossa.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) aclareix que el que volia dir és que l'increment percentual
de la taxa de la brossa és més gran en les famílies que en una entitat bancària.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que els treballadors de la casa no hi són
per fer estudis. Els grups municipals ja tenen una assignació mensual per tal de fer
estudis. Així mateix recorda que plantejar un increment d'impostos suposa obrir un
altre període d'informació pública, ja que de no fer-ho, algú podria impugnar-ho
dient que s'ha produït indefensió.

4. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST ENTITAT. Proposta al Ple, si escau,
d'aprovar l'expedient de transferències de crèdit número 15 del pressupost de
l'Entitat vigent.

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. 15 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Transferències de
crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany mitjançant baixes per transferència de
partides que ofereixen sobrant, 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

5.43001.22799 Contracte suport implementació
Programa conservació Gall Penedès 3.000.00 3.000,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT:

3.000,00
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Partida

4.92022.22101
Municipals

4.16501.22799
serveis

Subministrament d'aigua edificis
20.000,00

Enllumenat públic.- contractes de
20.000,00

3.32602.44900 Transferència corrent a EPEL
Institut Municipal de Formació 85.000,00

5.33801.44900 Transferència corrent a la Fundació
Festa Major de Vilafranca 16.000,00141.000,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAOD. l TRANSF. DE CRÈDIT

FINANÇAMENT

BAIXES PERTRANSFERÈNCIA:

Partida

144.000,00

1.13201.16000
Local

Quotes socials.- personal Policia
81.920,00

2.01101.31002 D'empreses autònomes, comercials
indust. o financeres.- interessos 20.000,00

1.49101.44900 Transferència corrent a Serveis
Municipals de Comunicació, SL 39.080,00 141.000,00

TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA
BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES:

Partida

141.000,00

5.92501.48900 Subvencions a entitats que realitzen
activo d'interès per la col.lectivitat 3.000,00

TOTAL BAIXES PERTRANSFER. l BAIXES APLICACIONS

3.000,00

144.000,00

l 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.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen és aprovat per 11 vots favorables (8 PDECat, 3 PSC)
8 abstencions (2CUP, 3 ERC, 2 VeC, 1 PP)

INTERVENCIONS:
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El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) comunica a la resta de regidors que el Dictamen que va
exposar-se en la Comissió informativa, ha estat esmenat en dues partides puntuals
i per incorporar uns ajustos de caire tècnic. Pel que fa al punt de l'ordre del dia,
respon a necessitats de suplementar la dotació econòmica de l'EPEL i les partides
que financen el contracte de manteniment de l'enllumenat públic. En el seu conjunt,
la modificació no arriba als 150.000€.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que s'abstindrà perquè hi ha una aportació a
l'IMF i té al impressió de que no hi ha un pla sobre que s'ha de fer amb l'institut de
formació, no hi pot haver una augment continu de la despesa.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que al Penedès hi ha un problema de falta
de formació de la nostra gent. Aquest matí a la Diputació s'ha presentat un estudi
sobre els sectors on està previst que hi hagi molta gent que es jubili i és
fonamental que l'ajuntament dediqui esforços en preparar a la nostra gent.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que s'abstindran perquè és un tema de
gestió del pressupost.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que com que es tracta de modificacions
tècniques, s'abstindran.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) aprofita el torn de paraula per donar el seu suport als
companys que cada vespre toquen el cant dels ocells.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que està d'acord en que hi ha un problema de
formació. L'ajuntament pot fer alguna activitat formativa, però no pot substituir la
feina de la Generalitat.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que el que no podem fer és esperar que
ho faci l'altre si l'ajuntament pot.

5. NOMENAMENT CAP SISTEMES D'INFORMACIÓ. Proposta al Ple, si escau,
de nomenament com a personal directiu de nou Cap de Sistemes d'Informació i
Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Atès que l'article 13 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, estableix que el
personal directiu professional és el que desenvolupa funcions directives
professionals de les Administracions Públiques, definides com a tals a les normes
específiques de cada Administració.

Atès que el Ple Municipal a la sessió ordinària del mes de maig de 2017 va
modificar la plantilla de personal per tal de reclassificar la plaça amb referència
10301, passant a denominar-se Cap de Sistemes d'Informació i noves tecnologies.
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Atès que es va realitzar convocatòria pública d'acord amb les previsions legals per
tal d'ofertar el lloc de treball, seguint-se criteris de mèrit i capacitat, d'acord amb
els informes i documentació que figuren a l'expedient.

Atès que com a resultat de les diferents proves realitzades es considera adient
nomenar com a directiu públic professional al senyor Domènech Martínez Garcia.

Atès que d'acord amb l'article 306 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril) el nomenament del
personal directiu per a la direcció de serveis complexes és competència del Ple a
proposta de l'Alcalde.

Atesa la potestat d'autoorganització que té atribuïda aquest Ajuntament d'acord
amb allò disposat en l'article 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

S'ACORDA,

1. Nomenar Domènech Martínez Garcia, amb efectes de 11 de gener de 2018 i pel
termini inicial de quatre anys, com a Cap de Sistemes d'Informació i Noves
Tecnologies de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb una dedicació a
jornada completa amb disponibilitat horària i una retribució íntegra anual de
51.953,07 (bruts. El lloc s'assimila al subgrup funcionarial Al, amb nivell 26.

2. És missió del lloc Gestionar, programar, establir i concretar els recursos
tecnològics de l'Ajuntament (aplicacions, sistemes, projectes, comunicacions,
ofimàtica), per tal d'aconseguir un funcionament òptim dels equips i sistemes, i una
evolució adient d'acord amb les novetats tecnològiques i les necessitats dels
diferents serveis de l'Ajuntament i d'acord amb els procediments establerts, la
legislació vigent i els objectius de la Corporació, a més de les funcions generals
establertes en la fitxa descriptiva del lloc de treball.

3. La persona nomenada ostentarà la condició de personal eventual de caràcter
directiu, amb nomenament administratiu.

4. Es publicarà aquest decret en el Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i es notificarà a les persones interessades.

VOTACIÓ: L'anterior proposta d'acord és aprovada 11 vots favorables (8 PDECat, 3
PSC) 6 abstencions ( 3 ERC, 2 VeC, 1 PP) i 2 vots en contra (2 CUP)

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que és la finalització d'un procés iniciat durant
el mes d'abril, amb la jubilació parcial de qui era el cap d'informàtica i que
properament passarà a la situació de jubilació definitiva. En el seu moment es va
pensar en fer un procés de promoció interna, però dintre de l'ajuntament no es va
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trobar el perfil que requereix la plaça. Finalment es va recórrer a la figura del
personal directiu que contempla l'EBEP.

Es va presentar for~a gent. Per a la selecció es va comptar amb l'assessorament de
la Diputació i de l'Area Metropolitana. Es vas fer també un anàlisi psicotècnic per
avaluar la capacitat directiva.

El personal directiu és una figura interessant i que pot estudiar-se per implantar-se
en altres llocs de treball d'aquest ajuntament.

Desitja al Sr. Domènec Martínez que l'encerti en el seu treball per modernitzar
l'administració i implantar l'administració electrònica i espera que el seu encaix a
l'ajuntament sigui bo.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que s'abstindrà, ja que la persona escollida és
una proposta de l'equip de Govern.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que al mes de maig ja van plantejar que
s'hauria d'haver apostat per la formació del personal de la casa. Hi havia un
compromís de fer una proposta de formació contínua de la plantilla. Suposa que els
procediments seguits han estat correctes.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que en el Ple de maig es van abstenir perquè
no compartien el sistema escollit per l'escollit per l'equip de Govern.
Conseqüentment anuncia que el seu vot serà l'abstenció, sense posar en dubte la
professionalitat de la persona seleccionada.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que al maig van votar en contra i que 1'1 de
desembre van demanar un informe al secretari que se'ls ha lliurat avui. El
procediment va comptar amb participació externa i diria que hi ha una demanada
de CCOO sobre el tema. Critica que la selecció de personal a de comptar amb una
sèrie de garanties que no es van contemplar (no hi ha llista d'admesos i exclosos,
no hi ha barem d'avaluació ... )

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que la proposta d'acord respon a la
incorporació de personal a un lloc estratègic causat per una prejubilació, cosa que
no es pot preveure. La selecció s'ha fet amb criteris tècnics i seguit la proposta
plantejada pels tècnics de recursos humans de l'ajuntament. En cap cas és un
càrrec de confiança. Els mèrits van ser revisats per professionals. Qui volia de la
casa es podia presentar, com així va ser. Desitja sort i encerts al Sr. Domènec en
els seus reptes.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que no es posen en la idoneïtat o no del Sr.
Martínez, el tema està que en el sistema de convocatòria no hi havia un barem
preestablert, no es regia per unes bases.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que ell també es pensava en un primer
moment que es parlava de càrrec de confiança, però li van aclarir que no ho era,
sinó que el seu perfil era tècnic. El criteri de selecció no és empresarial, és criteri
tècnic. De les tres o quatre persones que van quedar, no en coneixia a cap.
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Si haguessin volgut fer un càrrec de confiança, s'hauria pogut fer un nomenament
eventual.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que segurament haguessin pogut buscar
altres sistemes de selecció, però van voler valorar els currículums de la manera
més oberta.

Habitualment el comitè d'empresa fa moltes reclamacions, que normalment resolen
Recursos Humans. Ja revisarà què van plantejar els sindicats.

SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL

6. ORDENANÇA DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS. Aprovar inicialment la nova
Ordenança municipal reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença.

La Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa que se sotmeti al Ple
municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen següent:

El ple de l'Ajuntament de Vilafranca del mes de febrer de 2017 va aprovar el Pla
municipal d'atenció als animals de companyia i de tinença responsable 2017-2020.

Un dels objectius més consensuats en les comissions participatives de la redacció
del Pla, va ser la necessitat d'elaborar una nova Ordenança de protecció dels
animals i de la seva tinença.

Atès que tant a nivell estatal com autonòmic, existeix un marc normatiu en relació
als animals de companyia que fa referència bàsicament a dos àmbits diferenciats:
el benestar animal i tots els aspectes relacionats amb la tinença d'animals
potencialment perillosos. Així doncs, els aspectes que tenen a veure amb la
convivència a la ciutat i en les comunitats de veïns entre la ciutadania i els animals,
cal que siguin regulats des de les pròpies ordenances municipals.

Atès que Vilafranca disposa d'una Ordenança que regula la tinença responsable i la
protecció dels animals des de fa molts anys. L'actual text, va ser aprovat pel Ple
Municipal del dia 15 de juny de 2004. L'any 2013 es van aprovar modificacions dels
articles 26.1; 26.5; 34.1 i 35.1, tots ells relacionats amb canvis en el règim
sancionador. L'objectiu fonamental de l'elaboració de la nova ordenança ha estat
adaptar-la a la societat actual incloent-hi conceptes que el 2004 eren pràcticament
inexistents, com ara les colònies de gats ferals, els espais de lleure per a gossos,
l'educació de les mascotes, etc.

Atès que per a l'elaboració del nou text es va dur a terme una revisió de les
darreres ordenances que havien estat aprovades en altres municipis i posteriorment
es va comptar amb la participació activa de les persones i entitats animalistes que
en el seu dia van formar la comissió que va redactar el Pla Municipal. Les
aportacions que han fet els membres de la comissió han estat cabdals per elaborar
una ordenança adaptada a les necessitats concretes del municipi de Vilafranca del
Penedès, tenint en compte tant el benestar de les persones com dels animals.
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S'ACORDA:

Aprovar inicialment la nova Ordenança municipal reguladora de la protecció dels
animals i de la seva tinença, que comprèn 73 articles, una disposició transitòria,
una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini de trenta dies,
durant el qual poden presentar-se al. legacions o reclamacions.

L'aprovació definitiva de la nova Ordenança correspon al ple municipal, malgrat que
si no es produeixen al.legacions o reclamacions pot existir una aprovació tàcita.

Per a l'eficàcia i l'entrada en vigor de la nova Ordenança serà necessària la seva
publicació en forma legal.

ANNEX:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS I DE LA SEVA
TINENÇA

ÍNDEX
TÍTOL PRELIMINAR 29

Article 1. Objecte de l'Ordena nça 29

Article 2. Fonaments legals 29

Article 3. Àmbit d'aplicació objectiva 29

Article 4. Àmbit d'aplicació subjectiva 29

Article 5. El dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los 30

Article 6. Entitats de protecció i defensa dels animals 30

Article 7. Accés a la informació relativa als animals 30

Article 8. Foment de la tinença responsable i del civisme 31

TÍTOL I. RÈGIM JURÍDIC DE LA TINENÇA D'ANIMALS 31

Article 9. Definicions 31

Capítol I. Limitacions a la tinença i altres prohibicions i prescripcions 33

Article 10. Prohibicions 33

Article 11. Maltractament d'animals 34

Article 12. Responsabilitat de les persones posseïdores i propietàries d'animals 35

Article 13. Requeriments i condicionants de la tinença 35

Capítol lI. Condicions de manteniment i tracte dels animals de companyia 36

Article 14. Condicions mínimes de manteniment 36

Article 15. Ubicació i mitjans de subjecció temporals 37

Capítol III . Convivència i via pública 37
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Article 16. Molèsties al veïnat 37

Article 17. Presència d'animals a la via i als espais públics 38

Article 18. Àrees d'esbarjo per a gossos 39

Article 19. Deposicions i miccions 40

Article 20. Transport i manteniment temporal en vehicles particulars 41

Article 21. Trasllat d'animals en transport públic 41

Article 22. Presència d'animals en establiments i altres indrets 42

Article 23. Gossos d'assistència 42

Article 24. Recollida d'animals 43

Article 25. Recuperació d'animals 43

Article 26. Centre d'acollida d'animals domèstics 44

Article 27. Control de gats de colònia 44

Article 28. An ima ls peridomèstics 45

Capítol IV. Normes sanitàries 45

Article 29. Disposicions generals 45

Article 30. Condicions legals pel sacrifici dels animals 45

Article 31. Esterilització dels animals 46

Article 32. Actuació en casos de lesions a persones o a altres animals 46

Capítol V. Importació, cria, venda, donacions i altres 47

Article 33. Disposicions generals 47

Article 34. Venda d'animals a la via o espai públic o als mercats .47

Article 35. Nuclis zoològics 47

Article 36. Venda, cria i manteniment d'animals en establiments 48

Article 37. Altres vendes, donacions i transferències 49

TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PERANIMALS DE COMPANyIA 50

Article 38 . Identificació dels animals de companyia 50

Article 39. Registre general d'animals de companyia 50

Article 40. Placa identificativa 51

Article 41. Taxes censals 51

TÍTOL III DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PERGOSSOS POTENCIALMENT 52

PERILLOSOS 52

Article 42. Definició 52

Article 43. Limitació a la tinença 53

Article 44. Llicència municipal 53

Article 45. Taxes 54
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Article 46. Inscripció d'incidències 54

Article 47. Instal.lacions ; 54

Article 48. Presència de gossos potencialment perillosos a la via o espais
públics, a les parts comunes dels immobles col.lectius i als transports públics .. 55

Article 49. Transport d'animals perillosos 55

Article 50. Venda, donació i altres transferències 55

TÍTOL IV CONTROL DE L'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA 55

Article Sl. Funcions de la Policia Local en relació amb el compliment d'aquesta
Ordenança 55

Article 52. Deure de col.laboració ciutadana en el compliment de l'Ordenança .. 56

Article 53. Conductes obstruccionistes a les tasques de control 56

Article 54. Elements probatoris 56

Article 55. Mediació 56

TÍTOL V DISCIPLINA DE LA TINENÇA l PROTECCIÓ DELS ANIMALS 57

CAPÍTOL I: Règim sancionador 57

Secció la: Infraccions i sancions 57

Article 56. Òrgans competents 57

Article 57. Classificació de les infraccions 58

Secció 2a: Protecció d'animals 58

Article 59. Sancions previstes al Decret legislatiu 2/2008 62

Secció 3a: Infraccions i sancions previstes a l'Ordenança 63

Article 60. Infraccions 63

Article 61. Sancions 65

Secció 4a: Infraccions i sancions previstes en matèria de gossos potencialment
perillosos 66

Article 62. Infraccions 66
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TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte de l'Ordenança

1. Aquesta Ordenança té per objecte regular la protecció, la tinença i la possessió
d'animals i, en especial, les interrelacions entre les persones i els animals
domèstics que es troben de manera permanent o temporal a Vilafranca del
Penedès, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o
posseïdores o del lloc de registre de l'animal.

