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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 12/2008 
Caràcter: ordinari 
Data: 28 d’octubre de 2008 
Horari: de 20,05 hores del 28-10-08 a 01,00 hores del 29-10-08 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Maria Batet i Rovirosa  
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès  
- Fernando García i González  
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Xavier Navarro i Domènech  
- Josep Quelart i Bou  
- Josep Ramon i Sogas  
- Pere Regull i Riba  
- Maria Dolors Rius i Marrugat  
- Francisco  Romero i Gamarra  
- Aureli Ruiz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López  
- Ramona Suriol i Saumell  
- Teresa Terrades i Pons  
- Emília Torres i Miralles  
- Maria Josep Tuyà i Manzanera  
- Dolors Villaró i Rovira 
- Bernat Villarroya i García  
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres del consistori. 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 23 de setembre 
de 2008, la qual esdevé aprovada per assentiment. 
 
I. MODIFICACIÓ ESTATUTS PATRONAT “CAL BOLET” 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
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Atès que recentment s’ha inaugurat el nou auditori municipal que hauria d’acollir 
preferentment la programació musical que realitza el servei de Cultura a més d’altres 
esdeveniments  que li correspondran com a sala polivalent 

Atès que s’està treballant per dotar a Vilafranca d’un Ens Públic que tingui al seu 
càrrec tota l’activitat del servei de Cultura. 

Atès que és voluntat de l’ajuntament de Vilafranca que mentre aquest nou ens no es 
constitueixi les tasques de gestió del nou auditori Municipal les assumeixi l’OAL Patronat del 
teatre Cal Bolet. 

Atès que el Consell de l’OAL Patronat del teatre Cal Bolet per majoria absoluta dels 
seus membres en la sessió de data 15 d’octubre va acceptar la gestió provisional de l’Auditori 
Municipal proposant la modificació puntual dels estatuts reguladors, amb la finalitat 
d’adaptar-se a les normatives vigents en matèria de contractació, la d’integrar la gestió de 
l’Auditori Municipal i de dotar-se de dos vocals més. Aquestes persones seran escollides, una  
per les entitats relacionades amb el mon de les arts escèniques i l’altre per les entitats musicals. 

Atès que la modificació dels vocals es considera adient per millorar el funcionament i 
la gestió de l’Organisme. 
 

Vist l’exposat anteriorment, s’ 
ACORDA: 
1r. Modificar els articles que seguidament s’indiquen dels estatuts de l’OAL Patronat 

del teatre Cal Bolet amb modificacions puntuals amb la finalitat d’adaptar-se a les normatives 
vigents en matèria de contractació i a la d’integrar la gestió de l’Auditori Municipal: 

Modificar l’article 2, punt 1; l’article 2, punt e); l’article 5, punts a), b), c), d); l’article 
10, punt 6), 7), 15); l’article 12, punt f); l’article 19, punt 3) i l’article 24. 

2n. Modificar l’article 7, punt c) i l’article 8, punts 2), 3), amb la finalitat d’augmentar 
el número de vocals que passa de deu a dotze. Aquestes persones seran escollides, una per les 
entitats relacionades amb el mon de les arts escèniques i l’altre per les entitats musicals. 

3r. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils. 
Les modificacions s’entendran aprovades definitivament sense necessitat d’un nou acord 
exprés, en el cas que no es produeixen al·legacions o reclamacions. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Dolors Villaró (regidora de Cultura) destaca que s’està treballant en la creació d’un nou 
organisme dedicat als assumptes culturals; tanmateix, ara que ha entrat en funcionament el nou 
auditori, sembla adient que des del Patronat existent es gestioni conjuntament el teatre “Cal 
Bolet” i l’auditori, la qual cosa pot generar també estalvis. El consell del Patronat ho ha 
acceptat, de forma provisional. La reforma s’aprofita per adaptar els estatuts a la nova llei de 
contractes del sector públic i per incrementar en dos el nombre de vocals del consell (una 
persona relacionada amb la música i una altra amb les arts escèniques, a proposta d’entitats). 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna la seva conformitat a la proposta, sempre amb el benentès 
que es tracti d’una fórmula provisional. El seu grup aposta per un Institut de Cultura, el qual 
podria tenir la seva seu a l’antic Hospital del carrer Sant Pere (claustre, etc.). 
 
Josep Quelart (ERC) s’expressa en els mateixos termes, i accepta la modificació sempre que 
sigui provisional. 
 
Josep Ramon (PP) aposta per la gestió unitària. És necessari que la provisionalitat no s’allargui 
en excés, i quant al nou ens cultural el PP entén que seria millor advocar per una fundació 
privada, la qual podria a més obtenir col·laboracions i patrocinis d’entitats i empreses. 
 
Otger Amatller (CUP) recorda que en el mes d’abril es va aprovar pel ple una moció (plantejada 
inicialment per la CUP) que apostava per crear un organisme autònom (Patronat o Institut de 
Cultura). Malgrat que la CUP proposava un termini realista d’un any, finalment es va aprovar 
que es crearia una comissió que en tres mesos emetria un informe. El termini ha transcorregut 
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sense que s’hagi elaborat l’informe i, si bé s’han celebrat un parell de reunions, el procés s’està 
endarrerint massa. Cal activar tot el procés amb fermesa, i la decisió provisional ara adoptada és 
del govern municipal i en realitat és un nyap, sobretot tenint en compte que en el Patronat de 
“Cal Bolet” no hi massa participació ciutadana real (aquesta participació s’hauria de potenciar). 
 
Josep M. Figueras (CiU) admet que existeixen discrepàncies sobre com ha de ser el nou ens 
cultural que s’ha de crear. Ara s’assignen (es diu que provisionalment) més competències al 
Patronat de “Cal Bolet”, el qual és poc participatiu i àgil. El nou auditori es podria gestionar 
indistintament des del Patronat o des de la regidoria, però en tot cas hem de parlar de 
provisionalitat. La comissió per estudiar el nou ens s’ha reunit algun cop, i en una ocasió amb 
l’assistència d’un tècnic de la Diputació, però cal accelerar el procés decididament. 
 
Dolors Villaró (regidora de Cultura i grup Socialista) afirma que la solució és provisional, i que 
el procés fins al nou ens potser és mala lent, però hi ha la voluntat d’arribar a bon port, tot i que 
cal constatar discrepàncies sobre el model més útil. Potser hem estat lents, però seriosos també, 
i és cert que s’ha d’actuar amb més celeritat. 
 
 
II. ADMINISTRACIÓ FESTA MAJOR 2009 
 
Es dóna compte al ple de l’acord de la Junta de Govern Local, de 6 d’octubre de 2008, següent: 
 
“Nomenar Administradors i Administradores de la Festa Major d'aquesta vila que ha de 
celebrar-se l’any 2009, a les persones següents: 
 

• ANDREU CARALT I FORT 
• JOSEP CARBRÉ I TUGAS 
• OLGA MARIMON I GIRALT 
• CARME ROMEU I TORRUELLA 
• MÍRIAM SELLARÈS I GIL 

        De conformitat amb la normativa reguladora aprovada pel Ple municipal el dia 11 de 
febrer de 1980, es donarà compte d'aquest acord al mateix Ple municipal en la propera sessió 
que se celebri”. 
 
 
III. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT 
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 11 de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del Pressupost de 
l'Entitat d'enguany, mitjançant baixes per transferència de partides que ofereixen sobrant,  part 
del romanent de tresoreria de l’any 2007 i majors ingressos de subvencions, 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: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS:  
  
  
  