2. Les finalitats de la present Ordenança són assolir el màxim nivell de protecció i
benestar dels animals, garantir la tinença responsable, reduir els abandonaments
d'animals i preservar la tranquil.litat, la salut i la seguretat de les persones.

3. La present Ordenança també vol contribuir a fomentar la convivència, el civisme
i el benestar col.lectiu, facilitant que totes les persones, posseïdores d'animals o no,
puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats amb ple respecte a la dignitat i
als drets de tothom.

Article 2. Fonaments legals

1. Aquesta Ordenança es dicta en virtut de l'habilitació legal continguda en l'Estatut
d'autonomia de Catalunya, en la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que reconeix que els
municipis tenen potestat normativa, com a expressió del principi democràtic en què
es fonamenten, en l'àmbit de llurs competències i en els altres sobre els quals es
projecta llur autonomia, i que atorga la capacitat i legitimitat als ajuntaments per
regular, entre d'altres, en l'àmbit de la via pública i de la convivència ciutadana.

2. Així mateix, aquesta Ordenança s'ha elaborat d'acord amb la potestat municipal
de tipificar infraccions i sancions que, amb la finalitat d'ordenar les relacions de
convivència ciutadana, s'estableix en els articles 139 i següents de la Llei estatal
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

3. L'Ordenança troba emparament específic en el Decret legislatiu 2/2008, de 15
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Article 3. Àmbit d'aplicació objectiva

Aquesta Ordenança és d'aplicació a tot el terme municipal de Vilafranca del
Penedès.

Article 4. Àmbit d'aplicació subjectiva
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Estan obligades a l'observança i al compliment d'aquesta Ordenança totes aquelles
persones propietàries i/o posseïdores d'animals. Així mateix qualsevol persona té el
deure de complir les normes generals contingudes en aquesta Ordenança.

Article 5. El dret a gaudir dels animals i el deure de protegir-los

Tothom té dret a gaudir dels animals i amb els animals i el deure de protegir-los.

Tothom té dret a denunciar els incompliments que presenciï o dels quals en tingui
coneixement cert i precís.

L'Ajuntament té el deure de vetllar per la protecció dels animals sense perjudici de
vetllar així mateix per la seguretat de les persones i dels seus béns i per la millora
de la convivència.

L'Ajuntament està obligat a atendre les denúncies, reclamacions o suggeriments de
les persones i exercir les accions pertinents.

Article 6. Entitats de protecció i defensa dels animals

1. Als efectes d'aquesta Ordenança, són entitats de protecció i defensa dels animals
les associacions, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre que tenen, entre
d'altres finalitats, la defensa i la protecció dels animals.

2. La participació de les entitats de protecció i defensa dels animals serà la prevista
en les normes municipals que regulen la participació ciutadana (actualment,
Reglament orgànic municipal). Es crearà una comissió municipal, integrada per
entitats i grups municipals, que faci el seguiment del Pla Municipal d'Atenció als
Animals de Companyia i de Tinença Responsable i de l'aplicació d'aquesta
ordenança.

3. Les entitats de protecció i defensa dels animals poden exercir la gestió cívica de
competències municipals sobre protecció i tinença d'animals i tindran la condició
d'interessades en els procediments administratius municipals relatius a la protecció
dels animals sempre que s'hi personin.

Article 7. Accés a la informació relativa als animals

1. Totes les persones, físiques o jurídiques, tenen dret a accedir a la informació
relativa als animals de la qual, en relació amb l'aplicació d'aquesta ordenança,
disposin l'Ajuntament i els organismes amb responsabilitats publiques en matèria
de protecció i tinença d'animals que estiguin sota el control de l'Ajuntament.

2. El dret d'accés a aquesta informació ambiental s'exercirà en els termes que
regula la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la
informació, de participació publica i d'accés a la justícia en matèria de medi
ambient.
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Article 8. Foment de la tinença responsable i del civisme

1. L'Ajuntament promourà activitats de sensibilització, foment d'actituds cíviques i
tinença responsable d'animals, tals com campanyes d'esterilització i microxip,
sessions formatives a les persones propietàries o posseïdores d'animals, per tal de
fer efectiva la corresponsabilitat entre la ciutadania.

2. L'Ajuntament fomentarà, en la mesura de les seves possibilitats i recursos, la
funció social dels animals de companyia envers la gent gran i les persones amb
discapacitats.

TÍTOL 1. RÈGIM JURÍDIC DE LA TINENÇA D'ANIMALS

Article 9. Definicions

Als efectes d'aquesta Ordenança i d'acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, s'entén
per:

a) Animal domèstic: el que pertany a especies que habitualment es crien, es
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.
També tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de
carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega
i els que treballen en l'agricultura.

b) Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment
a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre d'aquesta
consideració els gossos, els gats i les fures.

c) Animal de companyia exòtic: animal de la fauna salvatge no autòctona que de
manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del
captiveri.

d) Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap persona
ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària o
posseïdora. També tindran aquesta consideració aquells animals de companyia que
hagin estat recollits pel servei de recollida d'animals municipal o dipositats al centre
d'acollida d'animals que portin identificació, una vegada s'hagi notificat a la persona
propietària o posseïdora que té un termini de vint dies per recuperar-lo i per abonar
les despeses originades i no l'hagi recuperat dins el termini establert.

e) Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la
persona que n'és propietària i que no va acompanyat de cap persona. En aquest
supòsit, serà recollit pels serveis municipals i es traslladarà a centres d'acollida o a
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d'altres establiments adequats fins que sigui recuperat pel seu propietari previ
pagament de les despeses originades.

f) Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte
per a la convivència amb les persones.

g) Animals de competició o cursa: animals que es destinen a competicions i curses
on es fan apostes sense distinció de les modalitats que assumeixin, principalment
els gossos i els cavalls.

h) Animal salvatge urbà o peridomèstic: aquell que viu compartint territori
geogràfic amb les persones, referit al nucli urbà de la ciutat, i que pertany a les
espècies següents: colom roquer (Columba Iivia), gavià argentat (Larus
cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris), espècies de fauna salvatge
no autòctona i d'altres que es puguin determinar per via reglamentària.

i) Centre de cria d'animals: instal'lació que destina les cries a la venda o cessió
posterior amb independència del nombre, ja sigui directament al públic en general,
a establiments de venda o d'altres.

j) Fauna salvatge autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries de
Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de pas.

k) Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals
originàries de fora de l'Estat espanyol.

I) Gat de colònia: gat urbà, lliure, no socialitzat amb els éssers humans, que viu de
manera habitual a les colònies establertes a tal efecte, que està esterilitzat o en
vies de ser-ho i és alimentat complint amb el protocol establert per l'Ajuntament.

m) Instal.lació per al manteniment d'animals de companyia: establiment on es
guarda i es té cura dels animals de companyia, com ara les residències, les escoles
d'ensinistrament, les gosseres esportives i de caça i els centre d'importació
d'animals.

n) Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les
instal.lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments de
venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el domicili
dels particulars on s'efectuïn vendes o altres transaccions amb animals i els de
similars característiques que es determinin per via reglamentària. Queden excloses
les instal.lacions que allotgin animals que es crïin per a la producció de carn, de pell
o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que
treballen a l'agricultura.

o) Associació de protecció i defensa dels animals: entitat sense afany de lucre
legalment constituïda que té entre els seus objectius o finalitats emparar i protegir
els animals.
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p) Àrea d'esbarjo per a gossos: Àrea d'esbarjo caní o parc caní: espai reservat per
a l'esplai caní on, sota supervisió i control, els gossos puguin gaudir, córrer i jugar
solts sense riscos.

Capítol l. Limitacions a la tinença i altres prohibicions i prescripcions

Article 10. Prohibicions

Queden prohibides les actuacions següents:

a) Maltractar, agredir o sotmetre els animals a qualsevol altra pràctica que els
produeixi patiments o danys físics o psicològics.

b) Subministrar als animals substàncies que puguin causar-los alteracions de la
salut o del comportament, excepte en els casos previstos per la normativa vigent o
per prescripció veterinària.

c) Abandonar els animals.

d) Mantenir els animals en instal.lacions indegudes des del punt higienicosanitari,
de benestar i/o de seguretat.

e) No facilitar l'alimentació i hidratació suficient per mantenir els animals en bons
nivells de nutrició i salut.

f) Transportar els animals sense ajustar-se a la normativa sobre protecció
condicions de seguretat dels animals en el transport.

g) Practicar als animals mutilacions, extirpar-los les ungles, les cordes vocals o
altres parts o òrgans, tret les intervencions efectuades amb assistència veterinària
en cas de necessitat terapèutica, per garantir la seva salut o per limitar o anul.lar la
seva capacitat reproductiva.

h) Comerciar amb els animals fora dels certàmens o altres concentracions d'animals
vius i establiments de venda i de cria autoritzats, tret les transaccions entre les
persones particulars quan es limitin als seus animals de companyia, no tinguin ànim
de lucre i es garanteixi el seu benestar, mitjançant un contracte d'adopció que
garanteixi la implantació del xip i l'esterilització.

i) Exhibir els animals de forma ambulant com a reclam, excepte si l'objectiu és la
promoció de l'adopció o la tinença responsable.

j) Sotmetre els animals a treballs inadequats respecte a les seves característiques i
a les condicions higienicosanitàries.

k) Mantenir els animals en llocs públics o privats en condicions de qualitat
ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament
com psicològicament.
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I) Matar els animals per joc o perversitat o torturar-los.

m) Utilitzar animals en baralles i en espectacles o d'altres activitats si els poden
ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé
si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen, com ara els
següents: baralles de gossos, baralles de galls, matances públiques d'animals,
atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres d'assimilables i tir al
colom i altres pràctiques assimilables.

n) Matar, maltractar, causar danys o estrès als animals emprats en produccions
cinematogràfiques, televisives, artístiques o publicitàries, de manera que el dret a
la producció i la creació artístiques, quan es desenvolupi dins un espectacle, queda
subjecte a les normes de policia d'espectacles, com poden ser l'autorització
administrativa prèvia.

o) Filmar animals per al cinema, la televisió o altres mitjans de difusió, que
reprodueixin escenes fictícies de crueltat, maltractament o patiment d'animals
sense disposar de l'autorització prèvia de l'administració competent per a garantir
que els danys siguin simulats i els productes i els mitjans emprats no provoquin cap
perjudici a l'animal.

p) Utilitzar animals en els circs.

q) Molestar o capturar els animals salvatges urbans, llevat dels controls de
poblacions d'animals que es podran realitzar prèvia autorització de l'Ajuntament.

r) Fer donació d'animals com a premi, recompensa, gratificació o regal de
compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa.

s) Vendre animals a les persones menors de setze anys i a les persones
incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.

t) La caça d'animals en tot el terme, excepte llocs autoritzats, i la captura i
l'enverinament d'animals tret que s'autoritzi a personal adient per tal de protegir la
salut pública. Sempre es prioritzaran les mesures de control ètic (esterilització
vacunes, feromones, trasllat a l'hàbitat propi, trasllat a centres de recuperació i
acollida d'animals, etc.)

u) Les corrides de toros i espectacles amb toros que incloguin la mort de l'animal i
l'aplicació de les sorts de la pica, de les banderilles i de l'estoc i també els
espectacles taurins de qualsevol modalitat que tinguin lloc dins o fora de les places
de toros, així com la simulació d'espectacles taurins de qualsevol naturalesa sigui
quina sigui la finalitat.

Article 11. Maltractament d'animals

1. Ningú pot provocar patiments o maltractament als animals o causar-los estats
d'ansietat o por. Si l'Ajuntament té constància d'aquests fets exercirà les accions
que en cada cas corresponguin vers els responsables.
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2. En cas de no ser l'Ajuntament competent per a la imposició de les sancions
pertinents, es posarà en coneixement de les autoritats que ho siguin.

Article 12. Responsabilitat de les persones posseïdores i propietàries d'animals

1. La persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat
subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, perjudicis i
molèsties que ocasioni a les persones i altres animals, als béns, incloses les vies i
els espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix la
legislació civil aplicable.

2. La persona posseïdora o propietària d'animals està obligada a evitar-ne la seva
fugida.

Article 13. Requeriments i condicionants de la tinença

1. La tinença d'animals domèstics resta condicionada al compliment per part de les
persones propietàries o posseïdores dels requisits següents:

a) Reunir les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades per al seu
allotjament, maneig i tracte i per evitar molèsties al veïnat.

b) Mantenir-los en bones condicions de seguretat per tal que no es produeixi cap
situació d'atac o perill per a les persones o per a altres animals.

c) Prestar l'atenció veterinària necessària per garantir la seva salut i benestar fíSic i
psicològic.

d) Disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de
seguretat o altres establerts per les autoritats competents, si s'escau.

e) Disposar d'un espai que garanteixi el gaudiment de les condicions de tinença.

f) En el cas dels gossos se'ls ha de facilitar la sortida diària a l'exterior almenys dos
cops al dia, amb l'excepció dels cadells que encara no hagin estat immunitzats o
dels animals que per les seves característiques no sigui necessari.