5.43202.16104 Indemnització per jubilació anticipada17.583,28 17.583,28  
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...........  17.583,28 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
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Partida 
3.32201.13000 Personal laboral.- Prom. econòmica i 
 Foment...............................................................  3.000,00 
3.31303.13100 Personal eventual.- Rehabilitació habi- 
 tatges socials .....................................................  70.520,00 
6.32202.13100 Cursos formació ocupacional – sous ...............  50.600,00 
6.32205.13100 Plans d’Ocupació Generalitat - sous...............  106.597,00 
6.32207.13100 Altres accions ocupacionals – sous..................  78.700,00 
6.32202.16000 Cursos formació ocupacional- seg.soc. ...........  11.100,00 
6.32205.16000 Plans d’Ocupació Generalitat – seg.soc. ........  33.598,09 
6.32207.16000 Altres accions ocupacionals – seg.soc.............  29.750,00 
3.31303.21200 Rehabilitació d’habitatges socials ...................  38.992,00 
3.43101.21200 Rehabilitació d’habitatges socials: oficina 
 municipal d’habitatge .......................................  32.489,00 
3.45401.21200 Rehabilitació d’habitatges per joves................  37.493,00 
6.32207.22608 Altres accions ocupacionals – funcion.............  21.695,00 
3.43101.48900 Subvencions instal.lació ascensors ..................    115.000,00 
  
2.45501.48902 Transferència Festa Major (dèficit 2008)........  200.000,00 829.534,09 
 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAOR. I SUPLEM. CRÈDIT  847.117,37 
 
F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
1.12106.22711 Psicotècnics.......................................................  6.950,00 
1.41301.22711 Seguretat i salut.................................................  15.000,00 
1.32101.23300 Formació ...........................................................     15.000,00 36.950,00 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA.......  36.950,00 
   
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
455.01 Generalitat.- Plans d’Ocupació ......................     130.895,00  
455.32 Generalitat.- Altres accions ocupacionals.......     86.695,00 217.590,00 
 TOTAL MAJORS INGRESSOS........................   217.590,00 
 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
  
870.01 Aplicació per finançar Suplements Crèdit ....    592.577,37 592.577,37 
            TOTAL APLIC. ROMANENT I MES INGRESSOS ..........   847.117,37 
 
  I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. . 
 
Aquest dictamen ha estat aprovat amb 18 vots a favor (grups Socialista, de CiU, del PP i d’ICV-
EUiA) i 3 abstencions (grups de la CUP i d’ERC). 
 
La regidora d’Hisenda Maria Batet destaca que els capítols més importants de la modificació 
proposada són tres. 
 
En primer lloc, l’augment de la dotació per a subvencions destinades a la instal·lació 
d’ascensors en edificis plurifamiliars (necessitat social); en segon lloc, cal incrementar la 
dotació per a la Festa Major de 2008, perquè les despeses han superat els ingressos i hi ha 
proveïdors que han de cobrar; l’administració de la FM s’hi ha esforçat, però les circumstàncies 



 5

(manca de veles a la rambla, terrasses de bar i crisi econòmica que ha comportat menys 
aportacions d’empreses) no han estat favorables.  
 
El tercer capítol, i molt important, és el pla de xoc en assumptes d’ocupació. En els darrers 
temps l’atur s’ha incrementat sensiblement (10,9% a la comarca i 12% a Vilafranca), i afecta 
especialment homes, joves, persones majors de 45 anys i persones amb una baixa qualificació 
acadèmica; a més, darrerament el nombre d’empreses de la comarca s’ha reduït una mica. Calia 
reaccionar i s’han demanat subvencions per a executar programes rellevants. L’Ajuntament, en 
la mesura de les seves possibilitats, ha de comportar-se com un agent potent, i portar a terme 
polítiques actives d’ocupació, en les quals té una llarga experiència. Els programes no creen en 
si mateixos ocupació, però són positius per afavorir la reinserció de les persones afectades. 
Estem parlant 1,8 milions d’euros que es destinaran a programes d’orientació, de formació i de 
formació-ocupació. D’altra banda, Maria Batet afirma que els programes es destinaran a 
finalitats útils per al municipi (recuperació i conservació d’espais naturals, rehabilitació 
d’habitatges amb finalitat social i serveis d’atenció a les persones amb necessitats). Tot plegat 
ha de ser eficaç també per a intervenir en assumptes de promoció econòmica, medi ambient, 
turisme, etc. Finalment, Batet subratlla que l’aprovació de l’expedient proposat és urgent 
(proveïdors de la FM que han de cobrar i necessitat de pla de xoc en matèria d’ocupació). 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que des de l’Ajuntament cal prioritzar l’atenció a les 
persones, la cohesió social i la modernització ecològica. Ara els diferents grups estem 
començant a parlar sobre com redefinir àrees de l’Ajuntament (cal per exemple dimensionar bé 
l’àrea de promoció i d’ocupació) i optimitzar recursos. Quant a rehabilitació d’habitatges, s’han 
de fer actuacions altres que les derivades de plans d’ocupació. Villarroya destaca que la 
Generalitat destinarà als programes de Vilafranca recursos importants (1,5 milions d’euros), i el 
mateix Ajuntament també farà aportacions considerables. Cal donar suport als programes per tal 
de donar ocupació a persones i formar-les, i si a més això reverteix per exemple en una millora 
del medi ambient encara millor. Finalment, Villarroya destaca que per a millorar la formació i la 
competitivitat són necessàries altres accions també, com ara la millora del transport públic, 
perquè sovint la formació s’imparteix en llocs com a Barcelona. 
 
Josep Quelart (ERC) demanada que es retiri l’expedient. En alguns aspectes el seu grup hi està 
d’acord (indemnització per jubilació anticipada, subvencions per ascensors i dèficit de la Festa 
Major que s’ha d’assumir). Ara bé, els plans d’ocupació plantegen a ERC seriosos dubtes. A 
parer seu, els plans no s’haurien d’enfocar pensant en actuacions que interessen a l’Ajuntament 
(rieres, camins, rehabilitació d’alguns habitatges, etc.), sinó que haurien de tenir en compte 
principalment les necessitats de reinserció en el món laboral, és a dir, com es fa possible 
realment que les persones en atur puguin tornar a treballar en el mercat laboral. Quelart afirma 
que el seu grup ha fet un buidatge de dades dels plans d’ocupació de l’Ajuntament dels darrers 
anys, analitzant les quantitats gastades cada any i les persones beneficiàries (detalla any per 
any), i l’anàlisi demostra que el que ara  es planteja no és extraordinari, ni es pot qualificar com 
a pla de xoc, per la qual cosa s’està intentant enredar a la gent. S’ha d’apostar a més també per 
la formació de qualitat, sense limitar-se a formar paletes i derivats. ERC no vol votar en contra 
d’acceptar subvencions i de permetre l’ocupació de persones amb necessitats, però la qüestió 
s’hauria de debatre seriosament i de forma separada de la resta d’assumptes plantejats. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen: la indemnització per jubilació deriva del conveni, 
cal potenciar la instal·lació d’ascensors, fer front al dèficit de la FM (el model d’organització és 
l’adient, encara que enguany s’ha fet notar la crisi econòmica). Quant als plans d’ocupació, la 
Generalitat realitza convocatòries de subvencions sobre la base d’un model que no podem 
canviar; hem d’implicar-nos-hi tant com sigui possible. 
 
Otger Amatller (CUP) destaca que l’expedient es nodreix bàsicament de l’aplicació de part del 
romanent positiu de 2007, i es concreta en una proposta del govern sense massa participació 
dels grups municipals. És cert que els plans d’ocupació són positius, però la regidora d’Hisenda 
ha exagerat en la seva intervenció, de clar tarannà electoralista. Aquests plans han de servir per 
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a formar, i si a més se’n pot treure algun benefici addicional (petites actuacions en medi 
ambient, rehabilitació d’habitatges, etc.) millor. Ara bé, al marge dels plans l’Ajuntament ha de 
fer front a altres inversions importants en aquestes matèries (medi ambient, plans especials de 
protecció, PERI del nucli antic, etc.). L’Ajuntament té tradició en plans d’ocupació, en certs 
aspectes positiva i en altres no tant, i cal tenir present que hi aporta diners la Generalitat, però 
també nosaltres. Quant a la Festa Major, hi ha dèficit atès que han fallat les aportacions 
privades, però l’Ajuntament hauria de ser més actiu a l’hora d’exigir una major col·laboració a 
les empreses contractistes i concessionàries (no és acceptable per exemple que una empresa com 
SABA aporti només 700 euros). En definitiva, la proposta té aspectes tant positius com 
negatius, i ha existit un diàleg insuficient, per la qual cosa la CUP s’abstindrà en la votació. 
 