2. La tinença o possessió de diversos animals de companyia en domicilis particulars
restarà condicionada al fet que les circumstàncies de l'allotjament, l'emplaçament,
l'adequació de les instal.lacions i el nombre d'animals ho permetin, garantint
l'absència de risc sanitari, perill o molèsties al veïnat, a altres persones o als
animals mateixos. Com a norma general no és permesa la tinença de més de 5
animals de companyia en un mateix domicili. Només excepcionalment, es podrà
sol. licitar una autorització municipal per a la tinença de més de 5 animals de
companyia en un mateix domicili, sempre que es disposi de les condicions òptimes
per allotjar-los i sense que per les seves dimensions sigui necessari obtenir el
corresponent registre de nucli zoològic.

35



~

~ AJUNTAMENT
~Inl~VILAFRANG,A

DEL PENEDES

3. La criança i/o tinença domèstica d'aus de corral, conills, coloms i altres animals
anàlegs en domicilis particulars, en terrasses, terrats o patis, restarà condicionada
al fet que les circumstàncies de l'allotjament, l'emplaçament, l'adequació de les
instal.lacions i el nombre d'animals ho permetin, garantint l'absència de risc
sanitari, perill o molèsties al veïnat, a altres persones o als animals mateixos,
sempre i quan pel seu nombre no s'hagi de catalogar com a activitat econòmica
tipificada.

Capítol II. Condicions de manteniment i tracte dels animals de companyia

Article 14. Condicions mínimes de manteniment

1. Les persones propietàries o posseïdores d'animals han de proporcionar-los
l'alimentació, l'aigua, l'allotjament i l'espai suficient, així com la ventilació, la
humitat, la temperatura, la llum i l'aixopluc adequats i necessaris, per evitar que
pateixin cap sofriment, per satisfer les seves necessitats vitals i garantir el seu
benestar físic i psíquic.

2. Els animals han de disposar d'aigua potable, neta i degudament protegida del
fred i de la calor i se'ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat
suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut. Els receptacles de l'aigua
i del menjar han d'estar sempre nets.

3. Les persones propietàries o posseïdores d'animals han de proporcionar-los les
cures mínimes necessàries, tant pel que fa als tractaments preventius de malalties
com als guariments i fer-ne un seguiment veterinari. Així mateix hauran de complir
amb les mesures sanitàries preventives i controls sanitaris que l'autoritat
competent o legislació vigent disposi.

4. Sens perjudici de les que poden determinar les autoritats competents per a casos
particulars, s'estableixen les condicions d'allotjament següents:

a) Els animals d'un pes superior als 25 Kg no poden tenir com a habitacle espais
inferiors a 20 m2, sens perjudici del que determinin les autoritats
competents per a casos excepcionals i/o per animals de pes inferior a 25 Kg.

b) Els animals mai no poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, els
celoberts, ni els balcons.

c) No es poden mantenir els animals lligats en un lloc fix durant més de dues
hores i en el cas de cadells més d'una hora o limitar-los de manera duradora
el moviment necessari per a ells. Els animals mai no podran estar lligats en
espais reduïts i sempre hauran de disposar d'aigua, menjar i d'un lloc
aixoplugat on poder descansar.

d) Els animals no poden romandre sols al balcó, patis, terrasses o similars,
excepte si tenen lliure accés a l'interior de l'habitatge. Sempre han de
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disposar de menjar, aigua neta
descansar.

un lloc resguardat en el que poder

e) Els animals no es poden mantenir en gàbies o espais reduïts que no els
permetin o limitin considerablement el seu moviment per l'interior.

f) Els animals no es podran deixar sols en el domicili més de tres dies seguits,
sense atenció per part de les persones propietàries, posseïdores o persona
en qui deleguin. Tanmateix, els gossos mai podran estar sols per un període
superior a 12 hores.

5. La retirada dels excrements i neteja de les orines s'ha de fer diàriament i s'han
de mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.

6. En balcons, terrasses i similars s'han de prendre les mesures necessàries per
evitar que els animals puguin fugir, així com per evitar que les seves deposicions
i/o miccions puguin afectar les façanes i/o a la via pública, o puguin causar
molèsties als pisos confrontants, ja siguin els superiors, els inferiors o els laterals.

Article 15. Ubicació i mitjans de subjecció temporals

1. El contingut d'aquest article serà d'aplicació només a aquells animals que per
raons de seguretat o altres causes degudament justificades s'han de mantenir
subjectes.

2. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores.

3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l'animal. La
longitud de la cadena no serà inferior a 3 metres i, en tot cas, ha de permetre que
l'animal pugui jeure i pugui arribar a l'aixopluc, a l'aigua i al menjar. El collar dels
animals que es mantenen lligats, no ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un
collar de força o que produeixi patiment a l'animal.

4. Quan d'acord amb l'article 14.4.c) d'aquesta Ordenança s'utilitzin cadenes tipus
fix, aquestes, han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el seu enrotllament i
la immobilització de l'animal.

5. En cap cas un animal podrà romandre subjecte més de 12 hores seguides.

Capítol III . Convivència i via pública

Article 16. Molèsties al veïnat

1. Les persones posseïdores d'animals estan obligades a adoptar les mesures
necessàries per no generar molèsties al veïnat derivades del manteniment i
l'allotjament dels animals, tant si es troben a l'interior de l'habitatge, com si estan
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en terrasses, terrats, galeries, balcons, patis o similars, en tot horari, diürn
nocturn.

2. Es considera horari nocturn des de les 21 hores fins a les 8 hores. En aquesta
franja horària no es podran deixar en patis, terrasses, celoberts, galeries i balcons
o altres espais oberts, animals que amb els seus sons, crits o cants destorbin el
descans del veïnat.

3. En cas d'animals que de forma continuada provoquin molèsties demostrades per
sorolls, olors o d'altres, l'autoritat municipal podrà adoptar per resolució les
mesures necessàries per garantir la tranquil.litat del veïnat, que seran d'obligat
compliment per part de les persones propietàries o posseïdores. En aquests
supòsits s'atorga a les persones propietàries o posseïdores un termini de durada
breu però raonable per a corregir les deficiències o molèsties observades, i si la
correcció no es produeix s'ordena el comís dels animals i el seu trasllat al centre
corresponent, essent les despeses de trasllat i manteniment a càrrec de la persona
propietària o posseïdora.

Article 17. Presència d'animals a la via i als espais públics

1. A les vies o espais públics, amb inclusió dels camins compresos en la xarxa
pública de camins del municipi, els animals hauran d'anar lligats mitjançant un
collar o arnès i una corretja o cadena i amb la identificació pròpia de l'animal que
permeti la localització del titular i, en tot moment, s'haurà d'exercir sobre ells
l'adequada vigilància. L'arnès i el collar, que no podrà modificar el seu diàmetre un
cop fixat ni fer pressió sobre el coll de l'animal, hauran de ser proporcionals a la
talla i a la força de l'animal.

2. Els gossos, els gats i les fures han de portar de manera permanent per les vies o
els espais públics una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar
d'acord amb l'article 40.

3. Les persones propietàries o posseïdores dels animals queden obligades a
respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius relatius als animals.

4. Es prohibeix la presència d'animals en les àrees i zones de joc infantil.

5. Per tal de garantir l'absència de molèsties o danys a terceres persones, es limita
a 4 el nombre de gossos per persona que es poden portar a la via pública.

6. Amb l'objecte de prevenir la proliferació i l'increment de colònies d'animals
incontrolats en el municipi, i d'acord amb les necessitats sanitàries i l'equilibri
zoològic, es prohibeix donar aliments als animals en les vies o espais públics, a
excepció de les persones autoritzades expressament per l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès en el cas de colònies controlades específicament. La prohibició de
donar aliments es fa extensiva a les zones privades exteriors, tals com portals,
finestres, terrasses, balcons, o patis interiors, a excepció de la col. locació de
menjadores per a ocells passeriformes. Les persones que detectin animals
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abandonats i mal nodrits i vulguin col.laborar en la seva atenció i cura, cal que es
posin en contacte amb l'Ajuntament, per tal de rebre les orientacions pertinents en
aquest voluntariat i que hi hagi un registre d'aquestes actuacions.

7. Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d'higiene corporal als animals a la
via o espais públics i a les fonts.

8. Es prohibeix abeurar els animals directament del punt de sortida d'aigua de
l'aixeta de les fonts públiques. Només el podran utilitzar en el cas que la font tingui
un dispositiu específic per l'abeurament d'animals.

9. Es prohibeix l'ensinistrament de gossos per l'atac, defensa, guarda o similars a la
via o espais públics.

10. En voreres i espais públics estrets, tindran preferència els vianants que caminin
sense portar gossos o altres animals. Per tant, sempre que un encreuament en
vorera o espai estret sigui complicat sense contacte físic, el vianant que circuli amb
animals haurà d'apartar-se i respectar la prioritat del vianant que ho faci sense.

Article 18. Àrees d'esbarjo per a gossos

1. La ciutat és un espai col.lectiu on tothom té el dret a trobar-hi les condicions per
a la seva realització personal, social, i amb les condicions ambientals òptimes, la
qual cosa comporta que les persones han d'assumir també els deures de solidaritat,
el respecte mutu i la tolerància. Per tal de promoure una bona convivència en els
diferents espais de la ciutat, i tenint en consideració les condicions idònies pels
gossos i per tal de garantir la seguretat dels animals i de les persones, estarà
permès deixar els gossos sense lligar en espais d'ús exclusiu habilitats i tancats per
a tal fi, sota l'exclusiva responsabilitat de la persona propietària o posseïdora que té
l'obligació de complir les normes establertes per a aquests espais i de vigilar
especialment l'animal per evitar la seva fugida o pèrdua i la provocació de molèsties
a les persones i als altres animals que comparteixen l'espai.

2. Els usuaris de les àrees d'esbarjo per a gossos seran les persones que els
passegin. També podran accedir a aquestes àrees qualsevol persona major de
catorze anys que vulgui gaudir veient a aquests animals o les activitats /
esdeveniments que es poguessin organitzar en aquestes àrees amb el gos com a
principal protagonista, sempre que no posin en risc als animals que es troben a
l'interior. En aquest cas, les persones que desitgin interactuar amb els animals
hauran de comptar sempre amb el permís del corresponent propietari. Els menors
de catorze anys hauran d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta que se'n
faci responsable.

3. Les àrees d'esbarjo caní romandran obertes al públic permanentment. En casos
excepcionals, d'acord a circumstàncies que així ho aconsellin, es podrà delimitar un
horari d'obertura.
4. S'estableixen les següents normes obligatòries i d'estricte compliment:
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a) Els animals han d'estar en tot moment vigilats per la persona que els
acompanya, de manera que resta absolutament prohibit deixar-los sols a l'àrea.
b) Només podran accedir al recinte aquells animals que estiguin identificats i
registrats correctament i compleixin amb la normativa vigent.
c) Resta prohibida l'entrada de femelles en zel i animals amb collarets de pues o
dents.
d) Els gossos han d'entrar a l'àrea canina subjectes amb corretja i no es deixaran
anar fins haver tancat la porta. Es subjectaran amb la corretja abans d'obrir la
porta per sortir.
e) La porta ha de romandre tancada en tot moment.
f) Els animals hauran de portar sempre el collaret per tal de facilitar la tasca de
separació en cas d'enfrontament.
g) Els gossos considerats potencialment perillosos hauran de romandre al recinte
amb morrió.
h) Si un animal es mostra agressiu, la persona que l'acompanya l'haurà de fer
abandonar l'àrea immediatament.
i) És obligatori recollir els excrements que generen les mascotes i dipositar-los en
les papereres instal.lades a aquest efecte.
j) Resta prohibit alimentar a les mascotes dins l'àrea d'esbarjo i banyar-les.
k) Es permet l'ús de pilotes i joguines, però en el cas que es produeixin baralles,
aquests elements seran retirats de forma immediata.
I) Les persones que utilitzin aquest espai són responsables dels danys que els seus
animals puguin ocasionar a altres animals, persones o béns.
m) Queda totalment prohibit menjar i consumir begudes alcohòliques en l'àrea
d'esbarjo.
n) L'incompliment d'alguna d'aquestes normes i de qualsevol altra que sigui
d'aplicació al supòsit concret, serà sancionada d'acord amb el que estableixi la
normativa vigent.

Article 19. Deposicions i miccions

1. Com a mesura higiènica ineludible, les persones propietàries o posseïdores
d'animals han d'adoptar les mesures adients per no embrutar amb les deposicions
les vies o espais públics i estan obligades a recollir i retirar els excrements de
l'animal immediatament i de forma convenient, netejant, si fos necessari, la part de
via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.

2. Els excrements recollits s'han de posar de forma higiènicament correcta a dintre
d'embolcalls impermeables i dipositar-los als sanecans, papereres o contenidors de
rebuig.

3. En cas d'incompliment del punt 1d'aquest article, la Policia Local podrà requerir
la persona que condueixi l'animal perquè retiri les deposicions, sens perjudici de la
imposició de la sanció que correspongui.

4. Les persones conductores han de conduir els animals a la calçada, al costat de la
vorada i el més pròxim als embornals del è1avegueram. En qualsevol cas, els orins
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dels animals s'hauran de diluir amb aigua per tal d'assegurar la salubritat de la via i
els espais públics i evitar la degradació del mobiliari urbà.

5. Són prohibides les deposicions i les miccions d'animals domèstics als parcs
infantils o zones d'ús per part dels infants.

6. En cap cas es permet l'ús per part de particulars de productes que poden ser
tòxics com ara el sofre o el lleixiu per repel.lir les miccions a les façanes dels edificis
i a les voreres. Es recomana l'ús de productes comercialitzats específicament amb
aquesta finalitat.

Article 20. Transport i manteniment temporal en vehicles particulars

1. Els animals han de disposar d'espai suficient al vehicle si se'ls trasllada d'un lloc
a un altre. Els mitjans de transport han de ser concebuts per protegir els animals
de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes i sempre utilitzant els mitjans
de subjecció i/o seguretat que s'estableixin a la normativa de trànsit. En la càrrega
i descàrrega dels animals, s'ha d'utilitzar un equip adequat per evitar-los danys o
patiments i evitar-ne la fugida.

2. Els vehicles que estiguin estacionats amb algun animal al seu interior no podran
estar més de 20 minuts en el lloc i s'hauran d'ubicar en zona d'ombra i facilitar en
tot moment la ventilació; la temperatura del vehicle no haurà de superar els 25
graus.