Aureli Ruiz (CiU) recorda que CiU va poder aturar fa pocs mesos (preveient la situació de crisi 
econòmica) la proposta inicial del govern d’aprovar una modificació de pressupost que 
comportava gastar i aplicar tot el superàvit o romanent pressupostari de 2007. Potser el govern 
hauria d’estar agraït amb CiU, perquè aquesta limitació permet ara finançar en gran part 
l’expedient de modificació que avui ens ocupa. CiU donarà suport al dictamen, perquè es 
planteja aplicar una part del romanent en polítiques socials (plans d’ocupació, ascensors, etc.). 
 
Maria Batet (regidora d’Hisenda i grup Socialista) lamenta les gruixudes acusacions fetes per 
Josep Quelart. Ella mateixa ha parlat molts cops amb ell, li ha facilitat tota la informació 
disponible i, de fet, el buidatge de dades sobre plans d’ocupació que ERC diu haver fet no és 
més que la informació que ella mateixa va aportar. Batet diu que el format dels plans l’estableix 
la Generalitat (necessitat de formació, inserció, facilitació de l’ocupabilitat i, a més, que el 
treball es destini a finalitats d’interès local). Els plans abasten un ampli ventall de dedicacions, i 
no es limiten al que Quelart ha qualificat com a “paletes i derivats”. Cal tenir present que la 
formació en tasques de construcció, lampisteria i altres no la proporcionen els centres 
ocupacionals privats, i per això des de l’Ajuntament hem de posar especial èmfasi en aquest 
sector de més baix perfil. En tot cas, Quelart ha tingut accés a totes les dades que ha volgut, però 
no les ha sabut interpretar correctament. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que ell no ha dit que no tingués informació, però recorda que va 
formular una pregunta relativa als plans possibles ofertats per la Generalitat i a què va escollir o 
demanar l’Ajuntament i què no, la qual pregunta no ha estat contestada, per la qual cosa 
s’ignora en què ha posat èmfasi l’equip de govern. Vista la situació actual de crisi, sembla que 
en el futur potser no faltaran paletes i derivats (enguixadors, etc.). Des de l’Ajuntament s’hauria 
de ser més agosarat, i apostar més per la qualitat (mercat laboral de qualitat). Cal analitzar quina 
oferta de formació professional tenim a Vilafranca, i intentar millorar-la, perquè tenim dèficits 
importants de formació que en bona part expliquen l’índex d’atur que tenim. Certament cal 
treballar també en la millora del transport públic, i en matèria de plans tendir a perfils de més 
alta qualificació. 
 
Maria Batet (regidora d’Hisenda) afirma discrepar i molt de la postura de Josep Quelart. Formar 
també paletes i fusters no vol dir no apostar per una formació de qualitat. D’altra banda, parlem 
d’oferir contractes laborals de sis mesos, i en aquest temps no es forma un paleta o un fuster, 
sinó que es tracta de què les persones interessades aprenguin hàbits i sàpiguen què vol dir 
treballar, per tal que es puguin insertar en el mercat de treball. 
 
 
IV. ORDENANCES FISCALS 2009 
 
La  proposta d’acord que finalment s’ha sotmès a votació, després de ser acceptades les 
esmenes presentades pels grups de la CUP i d’ICV-EUiA (ja incorporades al text 
malgrat que posteriorment s’explicaran) és la següent: 
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Atès que el RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

Atès que quan es modifiquin les ordenances fiscals, aquests acords hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 

Atès que es considera convenient actualitzar determinades ordenances fiscals en el darrer 
percentatge de variació interanual del mes d’agost fixat en el 4,9% així com adequar les quotes i 
tarifes d’altres ordenances fiscals en el percentatge adient per cobrir els costos del servei. 