3. És prohibit tancar els animals en el maleter dels vehicles, llevat que s'adeqüi un
sistema apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una possible
intoxicació dels animals deguda al gasos originats pel mateix vehicle.

Article 21. Trasllat d'animals en transport públic

1. Es podran traslladar animals per mitjà del transport públic sempre i quan el
volum permeti el seu trasllat a l'interior de transportins o altres mitjans homologats
per aquest ús, en les condicions d'higiene i seguretat adients i amb la documentació
que correspongui. El trasllat d'animals, el volum dels quals no permeti l'ús de
transportins o altres mitjans homologats per aquest ús, es realitzarà d'acord amb
les disposicions vigents i les que dictin les autoritats competents en cadascun dels
casos.

2. L'Ajuntament promourà l'accés sense transportins dels animals de companyia al
transport públic municipal, sempre que estiguin correctament identificats i censats i
es compleixin les condicions que s'especifiquin.

3. Els gossos d'assistència i els de seguretat podran viatjar en els transports públics
urbans, sempre que vagin acompanyats per la persona propietària, posseïdora o la
persona responsable de seguretat amb les mesures de seguretat escaients i que
gaudeixin de les condicions higienicosanitàries que preveu aquesta ordenança.
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Article 22. Presència d'animals en establiments i altres indrets

1. Queda totalment prohibida l'entrada amb animals domèstics als llocs següents,
amb excepció dels gossos d'assistència i dels gossos de seguretat:

a) Piscines d'ús públic.

b) Locals d'espectacles públics, esportius, culturals i recreatius, en horari d'obertura
al públic, llevat que es tractin de competicions, concursos i/o concentracions
d'animals i altres que l'autoritat competent així ho determini i autoritzi.

c) Edificis públics on la presència d'animals no estigui específicament autoritzada.

2. La prohibició d'entrada i permanència d'animals en establiments públics i
allotjaments de tota mena, tals com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i
similars, és discrecional del titular, llevat dels gossos d'assistència i dels de
seguretat. Fins i tot disposant de l'autorització del titular de l'establiment, serà
necessari que els animals estiguin degudament identificats i vagin proveïts amb les
mesures de seguretat escaients i subjectes per corretja o altre mitjà que asseguri la
seva subjecció i contenció. Els gossos potencialment perillosos sempre han d'anar
fermats amb corretja o cadena i dur el morrió col.locat.

3. Si el titular de bar, restaurant o establiment similar en què se serveixin aliments
permet l'entrada d'animals, la permissió abastarà només la zona d'estada del
públic, però no en les zones de manipulació d'aliments i d'accés exclusiu del
personal de l'establiment.

4. El permís d'accés dels animals a que fa referència el punt anterior, s'entén
sempre sota la responsabilitat de la persona responsable de les instal.lacions i
després d'haver verificat els procediments d'autocontrol eficaços per a garantir-ne
la seguretat alimentària.

5. Els propietaris dels locals i establiments de tota mena referenciats al punt
anterior hauran de col.locar a l'entrada de l'establiment i en lloc visible una placa
indicadora de si és permesa o no l'entrada amb animals.

6. Resta totalment prohibida la presència d'animals als locals destinats a la
fabricació, preparació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació
d'aliments, i als comerços de menjars preparats.

Article 23. Gossos d'assistència

1. Tenen la consideració de gossos d'assistència aquells que acreditin complir amb
els requisits que estableix la Llei 19/2009, de 26 de novembre, d'accés a l'entorn
de les persones acompanyades de gossos d'assistència, i que estiguin legalment
acreditats, identificats i inscrits.

2. Els usuaris de gossos d'assistència poden accedir, acompanyats del seu animal,
als llocs i establiments que s'indiquen a l'article 12 de la Llei 19/2009.
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3. Els usuaris de gossos d'assistència no podran exercir el dret d'accés a l'entorn si
es dóna alguna de les circumstàncies següents: el gos d'assistència mostra signes
evidents de malaltia, de manca d'higiene o existeix una situació de risc imminent i
greu per a la integritat física de la persona usuària del gos d'assistència o de
terceres persones.

4. El dret d'accés a l'entorn resta prohibit als llocs següents:

a) Zones de manipulació d'aliments i d'accés exclusiu del personal de
restaurants, bars, cafeteries i altres llocs destinats a la restauració.

b) Quiròfans, espais i zones que per la seva funció han d'estar en condicions
higièniques especials.

c) L'aigua de les piscines.

Article 24. Recollida d'animals

1. Els animals que es trobin sols a la via o espais públics seran recollits per l'entitat
a la qual l'ajuntament hagi encarregat aquestes funcions en el mínim de temps
possible, i la captura es realitzarà mitjançant mètodes que no suposin cap tipus de
ma Itracta ment.

2. Qualsevol persona que s'adoni de l'existència d'animals sols per les vies o espais
públics ha de comunicar-ho a la Policia Local perquè puguin ser recollits pels serveis
corresponents. Si la persona que es troba en aquesta situació es veu capaç, i
sempre sota la seva responsabilitat, pot recollir l'animal trobat i traslladar-lo fins a
les dependències de la policia local.

3. Els mitjans emprats en la captura i el transport dels animals de companyia
tindran les condicions higienicosanitàries adients i seran adequadament atesos per
personal capacitat. El servei es realitzarà mitjançant vehicles adequats a tal fi.

Article 25. Recuperació d'animals

1. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies comptats a
partir de la data de la recollida. L'animal haurà de lliurar-se a la persona propietària
o posseïdora amb la identificació corresponent, previ pagament de totes les
despeses originades.

2. Si l'animal porta identificació, l'Ajuntament, a través de l'entitat competent, ha
de notificar a la persona propietària o posseïdora que té un termini de vint dies per
recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. Transcorregut
aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no l'ha recuperat, l'animal es
considerarà abandonat i podrà ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes
que hauran estat advertits en la notificació.

43



~

~ AJUNTAMENT
~I"I~VILAFRANG,A

DEL PENEDES

3. Una vegada l'animal sigui considerat com a abandonat, l'Ajuntament exercirà les
accions que en cada cas escaiguin vers els responsables. En cas de no ser
l'Ajuntament competent per a la imposició de les sancions que corresponguin, es
posarà en coneixement de les autoritats competents.

Article 26. Centre d'acollida d'animals domèstics

1. L'Ajuntament podrà disposar d'un centre d'acollida d'animals domèstics de
companyia o, en el seu defecte, conveniar la realització del servei de recollida dels
animals abandonats, perduts o assilvestrats. Aquest servei es prestarà, com
determina la normativa, en condicions de benestar i seguretat adequades per
l'allotjament dels animals recollits, mentre no siguin recuperats per la persona
propietària o posseïdora. En cas necessari els animals també podran ser mantinguts
al centre en períodes d'observació. Es fa constar que actualment l'Ajuntament
presta el servei de forma conjunta amb altres municipis de l'entorn, a través de la
Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf

2. El centre d'acollida d'animals de companyia haurà de complir els requisits
establerts per la seva normativa específica i per la de nuclis zoològics.

3. El centre d'acollida disposarà de programes per a la promoció de l'adopció o
altres alternatives per a tots els animals allotjats al centre que hagin superat els
períodes d'estada establerts.

4. En cas d'adopció, els animals seran lliurats amb els requisits següents:

a) Identificats.

b) Desparasitats, vacunats i esterilitzats o entregats amb prescripció contractual
d'esterilització, en cas que no hagi estat possible l'esterilització de l'animal abans
de l'acte d'adopció.

c) Lliurats amb un document on constin les característiques les necessitats
higienicosanitàries, etològiques i de benestar animal.

5. Es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les instal.lacions per al
manteniment d'animals de companyia, i als nuclis zoològics en general, excepte
pels motius humanitaris i sanitaris establerts.

Article 27. Control de gats de colònia

1. Els gats que conviuen en el municipi i que s'han agrupat en colònies formen part
de la fauna urbana i com a tal se'ls ha de respectar la forma de viure i en la mesura
que tècnicament sigui possible se'ls ha de mantenir en l'espai que ocupen.

44



~ AJUNTAMENT
111111 VILAFRANCA~"JJ •

DEL PENEDES

2. El control d'aquestes colònies de gats es realitzarà mitjançant el sanejament dels
animals, procedint al control de la natalitat de la colònia mitjançant l'esterilització
d'aquests i la millora de les condicions de salubritat dels indrets on s'ubiquen.

3. L'Ajuntament determinarà aquells indrets on s'han de situar els dispositius per
alimentar i abeurar els animals pertanyents a colònies, seguint el protocol establert.

Article 28. Animals peridomèstics

1. L'Ajuntament és el responsable del control de les poblacions d'animals
peridomèstics. Aquest control s'efectuarà sempre de forma ètica i no agressiva.

2. És obligació dels propietaris dels immobles, l'establiment de mesures dissuasives
o correctores adients per tal d'evitar la instal.lació, l'establiment i la cria d'animals
peridomèstics als immobles.

3. Només aquelles persones que disposin d'una autorització municipal expressa
podran alimentar els animals peridomèstics a la via pública, seguint sempre les
indicacions que hauran rebut dels tècnics municipals.

Capítol IV. Normes sanitàries

Article 29. Disposicions generals

1. L'autoritat competent durà a terme la corresponent planificació i execució dels
programes i les campanyes d'aplicació de les mesures sanitàries preventives o
controls sanitaris d'obligat compliment.

2. En cas de declaració de malalties transmissibles, les persones propietàries o
posseïdores dels animals compliran les disposicions sanitàries que estableixin les
autoritats competents.

Article 30. Condicions legals pel sacrifici dels animals

1. El sacrifici dels animals està prohibit excepte per les raons humanitàries i
sanitàries establertes a la normativa d'aplicació i s'haurà d'efectuar en les
condicions previstes a la llei i, en tot cas, de manera indolora i instantània, amb
atordiment previ de l'animal. El sacrifici dels animals haurà de ser realitzat per un
veterinari o veterinària en exercici professional.

2. La incineració o qualsevol altre mètode d'eliminació de l'animal sacrificat o mort
per causes naturals es durà a terme en establiments autoritzats o d'acord amb les
especificacions que estableixin les autoritats sanitàries.
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Article 31. Esterilització dels animals

1. Els animals de companyia que són objecte de comercialització, adopció o
transacció han de ser esterilitzats o lliurats amb prescripció contractual
d'esterilització, excepte en els casos que estableixi la normativa vigent.

2. L'esterilització dels animals haurà de ser realitzada per un veterinari o
veterinària en exercici professional.

Article 32. Actuació en casos de lesions a persones o a altres animals

1. Les persones posseïdores o propietàries d'animals que hagin mossegat o causat
lesions a persones o a d'altres animals, així com les persones que hagin tingut
coneixement dels fets, estan obligades a:

a) Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida
o propietària de l'animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats
competents que ho sol.licitin.

b) Comunicar l'incident al servei competent de l'Ajuntament en un termini màxim
de 24 hores posteriors als fets.

c) Sotmetre l'animal agressor, en el termini màxim de 24 hores a comptar des de
l'agressió, a observació veterinària durant el període de 15 dies o el que estableixi
la legislació vigent o les autoritats sanitàries competents. Durant el període
d'observació veterinària, quan sigui possible i sota responsabilitat de la persona
propietària o posseïdora, l'animal podrà romandre al seu allotjament habitual,
havent de realitzar controls veterinaris en cas de canvis en el comportament o estat
de salut de l'animal i amb l'obligació de comunicar al veterinari qualsevol canvi
sanitari o comportamental que observi. Quan ho aconselli alguna circumstància,
s'obligarà a recloure l'animal en un centre veterinari o en el centre que disposi
l'Ajuntament, essent les despeses originades a càrrec del propietari.

d) Presentar al servei competent de l'Ajuntament la documentació sanitària de
l'animal i un primer certificat veterinari en un termini no superior a les 48 hores
després de la lesió i un segon certificat veterinari al final del període d'observació
de 15 dies, en un termini no superior a les 48 hores posteriors a la finalització del
esmentat període.

e) Comunicar, de manera que quedi constància, al servei competent de
l'Ajuntament qualsevol incidència que es produeixi (mort, robatori, pèrdua,
desaparició, trasllat de l'animal) durant el període d'observació veterinària.

2. Les persones agredides per qualsevol animal es posaran immediatament en
contacte amb el servei competent de l'Ajuntament i facilitaran totes les dades que
coneguin per tal de donar compliment al que preveu aquesta Ordenança.
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Capítol V. Importació, cria, venda, donacions i altres

Article 33. Disposicions generals

1. Totes les activitats relacionades amb l'allotjament, comercialització,
manteniment i reproducció d'animals queden subjectes a comunicació o a
l'atorgament de la corresponent autorització municipal i inscripció en el Registre de
nuclis zoològics.

2. La importació d'animals per a la venda és permesa només a aquelles empreses
que disposin de les instal.lacions exigides per a l'aclimatació i ha de constar al llibre
de registre que es tracta d'animals criats en captivitat.

3. L'entrada d'animals d'altres països de la Unió Europea haurà de complir la
normativa europea sobre desplaçaments intracomunitaris d'animals de companyia
amb afany comercial.

Article 34. Venda d'animals a la via o espai públic o als mercats

1. Està prohibida la venda a la via o espais públics o als mercats ambulants de
qualsevol classe d'animal, així com també la seva utilització als carrers amb fins
comercials, tret que es gaudeixi de l'específic permís municipal.

2. Els animals que es venguin a la via pública o al mercat sense les corresponents
autoritzacions podran ser comissats.

3. Quant a la venda d'aviram i conill viu, caldrà donar compliment a les condicions
de l'article 24 de l'Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no
sedentària de Vilafranca del Penedès.

Article 35. Nuclis zoològics

Els nuclis zoològics han de complir els requisits següents:

a) Inscriure's al Registre de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya.

b) Dur un llibre de registre oficial, diligenciat per la Generalitat de Catalunya, en
què es recullin de manera actualitzada les dades relatives a l'entrada i la sortida
dels animals i les dades de la seva identificació. Les dades i la signatura del servei
veterinari responsable i les actuacions desenvolupades en els animals en la seva
entrada, manteniment i sortida de les instal.lacions han de constar al llibre de
registre.

c) Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a les
necessitats dels animals, en els termes establerts per la normativa vigent. En
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especial, han de tenir instal.lacions adequades per evitar el contagi en els casos de
malaltia, o per tenir-los, si escau, en períodes de quarantena.

d) Tenir en lloc visible l'acreditació de la seva inscripció en el Registre de nuclis
zoològics, quan es tracti d'establiments d'accés públic.

e) Tenir les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels animals i els
danys a persones, animals, béns, vies i espais públics i al medi ambient.

f) Disposar d'un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar
dels animals.

g) Tenir a disposició de l'Administració competent tota la documentació referida als
animals emplaçats al nucli d'acord amb la legalitat vigent.

h) Vigilar que els animals s'adaptin a la nova situació, que no presentin problemes
d'alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i ser
els responsables de prendre les mesures adequades en cada cas.

i) Si l'establiment disposa de medicaments veterinaris a les seves instal.lacions,
acompanyarà la comunicació de la farmaciola veterinària que quedarà sota control
del servei veterinari i de l'autorització per la dispensació de medicaments
veterinaris atorgada per l'autoritat competent.

Article 36. Venda, cria i manteniment d'animals en establiments

Els establiments de venda d'animals i els centres de cria d'animals, a més dels
requisits establerts a l'article 35, han de complir els requisits següents:

a) Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies
psíquiques o físiques i sense que pateixin, ni els animals que es venen ni els seus
progenitors, malalties hereditàries diagnosticables. A més, els animals de
companyia s'han de vendre esterilitzats o amb prescripció contractual
d'esterilització, en cas que no hagi estat possible l'esterilització de l'animal, segons
criteri veterinari, abans de l'acte de compravenda, i també s'han de vendre
identificats els animals per als quals la identificació és obligatòria.

b) Mantenir els animals en un lloc adequat dins de l'establiment, donant
compliment a la normativa específica en cada cas i no exhibir-los als aparadors de
les botigues. Aquests animals han de ser allotjats, abeurats i alimentats
correctament. Els gossos, els gats i les fures han d'estar identificats, així com els
altres exemplars d'espècies la identificació dels quals sigui obligatòria.

c) Lliurar, en les vendes d'animals, un contracte d'adopció on consti, com a mínim
la identificació de l'espècie, el número d'identificació de l'animal, si s'escau, i el
nucli zoològic. En el cas de vendes a particulars, s'ha de lliurar també un document
d'informació sobre les característiques de cada animal, les seves necessitats, els
consells d'educació i les condicions de manteniment, sanitàries i de benestar
necessàries, avalades per un col.legi de veterinaris o de biòlegs.
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d) Els animals han de ser lliurats als compradors en les condicions que millor
garanteixin la seva seguretat, higiene i comoditat.

e) Els establiments de venda d'animals salvatges en captivitat hauran de col.locar
un rètol en lloc visible on constin els riscos per la salut i la seguretat de les
persones i que el manteniment en condicions no naturals per a la seva espècie els
hi pot suposar patiment.

f) Per a qualsevol transacció d'animals per mitjà de revistes de reclam, publicacions
assimilables i altres sistemes de difusió, s'ha d'incloure a l'anunci el número de
registre del nucli zoològic del centre venedor o donant. Les empreses proveïdores
de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que facin publicitat
de transaccions amb animals han d'incloure en el sistema de difusió l'advertiment
que els anunciants han d'incloure en llurs anuncis el número d'inscripció en el
Registre de Nuclis Zoològics.

g) Les persones professionals que manipulin animals hauran d'haver assistit a un
curs de cuidador o cuidadora d'animals.

h) Els cadells importats o criats per ser venuts com a animals de companyia no
poder ser separats de la seva mare abans del moment de deslletament recomanat
per a cada espècie. Es prohibeix l'entrada i la venda de cadells de gat i de gos de
menys de 8 setmanes de vida als establiments comercials per la venda d'animals.

i) Tenir instal.lacions adequades per evitar el contagi en els casos de malaltia, o per
tenir als animals, si s'escau, en períodes de quarantena.

j) El manteniment dels animals en gàbies i/o espais reduïts han de permetre el seu
moviment, sense limitació evident, per l'interior i facilitar les seves necessitats de
comportament. El nombre d'animals a cada habitacle estarà en funció dels
requeriments de manteniment de cada espècie i atenent a criteris que permetin
garantir el seu benestar i disposaran de menjar i aigua.

k) Prendre les mesures adients per tal d'evitar molèsties al veïnat per sorolls o
olors.

I) Prendre les mesures necessàries per l'eliminació sanitària dels cadàvers i
deixalles.

m) Fora de l'horari comercial, els establiments han de tenir les persianes baixades.

Article 37. Altres vendes, donacions i transferències

1. De conformitat amb la legislació vigent, queda prohibit:

a) La criança d'animals de companyia en domicilis particulars.
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b) Només és permesa la criança d'animals de companyia en els casos que
estigui legalitzada l'activitat com a tal.

2. En les donacions o transaccions d'animals entre particulars hi haurà d'haver un
contracte d'adopció que garanteixi la implantació del xip i l'esterilització.

3. Resta prohibit, al terme municipal de Vilafranca, fer difusió de donacions
d'animals per part de particulars. Aquesta prohibició abastarà també les webs
d'àmbit municipal.

TÍTOL Il. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUESPERANIMALS DE COMPANYIA

Article 38 . Identificació dels animals de companyia

1. Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades
a identificar-los mitjançant la implantació d'un microxip homologat o per altres
sistemes que es puguin establir per via reglamentària. Per tal que la identificació
sigui efectiva, caldrà registrar les dades associades a la identificació a un dels dos
registres vigents: Registre d'animals de companyia de la Generalitat de Catalunya
(ANICOM) o l'Arxiu d'identificació d'animals de companyia (AIAC).

2. La identificació dels animals de companyia constitueix un requisit previ i
obligatori per realitzar qualsevol transacció de l'animal, incloses les donacions i
altres transferències entre particulars, i ha de figurar en qualsevol document que
faci referència a aquest animal.

3. Qualsevol transacció portada a terme sense que consti la identificació de l'animal
és nul.la i es té per no efectuada. La nul.litat de la transacció no eximeix la persona
posseïdora de les responsabilitats que li puguin correspondre.

4. En qualsevol transacció d'un animal de companyia, s'haurà de lliurar al nou
posseïdor de l'animal el document acreditatiu de la seva identificació.

5. Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia que provinguin
d'altres Comunitats autònomes o de fora de l'Estat, els animals dels quals passin a
tenir residència habitual a Vilafranca del Penedès, han de registrar-los al Registre
de la Generalitat de Catalunya (ANICOM) o l'Arxiu d'identificació d'animals de
companyia (AIAC).

Article 39. Registre general d'animals de companyia

1. Les persones propietàries o posseïdores de gossos, gats i fures tenen un termini
de tres mesos des del naixement de l'animal per sol.licitar a l'Ajuntament la
inscripció de l'animal de la seva propietat al Registre General d'Animals de
Companya (ANICOM). En cas d'adquisició de l'animal, d'adopció, de cessió, de canvi
de residència, de mort de l'animal o de modificació d'altres dades incloses al
Registre, el termini per a comunicar-ho és de trenta dies des de la data del fet.
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Prèviament a la inscripció, és necessari haver-los identificat.

2. Per a la inscripció de l'animal, la persona propietària o posseïdora haurà de
presentar el document acreditatiu de la identificació lliurat per l'entitat responsable
de la identificació i comunicar les dades de la persona propietària o posseïdora
relatives al nom i als cognoms, al domicili, al telèfon, al DNI i a la data de
naixement i a les dades de l'animal relatives a l'espècie, la raça, el sexe, la data de
naixement, el codi d'identificació i el domicili habitual de l'animal, així com també
altres dades que es puguin establir.

3. No obstant això, mentre sigui vigent el conveni de col.laboració entre
l'Ajuntament de Vilafranca i el Col.legi Oficial de Veterinaris, mitjançant el qual
aquest darrer cedeix les dades a l'Ajuntament dels animals identificats a partir de
1'1 de maig de 2016, els animals residents a Vilafranca seran inclosos al Registre
General d'Animals de Companyia d'ofici i no serà obligatori la inscripció a que fan
referència els punts 1 i 2.

4. Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades
a comunicar al servei competent de l'Ajuntament, la desaparició, la sostracció o la
pèrdua de l'animal en el termini de 48 hores, de manera que en quedi constància a
efectes d'afavorir la seva recuperació.

5. Si l'animal perdut no es recupera en un termini de 90 dies, la persona propietària
o posseïdora haurà de sol. licitar la baixa al Registre.

6. Quan es comuniqui la baixa per mort d'un gos potencialment perillós, s'haurà
d'aportar el document veterinari que certifiqui la mort, el qual inclourà el número
d'identificació del gos, la data de defunció de l'animal, la signatura del/de la
veterinari/ària i del número de col.legiat.

Article 40. Placa identificativa

Els animals de companyia hauran de portar de manera permanent pels espais o les
vies públiques una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar, en el
qual haurà de constar el nom de l'animal i les dades de la persona propietària o
posseïdora.

Article 41. Taxes censals

L'Ajuntament, en el marc de les seves competències, regularà mitjançant
Ordenança fiscal les taxes inherents a documentació, plaques censals, i si escau
tinença, d'animals.
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TÍTOL III DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER GOSSOS POTENCIALMENT

PERILLOSOS

Article 42. Definició

D'acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos i la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos i els reglaments que
les desenvolupen, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:

a) Aquells que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:

- akita americà
- akita inu
- alà espanyol
- american bully
- bulldog americà
- bullmastiff,
- cane corso
- dòberman,
- dog argentí,
- dog de Bordeus,
- fila brasiler,
- mastí napolità,
- pit bull,
- presa canari,
- rottweiler,
- staffordshire bull terrier,
- terrier staffordshire americà,
- tosa ¡nu
- villano de las encartaciones

b) Aquells que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

c) Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria
de les característiques que figuren a l'annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de
març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.

d) Aquells que, tot i no estar inclosos en els apartats anteriors, manifestin un
caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o
a altres animals. La potencial perillositat haurà de ser declarada mitjançant una
resolució de l'autoritat competent municipal d'acord amb criteris objectius, bé
d'ofici o bé després d'una notificació o denúncia, previ informe d'un veterinari,
oficial o col'legiat, designat o habilitat per l'autoritat competent municipal.
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Article 43. Limitació a la tinença

No poden adquirir gossos considerats potencialment perillosos les persones menors
d'edat i aquelles que hagin estat privades judicialment o governativament de la
tinença d'aquests animals.

Article 44. Llicència municipal

l.Les persones propietàries o posseïdores de gossos potencialment perillosos han
d'obtenir prèviament a la inscripció de l'animal al Registre General d'animals de
companyia, una llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos que emet l'Ajuntament. Igualment, tota persona que
condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència.

2. Per a la obtenció d'aquesta llicència serà requisit indispensable presentar la
documentació que acrediti la procedència de l'animal pel qual es pretén obtenir
llicència. En el supòsit de donacions o transaccions entre particulars, per a poder
iniciar els tràmits, caldrà presentar còpia de la llicència de l'anterior propietari.

3. Aquells animals dels quals no sigui possible acreditar la seva procedència podran
ser comissats i considerats a tots els efectes com a animals abandonats. El CAAD o
l'entitat receptora d'aquests animals podrà donar-los en adopció si ho consideren
adient.

4. La llicència administrativa té un període de validesa de 5 anys que haurà de ser
renovada per períodes successius de la mateixa durada.

5. A més dels punts 2 i 3, l'obtenció o renovació de la llicència administrativa per a
la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos requereix el compliment
dels requisits següents:

a) Ser major d'edat.

b) No haver estat condemnat/ada per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra
la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública,
associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per
resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.

c) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de
les sancions accessòries de les que preveu l'article 13.3 de la Llei estatal 50/1999,
de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos. No
obstant això, no serà impediment per a l'obtenció o, en el seu cas, la renovació de
la llicència, haver estat sancionat/ada amb la suspensió temporal d'aquesta,
sempre que, en el moment de la sol.licitud, la sanció de suspensió anteriorment
imposada hagi estat complerta íntegrament. Igualment, no haver estat
sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de
l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
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d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença o possessió de
gossos potencialment perillosos.

e) Acreditar haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,03 €o A la pòlissa hauran de
figurar les dades d'identificació de l'animal i la persona propietària o posseïdora
haurà de tenir la condició de persona assegurada. Coincidint amb la renovació de la
pòlissa, s'haurà de lliurar a l'Ajuntament una còpia del rebut de pagament per tal
que pugui comprovar la seva vigència.

6. Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència administrativa ha de ser
comunicada pel seu titular en el termini de 15 dies des de la data en què es
produeixi.

Article 45. Taxes

L'Ajuntament, en el marc de les seves competències, regularà per Ordenança fiscal
la tributació inherent a la tramitació de la llicència per a la tinença i/o conducció de
gossos potencialment perillosos.

Article 46. Inscripció d'incidències

AI Registre general d'animals de companyia s'anotaran els incidents produïts per
gossos potencialment perillosos coneguts per les autoritats administratives o
judicials.

Article 47. Instal.lacions

1. Les instal.lacions que alberguin animals potencialment perillosos han de tenir les
característiques següents, a fi d'evitar que els animals surtin i cometin danys a
tercers:

a) Les parets i les tanques han d'ésser suficientment altes i consistents han
d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal.

b) Les portes de les instal.lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta
del contorn i s'han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o
obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un
gos d'aquest tipus.

2. Els animals potencialment perillosos han de disposar d'una instal'lació segura i,
en el cas de no disposar-ne, romandran lligats només durant el termini que atorgui
l'Ajuntament perquè es prenguin les mesures adients per condicionar la instal.lació
d'acord amb allò establert al punt 1 d'aquest article.
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Article 48. Presència de gossos potencialment perillosos a la via o espais públics, a
les parts comunes dels immobles col. lectius i als transports públics

1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col.lectius, als
transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, aquests gossos han
d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió i en cap cas no poden ésser
conduïts per menors d'edat.

2. La cadena o corretja amb la qual es controlin aquests gossos ha de ser no
extensible i de menys de 2 metres.

3. No es pot portar més d'un gos d'aquest tipus per persona.

4. La persona que els condueixi i controli ha de portar amb al damunt la llicència
administrativa i la documentació acreditativa de la inscripció al Registre municipal
d'animals de companyia.

Article 49. Transport d'animals perillosos

El transport d'animals potencialment perillosos haurà d'efectuar-se de conformitat a
la normativa específica sobre benestar animal i s'hauran d'adoptar les mesures
preventives que les circumstàncies aconsellin per garantir la seguretat de les
persones, béns i altres animals, durant els temps de transport i espera de càrrega i
descàrrega.

Article 50. Venda, donació i altres transferències

Les operacions de compravenda, traspàs, donació o qualsevol altre que suposin
canvi de titularitat d'animals potencialment perillosos requeriran el compliment dels
requeriments establerts en la normativa vigent per a la transmissió d'aquests tipus
d'animals.