Atès que les circumstàncies anteriors justifiquen que mitjançant el present dictamen 
s’adoptin els següents acords amb rellevància en les ordenances fiscals que han de regir des de l’1 
de gener de 2009. 

Vistes les memòries econòmiques financeres i els informes tècnics econòmics a què es 
refereixen els articles 24, 25 i 44 de l’esmentat text legal, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves 
tarifes. 

I verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de que es 
tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda, conforme al que preveu l’article 24.2 del 
RDL 2/2004. 
 

S’ACORDA , 
 PRIMER: Aprovar la creació i establiment per a l’exercici 2009 i següents l’ordenança 
fiscal núm. 23 reguladora del Preu Públic per l’assistència a activitats artístiques i culturals que es 
realitzin a l’auditori Municipal, quedant redactada de la següent manera: 
 

Article 1r.- Concepte 
De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest Municipi estableix el Preu Públic per l'assistència a activitats artístiques i culturals que es 
realitzin a l’auditori municipal, que es regirà per aquesta Ordenança. 
 Article 2n.- Obligació de Contribuir 
L'obligació de contribuir, neix des del moment en que es produeix l'entrada en l’Auditori 
Municipal, per a l'assistència a les activitats artístiques i culturals que en ell s'hi realitzin, per les 
utilitzacions de l'edifici o de la seva infrastructura. 
 Article 3r.- Obligat al pagament 
Estan obligats al pagament com a subjectes passius, les persones naturals que assisteixin a les 
activitats que s'organitzin i desenvolupin en l’Auditori Municipal, els responsables de les 
utilitzacions de l'edifici i els de l'ús d'elements de la seva infrastructura. 
 Article 4t.- Quantia 
Les tarifes a aplicar pels espectacles que organitza o coorganitza l’OAL Patronat del Teatre Cal 
Bolet a l’Auditori Municipal seran, segons la naturalesa de l'espectacle o activitat, les següents: 
 a.- Infantils i juvenils: 
2,00 __ 3,00 ___ 4,00 ___ 5,00 € 
 b.- Musicals, teatrals i varietats: 
6,00 __ 7,00 ___ 8,00 ___ 9,00 __ 10,00 __ 11,00 __ 12,00 __ 13,00 __ 14,00 __ 15,00 __ 16,00 € 
 c.- Espectacles especials: 
14,00 ___ 15,00 _____16,00 _____ 17,00 _____ 18,00______19,00 _____ 20,00 € 