TÍTOL IV CONTROL DE L'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA

Article Sl. Funcions de la Policia Local en relació amb el compliment d'aquesta
Ordenança

1. En la seva condició de policia administrativa, la Policia Local és l'encarregada de
vetllar pel compliment d'aquesta Ordenança, de denunciar, quan escaigui, les
conductes que hi siguin contràries, i d'adoptar, si escau, les mesures cautelars
necessàries per restablir el benestar dels animals, la convivència i la tranquil'litat
pública d'acord amb els principis d'oportunitat, congruència i proporcionalitat i amb
el degut respecte a les seves funcions.

2. La Policia Local exigirà en tot moment el compliment immediat de les
disposicions previstes en aquesta Ordenança i podrà requerir verbalment a les
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persones que no respectin les normes que cessin en la seva actitud o
comportament, i les advertirà, amb totes les prevencions legals, que en cas de
resistència poden incórrer en responsabilitat penal per desobediència.

3. A l'efecte de poder incoar el corresponent expedient sancionador, la Policia Local
requerirà a la persona presumptament responsable que s'identifiqui.

Article 52. Deure de col.laboració ciutadana en el compliment de l'Ordenança

1. Qualsevol persona té el dret i el deure de posar en coneixement de l'Ajuntament
l'existència d'un determinat fet que pugui ser constitutiu d'una infracció d'allò
establert en aquesta Ordenança.

2. Les instàncies hauran d'expressar la identitat de la persona o persones que les
presenten, el relat dels fets que poguessin constituir infracció, la data de la seva
comissió i, quan sigui possible, la identificació de les persones presumptament
responsables, així com totes les proves que estimin oportú presentar i hauran
d'anar signades.

Article 53. Conductes obstruccionistes a les tasques de control

En els àmbits d'aplicació d'aquesta Ordenança, no es permeten les conductes
següents:

a) La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació
requerida pel personal municipal que actua en compliment de les seves funcions.

b) Subministrar al personal municipal, en compliment de les seves tasques de
control o sanció, informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que
indueixi a error de manera explícita o implícita.

c) L'incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les
autoritats municipals o el seu personal autoritzat.

Article 54. Elements probatoris

En els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquesta
Ordenança, els fets constatats per agents de l'autoritat i/o personal inspector tenen
valor probatori, d'acord amb la normativa aplicable a l'efecte, sens perjudici d'altres
proves que puguin aportar les persones interessades.

Article 55. Mediació

1. L'Ajuntament promourà la mediació i la resolució alternativa de conflictes com a
eina bàsica per a una societat menys litigiosa i més cohesionada, dins de les
disponibilitats pressupostàries i d'efectius humans i materials.
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2. La mediació tindrà per objecte que la persona infractora sigui conscient del dany
o de les molèsties causades i perseguirà, després d'una negociació entre les parts,
un acord.

TÍTOL V DISCIPLINA DE LA TINENÇA l PROTECCIÓDELSANIMALS

CAPÍTOL I: Règim sancionador

Secció la: Infraccions i sancions

Article 56. Òrgans competents

1. Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions tipificades
com a tals al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals, a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, a la Llei estatal 50/1999, de
23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment
perillosos, i a la present Ordenança.

2. Les infraccions administratives seran sancionades segons el que disposa la
normativa esmentada en l'apartat anterior d'aquest article.

3. Correspon a l'Alcaldia presidència, sens perjudici de la seva delegació, la
resolució dels expedients sancionadors per infraccions lleus i greus derivades de
l'aplicació del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals, la resolució dels expedients sancionadors per
infraccions lleus derivades tant de l'aplicació de la Llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos com de la Llei
estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals
potencialment perillosos, així com la resolució dels expedients sancionadors per
infraccions lleus, greus o molt greus d'aquesta Ordenança.

4. Correspon al Ple municipal, sens perjudici de la seva delegació, la resolució dels
expedients sancionadors per infraccions greus i molt greus derivades de l'aplicació
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, i per infraccions greus i molt greus derivades de l'aplicació
de la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d'animals potencialment perillosos, d'acord amb l'article 49.2.b) de la Llei 7/2004,
de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives.

5. Correspon al director o la directora dels serveis territorials del departament de la
Generalitat competent en matèria de medi ambient la imposició de les sancions per
infraccions lleus o greus relatives a la fauna salvatge autòctona.
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6. Correspon al Conseller o Consellera del departament de la Generalitat competent
en matèria de medi ambient la imposició de les sancions per infraccions molt greus
derivades de l'aplicació del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Article 57. Classificació de les infraccions

Les accions o omissions tipificades com a infracció en aquesta Ordenança es
classifiquen en lleus, greus o molt greus.

Secció 2a: Protecció d'animals

1. Infraccions.

D'acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals, constitueixen infraccions administratives
en matèria de protecció d'animals les tipificades en aquesta llei, que s'especifiquen
a continuació.

2. Son infraccions lleus
a) Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals que s'han de
registrar obligatòriament no inscrits en el Registre general d'animals de companyia.

b) No portar els veterinaris un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han
de vacunar o tractar obligatòriament.
c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones
incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.

d) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa, gratificació o regal de
compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa
d'animals.

e) Transportar animals incomplint els requisits establerts al Decret legislatiu
2/2008.

f) Incomplir les obligacions d'identificació mitjançant microxip dels animals de
companyia.

g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat
corresponent al curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut oficialment.

h) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals sense
l'autorització administrativa prèvia de l'Administració competent.

i) Molestar, capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans llevat dels
controls de poblacions d'animals, sempre que no estigui tipificat com a infracció
greu o molt greu.
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j) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis
zoològics.

k) No tenir actualitzat o diligenciat el llibre de registre oficial establert per als nuclis
zoològics i per a les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats
de taxidèrmia.

I) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.

m) Tenir espècies incloses en l'annex amb la categoria D del Decret legislatiu
2/2008, i també parts, ous, cries o productes obtinguts a partir d'aquests
exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.

n) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d'espècie de
fauna vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.

o) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.

p) Mantenir els animals sense alimentació i la hidratació suficients i equilibrades o
en instal.lacions inadequades des del punt de vista del seu benestar, si no els
comporta un risc greu per a la salut.

q) No evitar la fugida d'animals.

r) Maltractar els animals si els produeix com a resultat patiment o danys físics o
psicològics, sense que els ocasioni resultats lesius.

s) Subministrar als animals substàncies que els causin alteracions lleus de la salut o
del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.

t) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si
això no els causa perjudicis greus.

u) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions
assimilables sense la inclusió del número de registre de nucli zoològic.

v) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, a l'autoritat municipal la
desaparició d'un animal de companyia.

x) Qualsevol altra infracció de les disposicions del Decret legislatiu 2/2008 i de la
normativa que la desplegui que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.

3. Son infraccions greus:

a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal.lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si
els comporta risc greu per a la salut.

b) No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o no
tenir-lo diligenciat per l'Administració competent.
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c) No vacunar o no fer els tractaments obligatoris als animals de companyia.

d) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits
establerts en el títol IV del Decret legislatiu 2/2008.

e) Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen
autoritzat.

f) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d'animals, si no han estat
inscrits en el Registre de nuclis zoològics.

g) Anul.lar el sistema d'identificació dels animals sense prescripció ni control
veterinaris.

h) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària
s'estableixin o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges
pertanyents a espècies de comerç permès que per les seves característiques puguin
causar danys a les persones, als béns i al medi ambient.

i) Fer tir al colom o altres pràctiques assimilables.

j) Incomplir l'obligació de vendre els animals desparasitats i lliures de tota malaltia i
vacunats per a totes les malalties que l'autoritat municipal estableixi i qualsevol
altra de les condicions a què fa referència l'article 24.l.c) del Decret legislatiu
2/2008.

k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.

I) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica
que els produeixi com a resultat patiment o danys físics o psicològics, si els
comporten conseqüències greus per a la salut.

m) Fer matances públiques d'animals.

n) Instal.lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables.

o) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles, com ara la utilització d'animals
en espectacles, filmacions, activitats publicitàries, activitats culturals o religioses i
qualsevol altra activitat, sempre que els pugui ocasionar danyo patiment o bé per
fer-ne degradació, parodies, burles o tractaments antinaturals o que els causi
estrès o bé pugui ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.

p) Subministrar substàncies als animals que els causin alteracions greus de la salut
o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.

q) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i
l'exhibició pública d'animals, i també de parts, d'ous o de cries d'exemplars
d'espècies de la fauna autòctona i no autòctona declarades protegides per tractats i
convenis internacionals vigents.
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r) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç,
l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex
amb la categoria C del Decret legislatiu 2/2008, i també de parts, d'ous, de cries o
de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars.

r bis) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l'exhibició pública i la
taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb la categoria D del
Decret legislatiu 2/2008, i també de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts
a partir d'aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.

s) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics.

t) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció
d'instal.lacions que allotgin animals.

u) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut.

v) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc
per a l'animal.

w) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge on la caça és
prohibida i en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel
departament competent en matèria de medi ambient. .

x) Incomplir les obligacions establertes per l'article 22.4 del Decret legislatiu
2/2008 de procurar el benestar dels animals emprats en curses una vegada
finalitzada la seva participació en aquestes curses.

y) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes sobre animals que
no estan identificats i registrats en el Registre d'animals de competició.

Y bis) Posseir o emprar arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, especificats
en l'annex 3 del Reial decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren les
espècies de caça i pesca i s'estableixen les normes per a la seva protecció, o bé en
la norma que el substitueixi, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.

z) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.

z bis) Incomplir l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia en els
supòsits determinats legalment.

4. Son infraccions molt greus.

a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt
greus per a la salut.

b) Sacrificar gats, gossos i fures fora dels casos esmentats per l'article 11.2 del
Decret legislatiu 2/2008.

c) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar
un risc de danys greus.
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d) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l'ús d'armes de foc sense
l'autorització corresponent del departament competent en matèria de medi
ambient.

e) No evitar la fugida d'animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona,
d'animals de companyia exòtics o d'híbrids de manera que pugui comportar una
alteració ecològica greu.

f) Esterilitzar, mutilar i sacrificar animals sense control veterinari o en contra de les
condicions i els requisits establerts per la legislació de protecció dels animals.

g) Organitzar baralles d'animals, i també participar en aquest tipus d'actes.

h) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal.lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis
als animals són molt greus.

i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i
l'exhibició pública d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la fauna
salvatge autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides o en perill
d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents.

j) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç,
l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex
amb les categories A i B del Decret legislatiu 2/2008, i també de parts, d'ous i de
cries d'aquests exemplars.

k) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.

Article 59. Sancions previstes al Decret legislatiu 2/2008

1. D'acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals, les infraccions en matèria de protecció
dels animals se sancionaran amb multes de les quanties següents:

a) Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de 100 fins a 400
euros

b) Les infraccions greus seran sancionades amb una multa de 401 fins a 2.000
euros

c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa de 2.001 fins a
20.000 euros

2. La comissió de les infraccions lleus consistents en l'incompliment de les
obligacions d'identificació o d'inscripció registral dels animals de companyia
comporta la imposició de la sanció establerta en el seu grau màxim de 300 a 400
EUR.
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3. La imposició de la sanció de multa pot comportar el comís dels animals objecte
de la infracció, sens perjudici del comís preventiu, a criteri de l'agent de l'autoritat
en el moment de l'aixecament de l'acta d'inspecció o la denúncia.

4. La imposició d'una sanció a les persones posseïdores de fauna autòctona per
l'incompliment de les condicions de l'autorització excepcional o de les normatives
reguladores comporta la inhabilitació per a la tinença d'animals per un període
entre un i cinc anys.

Secció 3a: Infraccions i sancions previstes a l'Ordenança

Article 60. Infraccions

1. D'acord amb aquesta Ordenança constitueixen infraccions en matèria de tinença
i protecció dels animals les tipificades a continuació.

2. Són infraccions lleus:

a) Mantenir els animals en condicions higienicosanitàries i/o de benestar no
adequades o que presentin perill o molèsties pel propi animal, per al veïnat o per
altres persones.

b) Mantenir els animals en llocs on no es pugui exercir sobre ells l'adequada
vigilància.

c) Pertorbar la vida del veïnat amb crits, cants, sons o altres sorolls produïts per
animals.

d) Donar aliments als animals en les vies o espais públics, així com a les zones
privades exteriors, tals com portals, finestres, terrasses o balcons, o als patis
interiors dels immobles.

e) No establir mesures dissuasòries o correctores per tal d'evitar la instal.lació,
l'establiment o la cria d'animals peridomèstics als immobles.

f) Circular a la via i als espais públics amb un o amb diversos animals domèstics
sense lligar per mitjà d'un collar o arnès i una corretja o cadena.

g) No respectar el nombre màxim de gossos amb que es pot circular per la via i els
espais públics.

h) No diluir amb aigua les miccions que facin els animals.

i) Incomplir les normes d'ús en els espais d'esbarjo per a gossos.
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j) Abeurar els animals en fonts públiques directament del punt de sortida d'aigua de
l'aixeta o no utilitzar el dispositiu específic per a l'abeurament d'animals, en cas de
que la font en disposi.

k) Rentar o efectuar altres activitats d'higiene corporal als animals a la via o espais
públics o a les fonts.

I) Qualsevol inobservança de les obligacions d'aquesta Ordenança que no tinguin
transcendència greu per a la higiene, la seguretat, la tranquil'litat de la ciutadania
i/o la protecció dels animals.

m) No poder acreditar la procedència d'un gos potencialment perillós, tal i com diu
l'article 44 apartat 2

n) Qualsevol altra acció o omissió contrària a les disposicions d'aquesta Ordenança
que no hagi estat tipificada com a greu o molt greu.

3. Són infraccions greus:

a) Permetre als animals domèstics, quan circulin per la via pública, efectuar les
seves miccions en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà.

b) No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics a les
vies i als espais públics o no netejar els elements afectats per les deposicions.

c) Afectar amb les miccions i/o deposicions, especialment de gossos i gats que es
trobin en balcons, terrasses o similars, les façanes i/o la via pública o els pisos
confrontants, ja siguin els superiors, els inferiors o els laterals.

d) La presència d'animals domèstics en àrees i zones de joc infantil, quan no es
donin les circumstàncies especials d'admissió.

e) Mantenir els animals en condicions higienicosanitàries i/o de benestar no
adequades o que presentin perill o molèsties importants pel propi animal o per al
veïnat o per altres persones.

f) Mantenir els animals en instal.lacions inadequades des del punt de vista de
seguretat.

g) No presentar la documentació sanitària ni els certificats veterinaris de l'animal
agressor.

h) No facilitar les dades de l'animal agressor a l'Administració.

i) L'incompliment de les mesures de prevenció previstes en cas d'animals
agressors.

j) Permetre l'entrada d'animals als establiments relacionats a l'article 22.
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k) La incineració o qualsevol altre mètode d'eliminació d'animals domèstics
sacrificats o morts per causa natural que es dugui a terme en establiments no
autoritzats o sense seguir les especificacions que les autoritats sanitàries
estableixin.

I) Incórrer en qualsevol de les conductes obstruccionistes de l'article 52.

m) La reincidència en la comissió d'infraccions lleus durant el darrer any.

n) Qualsevol inobservança de les obligacions d'aquesta Ordenança que tinguin
transcendència greu per a la higiene, la seguretat, la tranquil.litat de la ciutadania
i/o la protecció dels animals.

4. Són infraccions molt greus:

a) Mantenir els animals en condicions higienicosanitàries i/o de benestar no
adequades o que presentin perill o molèsties molt importants pel propi animal, per
al veïnat o per altres persones.

b) La presència d'animals domèstics en àrees i zones de joc infantil quan es doni
una o les dues circumstàncies següents: estar l'animal sense lligar, permetre
l'animal efectuar les seves deposicions i/o miccions.

c) La reincidència en la comissió d'infraccions greus durant el darrer any.

d) Qualsevol inobservança de les obligacions d'aquesta Ordenança que tinguin
transcendència molt greu per a la higiene, la seguretat, la tranquil.litat de la
ciutadania i/o la protecció dels animals.

Article 61. Sancions

Les infraccions d'aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus. La
tipificació general d'infraccions s'estableix sens perjudici de les tipificacions
específiques que, amb relació a les accions o omissions contràries a aquesta
ordenança, es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable, la qual si
existeix serà d'aplicació preferent.

Les sancions que es poden imposar als responsables de les infraccions són, d'acord
amb l'article 141 de la Llei bàsica de règim local, les següents:

a) Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de 100 fins a 400
euros

b) Les infraccions greus seran sancionades amb una multa de 401 fins a 2.000
euros

c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa de 2.001 fins a
20.000 euros
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Secció 4a: Infraccions i sancions previstes en matèria de gossos potencialment
perillosos

Article 62. Infraccions

1. D'acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos i la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d'animals perillosos, constitueixen infraccions
administratives en matèria de gossos potencialment perillosos les tipificades en
aquestes Lleis.

2. Són infraccions lleus:

a) No senyalitzar les instal.lacions que alberguen gossos potencialment perillosos.

b) La presència de gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics
sense que la persona que els condueixi i controli dugui el document identificatiu o
la llicència municipal i el certificat acreditatiu de la inscripció registral.

c) Portar més d'un gos potencialment perillós per persona a les vies i als espais
públics.

d) La presència de gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics
amb una corretja o cadena extensible o de longitud superior a 2 metres.

e) La presència de gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics
conduïts per menors de divuit anys.

f) Incomplir qualsevol de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos
previstes en la normativa vigent que no estigui tipificada com a greu o molt greu.

3. Són infraccions greus:

a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal.lacions que
alberguin gossos potencialment perillosos.

b) No contractar l'assegurança de responsabilitat civil.

c) Realitzar activitats d'ensinistrament sense acreditació professional.

d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres
de cria.

e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts
comunes dels immobles col.lectius i als llocs i als espais públics en general.
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f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d'edat o privades
judicialment o governativament de tenir-ne.

g) Deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua.

h) Incomplir l'obligació d'identificar l'animal.

i) La presència d'un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o no
subjecte amb cadena.

j) El transport d'animals potencialment perillosos incomplint els requisits normatius
de seguretat.

k) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida
per les autoritats competents o els seus agents, en el compliment de les funcions
establertes a la llei, així com el subministrament d'informació inexacta o de
documentació falsa.

4. Són infraccions molt greus:

a) Realitzar activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades.

b) Participar en la realització de baralles de gossos, en els termes establerts
legalment.

c) Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol espècie i qualsevol
gos, entenent-se per animal abandonat, tant aquell que va preceptivament
identificat, com aquell que no porta cap identificació sobre el seu origen o
propietari, sempre que no vagi acompanyat de persona alguna.

d) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense disposar de la llicència.

e) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós a
qui no posseeixi la llicència.

f) L'organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles
d'animals potencialment perillosos, o la seva participació, amb la finalitat de
demostrar la seva agressivitat.

Article 63. Sancions

1. D'acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, les infraccions tipificades a l'article 62, número 2, apartats
a), a l'article 62, número 3, apartats a), b), c), d), e) i f) i a l'article 62, número 4,
apartats a) i b) se sancionaran amb multes de les quanties següents:

a) Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de 60,10 fins a 150,25
euros.
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b) Les infraccions greus seran sancionades amb una multa de 150,25 fins a
1.502,53 euros.

c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa de 1.502,53 fins a
30.050,61 eures.

1. D'acord amb la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d'animals potencialment perillosos, les infraccions tipificades a l'article
62, número 2, apartats b), c), d), e) i f) i a l'article 61, número 3, apartats g), h),
i), j) i k) i a l'article 62, número 4, apartats c), d) e) i f) se sancionaran amb multes
de les quanties següents:

a) Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de 150,25 fins a 300,51
euros.

b) Les infraccions greus seran sancionades amb una multa de 300,52 fins a
2.404,05 euros.

c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb una multa de 2.404,06 fins a
15.025,30 euros.

2. Les infraccions administratives greus i molt greus en matèria d'animals
potencialment perillosos es podran sancionar amb les sancions accessòries de
confiscació, decomís, esterilització o sacrifici dels animals potencialment perillosos,
clausura de l'establiment i suspensió temporal o definitiva de la llicència per tinença
d'animals potencialment perillosos o del certificat de capacitació d'ensinistrador,
d'acord amb la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d'animals potencialment perillosos i la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Secció 5a: Disposicions comunes

Article 64. De la gradació de les sancions

1. En la imposició de les sancions s'han de tenir en compte, per graduar la quantia
de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.

b) L'ànim de lucre i1.lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.

c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.

d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de reparació.

e) El volum de negoci de l'establiment.
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f) La capacitat econòmica de la persona infractora.

g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció o negligència.

h) El fet que hi hagi requeriment previ.

2. Hi ha reincidència si en el moment de cometre's la infracció no ha transcorregut
un any des de la imposició per resolució ferma d'una altra sanció amb motiu d'una
infracció de la mateixa qualificació. Si s'hi aprecia la reincidència, la quantia de les
sancions es pot incrementar fins al doble de l'import màxim de la sanció
corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el límit més alt fixat
per a la infracció molt greu.

Article 65. Responsabilitat de les infraccions

El règim de responsabilitat de les infraccions previstes en la present Ordenança
s'adequa a les determinacions següents:

a) Només podran ser sancionades pels fets constitutius d'infracció administrativa
previstos en la present Ordenança, les persones físiques o jurídiques que resultin
responsables dels mateixos, fins i tot si es a títol de simple inobservança.

b) Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador
seran compatibles amb l'exigència a la persona infractora de la reposició de la
situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i
perjudicis causats.

c) En el cas que, una vegada practicades les diligencies d'investigació oportunes
adreçades a individualitzar la persona o persones infractores, i exhaurides les
possibilitats, no sigui possible determinar el grau de participació dels diversos
subjectes que hagin interVingut en la comissió de la infracció, totes elles
respondran de forma solidaria de les infraccions que, en el seu cas s'hagin comes, i
de les sancions que s'imposin.

d) Seran responsables subsidiàries o solidaries per l'incompliment de les obligacions
imposades en la present Ordenança que comporten el deure de prevenir la infracció
administrativa comesa per altres, les persones físiques i jurídiques sobre les que
recaigui, sempre i quan existeixi previsió normativa amb rang de llei que així ho
determini.

Article 66. Concurrència de sancions

1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi
hagi relació de causa a efecte, s'imposarà només la sanció que resulti més elevada.

2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a què es refereix l'apartat anterior,
a qui hagi comès dues o més infraccions s'imposaran les sancions corresponents a
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cadascuna de les infraccions comeses llevat que s'apreciï identitat de subjectes, fets
i fonaments. En aquest darrer supòsit, s'aplicarà el règim que sancioni amb major
intensitat, gravetat o severitat la conducta de què es tracti

Article 67. Procediment sancionador i reduccions
1. El procediment administratiu sancionador respectarà els principis i les garanties
constitucionals i legals aplicables; s'aplicarà en tots els casos, amb independència
de la qualificació de la infracció, de l'import de la sanció pecuniària i de si es tracta
o no d'una infracció flagrant amb acta o denúncia, el procediment abreujat previst a
l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació en els àmbits de competències de la Generalitat de
Catalunya.
2. Un cop dictat l'acord d'iniciació del procediment sancionador, la persona
instructora nomenada ha de formular una proposta de resolució en què s'han
d'exposar els fets imputats a la persona expedientada, les infraccions que aquests
poden constituir, les sancions aplicables que es proposen, l'autoritat competent per
a resoldre i la normativa que li atorga aquesta competència. Aquesta proposta de
resolució s'ha de notificar a les persones interessades, juntament amb l'acord
d'iniciació del procediment i la indicació que es tracta d'un procediment abreujat,
per tal que en el termini de deu dies hàbils (quinze dies hàbils si la presumpta
infracció és greu o molt greu) puguin aportar i proposar les proves de les quals
intentin valer-se, i al.legar tot allò que considerin adient en defensa dels seus drets
o interessos.

3. Si les persones presumptament infractores reconeixen la seva responsabilitat i
abonen voluntàriament les sancions pecuniàries proposades en la proposta de
resolució, en el mateix termini de deu dies (quinze dies si es tracta d'infracció greu
o molt greu) des de la seva notificació, podran fer-ho amb un 50 per 100 de
reducció de l'import de la multa. Realitzat el pagament voluntari, es té per conclòs
el procediment sancionador, amb les conseqüències de la reducció del 50 per 100,
renúncia a presentar al.legacions, finalització del procediment i de la via
administrativa sense la necessitat d'una resolució expressa i obertura del termini
per a interposar recurs judicial contenciós a partir de la data de pagament.

4. Transcorregut aquest termini de deu o quinze dies, si no s'ha fet el pagament, i
després de l'eventual pràctica de la prova, l'instructor, sense cap altre tràmit, ha
d'elevar l'expedient a l'alcalde o al regidor o regidora en qui l'alcalde hagi delegat,
per tal que s'adopti la resolució definitiva que correspongui. Les sancions són
executives des del moment en què siguin definitives en via administrativa.

Article 68. Apreciació d'infracció penal

1. Quan les conductes a què es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir
infracció penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que
correspongui els antecedents necessaris de les actuacions practicades.
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2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes iI.lícites, la
incoació d'un procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels
mateixos fets, però la resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-se
quan sigui ferma la resolució recaiguda en l'àmbit penal, i restarà fins aleshores
interromput el termini de prescripció. Els fets declarats provats en via judicial
vincularan l'autoritat competent per imposar la sanció administrativa.

3. La condemna o l'absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa,
només en el cas que s'apreciï diversitat de fonament.

4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu
sancionador abans de la intervenció judicial podran mantenir-se en vigor mentre no
recaigui pronunciament exprés respecte d'això de les autoritats judicials, sens
perjudici dels recursos que pugui interposar qui presumptament hagi comés la
infracció sobre l'establiment o la vigència de les esmentades mesures provisionals.

Article 69. Prescripció i caducitat

La prescripció i la caducitat es regirà per la legislació administrativa sancionadora
general, sens perjudici del que disposi la legislació sectorial.

Capítol II. Altres mesures de disciplina

Article 70. Mesures provisionals

1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar les
mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del
procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el
compliment de la sanció que pogués imposar-se. Aquestes mesures podran
consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial aplicable
en cada cas, i hauran de ser proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la
infracció.

2. Quan la Llei així ho prevegi, les mesures provisionals es podran adoptar també
amb anterioritat a la iniciació de l'expedient sancionador.

Article 71. El comís

1. En cas d'indicis racionals d'infracció de les disposicions d'aquesta Ordenança,
l'Ajuntament podrà comissar els animals, amb caràcter preventiu fins a la resolució
de l'expedient sancionador corresponent o la fi de les circumstàncies que el van
determinar. En el cas que la persona sigui sancionada es determinarà la destinació
de l'animal.

2. Les despeses fins a la resolució de l'expedient i les de les actuacions relacionades
amb aquest aniran a càrrec de la persona propietària o posseïdora de l'animal.
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Article 72. Multes coercitives

1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes al
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, l'autoritat competent la pot requerir perquè, en un termini
suficient, les compleixi, amb l'advertiment que, en cas contrari, se l'imposarà una
multa coercitiva amb assenyalament de quantia, si escau, i fins un màxim de 500
euros sense perjudici de les sancions que poguessin ser aplicables.

2. En cas d'incompliment es podran efectuar requeriments successius fins a un
màxim de tres. En cada requeriment la multa coercitiva pot ésser incrementada en
el 20 % de la multa imposada en el requeriment anterior.

3. Els terminis concedits han de ser suficients per a poder dur a terme la mesura de
què es tracti, així com per evitar els danys que es puguin produir de no executar la
mesura al seu temps.

Article 73. Mesures de policia administrativa

En els casos de manca de llicència municipal o de comunicaclo, per exercir una
activitat relacionada amb la venda o cria d'animals, o en els espectacles públics
amb animals, que no disposin d'autorització, o en situació de risc imminent i
extraordinari per a la salut per les persones, es comunicarà a l'autoritat municipal
competent per tal que dicti les mesures corresponents.

Disposicions transitòries

Única.- Règim transitori dels expedients sancionadors

Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l'entrada en vigor
d'aquesta Ordenança es regiran, en allò que no perjudiqui la persona imputada, pel
règim sancionador vigent en el moment de cometre la infracció.

Disposició Derogatòria

Amb l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança es deroga l'Ordenança municipal
reguladora de la protecció dels animals i la seva tinença------------------------------

Disposicions Finals

Primera.- Normes d'aplicació supletòria
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En tot allò no regulat en la present Ordenança s'estarà al que disposi la legislació
autonòmica especifica i/o normativa sectorial d'aplicació.

Segona.- Modificació automàtica

Aquesta Ordenança s'entendrà modificada automàticament davant la promulgació
de normes de rang superior.

Tercera.- Entrada en vigor

La present Ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen és aprovat per 17 vots favorables (8 PDECat, 3 PSC,
3 ERC, 2 VeC, 1 PP) i 2 abstencions (2 CUP,)

INTERVENCIONS:

La Sra. Anna Doblas (PDECat) manifesta que es sotmet a aprovació la nova
ordenança reguladora de la protecció dels animals i la seva tinença, que és fruit de
la col.laboració de moltes persones dintre del pla de tinença responsable. Vilafranca
ja disposa d'una ordenança aprovada el 15 de juny de 2004. L'objectiu és
l'adaptació de l'ordenança a situacions pràcticament inexistents l'any 2004.