La categoria de l'espectacle o activitat vindrà predeterminada en el contracte que 
l’OAL Patronat del Teatre Cal Bolet concerti amb la companyia o entitat que realitzi la 
representació o activitat a l’auditori municipal. 
 d.- S’establirà un sistema d’abonaments que representarà una reducció entre un 25 i un 
30% del preu de les entrades segons la quantitat d’espectacles que inclogui l’abonament. (els 
abonaments podran incloure tots els espectacles organitzats per l’OAL Patronat del teatre Cal 
Bolet en els diferents equipaments que en depenen) 
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 e.- En totes les actuacions s'establirà una reducció del 25% de les esmentades tarifes, 
prèvia presentació del DNI per fins a 25 anys. 
 També s’establirà un descompte als titulars del Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona i als titulars del carnet del Cine-Club, presentant el carnet tindran un 
descompte del 10% en tots els espectacles amb una entrada igual o superior a 5,00 €. 
 També s'establirà una reducció del 50% de les esmentades tarifes, prèvia presentació del 
DNI, per jubilats o pensionistes i per a les persones discapacitades i una persona acompanyant en 
el cas que es necessiti acompanyament. 
 Si es realitzen actuacions i representacions d’interès especial o campanyes de foment de 
nous públics per a sectors de població determinats es podrà establir una reducció que anirà del 
50% a la gratuïtat. 
 S’establirà una reducció del 10% de les esmentades tarifes als grups de més de 20 
persones, en tots els espectacles amb una entrada igual o superior a 5,00 €. 
 Aquests descomptes es faran únicament a la guixeta del teatre Cal Bolet un cop es posi en 
marxa la venda anticipada a través de les oficines de Caixa de Catalunya i el servei de 
Tel·Entrada. 
 Per a la prestació d'aquest servei es procedirà segons el conveni signat amb data 1 de 
juny de 1998 entre l’OAL Patronat del teatre Cal Bolet i la Caixa de Catalunya, amb les 
contraprestacions recíproques o condicionaments que figuren en el mateix. 
 f.- Les entitats sense afany de lucre interessades en organitzar espectacles a l’auditori 
municipal abonaran en concepte de lloguer o ús del local la quantitat de 243,00 € per sessió els 
dies no festius i 295,00 € per sessió els dissabtes i festius. 
 Pel que fa a les escoles de la Vila, abonaran en concepte de lloguer o ús de la sala la 
quantitat de 149,15 € en dies no festius i 175,00 € els dies festius. 
 En aquests dos casos, la utilització del logotip serà obligatòria per als materials 
publicitaris que generi l'espectacle. 
 Aquests imports inclouen l'ús de la sala d'un màxim de 12 hores, que han d'incloure el 
muntatge escènic, l'assaig general en cas que fos necessari i l'acte o els actes públics que es 
vulguin realitzar. En cas que es realitzin actes oberts al públic en dies diferents, el lloguer es 
multiplicarà pel nombre de dies que s'hagi d'obrir l’auditori al públic. 
 Per a casos excepcionals en què sigui estrictament necessari, es preveu que es pugui 
utilitzar l’auditori per fer el muntatge escènic o per a un assaig general en una data diferent a la 
de l'acte públic, però sempre que es compleixi la condició que el temps d'ús no superi les 12 
hores. 
 Per als casos que la utilització es perllongui més de 12 hores, l’import es veurà 
augmentat amb l’increment corresponent d’acord amb el preu hora assignat a cada tipus 
d’utilització. Les fraccions d’hora es comptaran com a hores senceres, 
 El preu hora serà el resultat de dividir els diferents imports per 12. 

Les activitats escolars de les escoles públiques, concertades i instituts de la Vila que 
siguin responsabilitat dels mestres, que estiguin protagonitzades pels alumnes del centre i que 
es presentin a l’auditori municipal en horari escolar, podran utilitzar el local gratuïtament 
sempre i quan es tracti d’activitats musicals, l’ús de la sala sigui d’un màxim de 12 hores, 
l’activitat vagi dirigida als mateixos alumnes i l’entrada sigui gratuïta. No s’inclouen en 
aquesta modalitat les activitats extraescolars que siguin responsabilitat de les AMPES, que es 
regiran pel paràgraf segon de l’apartat f). 

Quan es vulgui fer una segona representació de l’activitat però en aquest cas dirigida al 
públic familiar, la cessió de l’auditori també serà gratuïta sempre i quan l’activitat tingui lloc 
durant el mateix dia que la primera representació i el temps total d’ús de la sala sigui d’un màxim 
de 14 hores i l’entrada sigui gratuïta. 