Destaca que a partir de l'entrada en vigor de l'ordenança, l'article 19 disposa que
serà obligat diluir amb aigua les miccions dels gossos, l'article 22 regula que
l'entrada d'animals als establiments haurà d'estar clarament indicada, l'article 31
regula l'esterilització obligatòria dels animals de companyia i l'article 44.2 ordenarà
la traçabilitat dels gossos potencialment perillosos.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor de l'ordenança i que es
reserva el dret a presentar al. legacions.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que donen suport a la nova ordenança. S'ha
fet un bon treball. Votaran favorablement amb reserva a presentar al. legacions.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que votaran favorablement. L'ordenança és
fruit d'un procés participatiu i s'adapta a la realitat que es viu a Vilafranca.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que s'abstindran i es reserven el dret a fer
al. legacions. Celebren que sigui una ordenança molt participativa i posen de relleu
que és una ordenança molt sancionadora.

7. MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI SOSCIOSANITARI DE VILAFRANCA
DEL PENEDÈS. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Sociosanitari
de Vilafranca del Penedès
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La Comissió Informativa de Serveis a les Persones i Promoció Social proposa que se
sotmeti al Ple municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen següent:

Vist l'acord de la Junta de Govern del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del
Penedès, de data 16 de novembre de 2017, pel qual es modifiquen els estatuts de
l'entitat i s'aprova un nou text estatutari actualitzat i refós per adaptar-los a les
previsions, inicialment, de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració local, i de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic, i posteriorment de l'article 118 i següents de la Llei
40/2015, d'l d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en matèria de consorcis.

Atès que el Consorci Socioanitari de Vilafranca del Penedès es va crear mitjançant
acta de constitució de data 20 de febrer de 2002, amb la participació de l'entitat
pública denominada actualment Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i
de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, L'activitat principal del Consorci és la
gestió del centre sociosanitari "Ricard Fortuny", de Vilafranca del Penedès.

Atès que l'aspecte més rellevant de la modificació és l'adscripció del Co nsorci,
d'acord amb l'article 120 de la Llei 40/2015, d'l d'octubre, a l'Administració
membre que, en el primer dia de cada exercici pressupostari, ostenti la majoria de
vots a la Junta de Govern; es fa constar que el Consorci quedarà adscrit ara a
efectes legals al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, i que només
passarà a adscriure's a l'Ajuntament de Vilafranca si aquest decideix, en el futur,
fer ús de la facultat estatutària de nomenar el president o presidenta de la Junta de
Govern.

La modificació també preveu (art. 26 dels estatuts) que, en cas de dissolució i
liquidació del Consorci, la liquidació s'atribuirà per meitats a cadascuna de les dues
entitats públiques consorciades, si bé el centre sociosanitari "Ricard Fortuny"
revertirà en la seva totalitat i de ple dret a favor de l'Ajuntament de Vilafranca,
sense que l'actiu computi juntament amb la resta d'actius a efectes de repartiment.

Atès que d'acord amb l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny) la modificació dels estatuts dels
consorcis, amb l'acord previ del seu òrgan superior de govern (en aquest cas, Junta
de Govern), ha de ser aprovada pels ens, les administracions i altres entitats
consorciades amb les mateixes formalitats que per a l'aprovació.

Atès que l'article 114.3 del Text refós de la Llei municipal i de regim local de
Catalunya estableix que l'acord municipal d'aprovació s'ha d'adoptar amb l'acord
favorable de la majoria absoluta de membres de la Corporació.

Per tot això, s'adopta el següent ACORD:

1er. Ratificar l'acord de la Junta de Govern del Consorci Sociosanitari de Vilafranca
del Penedès, de data 16 de novembre de 2017, pel qual es va aprovar la
modificació dels articles 1.1, 1.3, 8, 9, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 26 i 27 dels estatuts
de l'entitat, validant-se el text refós i actualitzat dels estatuts complets que consta
a l'expedient. S'aproven per part de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, com a
entitat consorciada, els nous estatuts.
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2on. Constatar que actualment la majoria de vots en el si de la Junta de Govern del
Consorci la té el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, al qual resta
adscrit el Consorci Sociosanitari de Vilafranca a efectes legals, pressupostaris,
comptables i de control. Aquesta previsió només s'alteraria eventualment, passant
a estar el Consorci adscrit a l'Ajuntament de Vilafranca, si aquest passés en el futur
a tenir la majoria de vots en el si de la Junta de Govern, mitjançant el nomenament
efectiu del president o presidenta de l'entitat.

3r. Sotmetre l'expedient i el text dels estatuts al tràmit d'informació pública pel
termini de trenta dies, mitjançant anuncis que es publicaran en el BOPB, DOGC,
tauler d'anuncis i espai web de l'Ajuntament a efectes d'al.legacions o
reclamacions. Si no n'hi ha, l'acord municipal s'entendrà definitiu sense necessitat
d'un nou pronunciament exprés.

4t. Notificar aquest acord al Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès i al
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen és aprovat per 16 vots favorables (8 PDECat, 3 PSC,
3 ERC, 2 VeC) i 3 en contra (2 CUP, 1 PP)

INTERVENCIONS:

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que es tracta de la ratificació de la
modificació dels estatuts del Consorci Sociosanitari, que és l'ens que gestiona el
Ricard Fortuny. La legislació vigent obliga a adscriure el consorci a un altre ens i a
adaptar els estatuts.

Descartada l'adscripció a l'ajuntament de Vilafranca, es va estudiar a adscriure'l a
una altra administració. Finalment, d'acord amb l'informe jurídic del professor
Perdigó, és viable la seva adscripció a un altre consorci. Aquest fet es pot revertir
en qualsevol moment, sempre que l'ajuntament nomeni el president de la Junta
General de Consorci.

També remarca, que en l'hipotètic cas que s'hagués de liquidar, tant l'edifici com
els terrenys quedarien fora de la massa en liquidació.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra. Pensa que s'hauria
d'integrar en el consorci sanitari. Sempre ha defensat la no adscripció i no veu clara
la clàusula de salvaguarda que contempla els estatuts.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que votarà favorablement. Es soluciona una
situació jurídica urgent i deixa oberta la porta a fer un debat de com volem que
funcioni en el futur. El debat, sense urgències, es podrà fer millor. Hi ha alguns
elements que a ells els hagués agradat anar més enllà que la proposta d'aquests
estatuts. Van proposar la inclusió en el Consell d'Administració d'un representant de
les persones treballadores.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que veuen la proposta com una sortida per
donar els serveis que actualment dóna el Ricard Fortuny. Troben que la clàusula de
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salvaguarda és idònia. També exposa que la modificació dels estatuts no dóna
solució a altres temes que també afecten al funcionament del Ricard Fortuny, com
per exemple l'equiparació salarial entre personal sanitari i el personal social.

La Sra. Laia Santís (CUP) anuncia que no recolzaran la modificació dels estatuts. La
LRSAL ens obliga des de 2013 a adscriure el Consorci un altre ens. Per tant més
que una qüestió d'urgència és una possibilitat de canvi en el model de gestió. La
seva proposta era convertir el Consorci en una EPEL o similar. Cal resoldre la
desigualtat que hi ha en els dos convenis que s'apliquen, el sanitari i el social. La
seva proposta és gestionar de manera directa el Consorci, per tal d'exercir-ne un
control públic i garantir als veïns i veïnes de Vilafranca un envelliment digne.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que si no hi hagués hagut la LRSAL, no
haguessin fet res de tot el que han hagut de fer, hauríem continuat tal com
estàvem. Les tasques del consorci no són pròpies de l'ajuntament i si l'ajuntament
es queda el servei, posa en risc el propi servei. Es van demanar informes. Estaven
d'acord amb la "municipalització" de facto, de tenir el control dels serveis del
Consorci

AI Garraf, cap ajuntament vol tenir el servei sanitari sota el seu control. És massa
gran i posa en risc el propi ajuntament. Finalment deixa palès que no és cert que el
fet de que el Consorci depengui de la Generalitat, garanteixi que el servei es
mantingui a Vilafranca, la Generalitat podrà decidir on es presta el servei.
L'administració d'un consorci per una altre consorci té un risc, perquè no és segur
que el consorci existeixi sempre. En els estatuts es parla de serveis socials i a la
gent gran, que són competències municipals i és aquí on hi ha recorregut, on se'ns
obren oportunitats. No obstant, tots els regidors hem estat advertits que la
adscripció a l'ajuntament no és neutra.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que és un tema important. Totes les
observacions són bones. Cal tenir en compte que tot el tema social i sanitari el
contracta el Departament de Salut, que té molts proveïdors que li fan aquest
servei.

La inclusió del Ricard Fortuny dintre del consorci sanitari Penedès-Garraf, això no es
fa ara perquè el Ricard Fortuny té una situació econòmica molt bona i el Consorci
sanitari Penedès-Garraf té problemes econòmics i podrien fer servir el superàvit del
Ricard Fortuny per solucionar aquell problema econòmic en lloc de prestar serveis a
Vilafranca.

En el moment en que es signi el conveni entre el Consorci sanitari Alt Penedès i
Garraf, volen lligar un contracte perquè el Ricard Fortuny sigui el centre de
referència de la Generalitat a l'Alt Penedès de tot el tema sociosanitari.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que hi ha temes que no han posat sobre la
taula perquè estem en el debat concret sobre l'adscripció, com pot ser l'equiparació
de convenis al Ricard Fortuny. Manifesta que cal parlar sobre quina és l'estratègia
de l'Ajuntament de Vilafranca.

ALCALDIA
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8. PROPOSTA D'ACORD URGENT. RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA
DE LA SRA. MARIA FERRERONS i SÀNCHEZ

El grup municipal de la CUP ha presentat avui mateix la renúncia al càrrec de
regidora formulada per la Sra. Maria Ferrerons. Aprofitant que avui hi ha Ple i
aquest és qui formalment ha de prendre coneixement de la renúncia i sol.licitar a la
Junta electoral central el lliurament de la credencial del regidor o regidora que
correspongui, es sotmet a consideració del Ple que aquesta proposta sigui inclosa
en l'ordre del dia de manera urgent.

El Ple assenteix de manera unànime prendre en consideració la proposta, que té el
redactat que segueix:

PROPOSTA D'ACORD DE PRESA EN CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA SRA.
MARIA FERRERONS COM A REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP

Vist l'escrit presentat en data 12 de desembre de 2012 per la Sra. Maria Ferrerons i
Sanchez, regidora que va resultar escollida per la candidatura de la Candidatura
d'Unitat Popular- Poble actiu (CUP-PA) de Vilafranca del Penedès en les darreres
eleccions municipals, en què manifesta la seva voluntat de renunciar a la condició
de membre d'aquesta Corporació.

Atès que amb la mateixa data, també presenta renúncia al seu nomenament com a
regidor el Sr. Joan Gilabert i Fernandez, persona que seguia a la Sra. Ferrerons en
la candidatura presentada per de la Candidatura d'Unitat Popular- Poble actiu (CUP-
PA) de Vilafranca del Penedès.

Vist allò que disposa l'art. 9.4 del Reglament d'Organització i Funcionament de les
Entitats Locals i en els arts. 19.1.1) i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general i normes concordants, especialment en la Instrucció de
la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, sobre substitució de càrrecs
representatius locals,

Per tot això es proposa al Ple que adopti el següent acord:

PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora d'aquest
Ajuntament de la Sra. Maria Ferrerons i Sanchez.

SEGON.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor d'aquest
Ajuntament del Sr. Joan Gilabert i Fernandez

TERCERO.- Declarar la vacant del lloc de regidora pertanyent al grup polític de la
Candidatura d'Unitat Popular- Poble actiu (CUP-PA)
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QUART.- Remetre certificació del present acord, junt amb la còpia compulsada de
l'escrit de renúncia del Sr. Joan Gilabert i Fernandez, a la Junta Electoral Central als
efectes de demanar l'expedició de la credencial acreditativa de la condició de electe
a favor del candidat que correspongui, fent constar que, a parer d'aquesta
Corporació, correspon cobrir la vacant a la Sra. Marta Raventós Cuscó.

No obstant, el Ple acordarà allò que consideri oportú.

VOTACIÓ: L'anterior proposta d'acord és aprovada per unanimitat dels regidors
presents

INTERVENCIONS:

El Sr. Marcel Martínez (CUP) posa de relleu que la renúncia és per motius
estrictament laborals i que més endavant es farà una roda de premsa explicant
convenientment la situació.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que no hi ha res a dir i que li agradaria
poder fer una trobada per acomiadar-se.

9. Precs i preguntes.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que està plantejat que en els propers dies i
haurà una proposta de Conveni de fusió entre el Consorci sanitari del Penedès i el
del Garraf i ja fa temps que van demanar tenir coneixement dels Plans funcionals
dels diferents serveis que tindrà el Consorci i el Pla de mobilitat, cosa a la que
encara no han tingut accés. Continuen demanant-ho per fer les valoracions per
aprovar l'esmentada fusió.

El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que es va demanar la informació al gerent del
Consorci i el que se'ls ha fet arribar és que estan acabant de preparar aquesta
documentació. Verbalment els han dit que no es pot garantir.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) reclama que hi ha pendent el Pla de mobilitat municipal.
Diversos veïns s'han queixat de les parades de bus, que no disposen ni de bancs ni
de marquesines. Demana saber si hi ha algun pla i si aquest té algun calendari.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) exposa que el servei de transports de viatgers urbà,
està en fase de licitació.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que usuaris del Casal d'avis es van queixar
del mal funcionament de la calefacció.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) recorda que s'ha instal.lat una caldera nova i no els
ha arribat cap tipus de queixa.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que algunes carrers tenen problemes amb el
manteniment de l'enllumenat.
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El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que a partir del gener entra una altra
empresa a prestar el manteniment de l'enllumenat.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que al Ple de juny de 2016 es va demanar
una sèrie de preguntes en matèria d'habitatge que encara no se'ls ha contestat.

El Sr. Francisco Romera (PSC) manifesta que l'estudi que tenim sobre habitatges
buits és de 2014. Allà es parlava de 700 habitatges buits. Ara s'està mirant
d'actualitzar les dades i per això es suposa que actualment deuen ser menys de
500. Quan tinguin les dades actualitzades, ho compartiran.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana si poden tenir accés a les dades dels cercles
de comparació de la Diputació de Barcelona pel que fa al servei de biblioteca, si
poden tenir accés.

Així mateix demana algun tipus d'accés al gestor d'expedients electrònics en perfil
de consulta.

L'alcalde Pere Reguli (PDECat) manifesta que miraran de poder-ho fer per tal de
donar-los accés.

se9uidam.1t l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
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