En l’horari màxim de 12 hores s’ha d’incloure el muntatge escènic, l’assaig general en 
cas que fos necessari i l’acte o els actes públics que es vulguin realitzar. 
 g.- Si es tracta d'entitats de Vilafranca i amb la finalitat lucrativa, el preu d'ús o lloguer 
del local serà de 981,00 € per sessió els dies no festius i 1.026,00 € per sessió els dies festius. A 
aquests efectes, es consideraran entitats lucratives les societats mercantils i les societats civils 
particulars de tota mena, així com totes aquelles entitats el caràcter lucratiu de les quals resulti 
dels seus propis estatuts. 
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 En el cas d'entitats de fora de Vilafranca o d'entitats de Vilafranca que organitzin 
activitats especials ja sigui per la quantitat d'hores o de dies o de serveis especials sol·licitats, el 
preu l'establirà, segons cada cas i per resolució motivada l’OAL Patronat del teatre Cal Bolet. 
 En cas d'utilitzacions continuades, es podrà establir una reducció, segons resolució 
motivada de l’OAL Patronat del teatre Cal Bolet. 
 En aquest cas, la part sol·licitant haurà de pagar una fiança per avançat del 20% del 
preu segons preveuen els estatuts vigents. 
 h.- Les entitats sense afany de lucre que no cobrin entrada i les entitats o persones que 
organitzin acates de caire benèfic podran utilitzar el local gratuïtament. Les entitats sense afany de 
lucre que cobrin una entrada fins a 5,00 € per l’assistència als seus actes o activitats rebran una 
bonificació del 50%. 
 Les persones que presentin un projecte artístic que es consideri interessant per a la ciutat, 
i que sol·licitin l’auditori per presentar una primera representació, pondran utilitzar-lo 
gratuïtament. 
 Totes aquelles entitats o associacions de música de la Vila i legalment constituïdes 
disposaran d’un ús gratuït de l’auditori de 12 hores. 
 i.- Foment de públic jove: a tots els joves que fan 18 anys durant el període de vigència de 
la present ordenança, se’ls oferirà l’entrada gratuïta a tots els espectacles propis de l’auditori. 
 j.- Lloguer de material: 
1. Utilització del linòleum en l’auditori per entitats amb afany de lucre .............  77,00 € 
2. Utilització tarimes regulables dins l’auditori per entitats s/afany de lucre......   gratuït 
3. Utilització tarimes regulables dins l’auditori per entitats a/afany de lucre .....  27,80 €/ut. 
4. Neteja especial de tot l’espai...............................................................................  400,00 € 
5. Treure i posar cadires .........................................................................................  166,76 € 
             k.- Tècnic de so (per sessió)......................................................................    150,00 € 
             l.- Preus especials per esdeveniments festius i concerts a peu dret: 
1. Taquiller/a (per hora o fracció) ........................................................................ 11,54 € 
2. Vigilància d’accessos i interior de la sal (per hora o fracció) i per vigilant... 11,54 € 
             Article 5è.- Condicions especials per a la realització de concerts i actes festius a l’auditori 
municipal. 

1.- Aforament i dret d'admissió: L’aforament màxim permès a la platea de l’auditori és 
de 1.000 persones. Sota cap circumstància es pot superar aquest nombre. El dret d’admissió 
correspon sempre a l’OAL Patronat del Teatre Cal Bolet  i serà exercit per mitjà de la persona 
responsable de sala designada pel propi Patronat. 

2.- Agenda: En funció de les característiques de l'acte que es vulgui celebrar a 
l’auditori, el Patronat es reserva la facultat d'efectuar la reserva únicament si el dia següent al 
sol·licitat no hi ha cap altra activitat programada prèviament.  

3.- Bar: L’organització de l'acte podrà instal·lar una barra de bar al vestíbul de 
l’auditori per oferir únicament servei de begudes, que només es podran servir en got o copa de 
plàstic reutilitzable, podent utilitzar els gots o copes de propietat municipal les entitats que així 
ho sol·licitin. En tot cas, l’organització de l’acte garantirà un sistema de retorn sense cost del 
got o copa de plàstic utilitzats. Es prohibeix expressament el servei en qualsevol altre tipus de 
recipient.  

4.- Butaques: L’organització es farà càrrec de les tarifes corresponents per la retirada i 
reinstal·lació de les butaques, fins i tot en si la cessió de l’auditori hagués estat gratuïta. 

5.- Neteja: L’organització es farà càrrec de les tarifes corresponents a la neteja 
extraordinària ocasionada per un ús inadequat de l’auditori, fins i tot si la cessió hagués estat 
gratuïta. 

6.- Fiança: Simultàniament a la formalització de la reserva de l’auditori, l’organització 
dipositarà una fiança de 800,00 € amb l’objectiu de garantir el pagament de possibles 
desperfectes o de les sancions per l’incompliment de les condicions d’utilització. El Patronat  
disposarà d'un termini de 15 dies hàbils a partir de la data de celebració de l'acte per notificar 
a la  persona organitzadora els desperfectes o sancions o, en cas contrari, per tornar la fiança. 

7.- Vigilància: L’organització disposarà 6 persones per efectuar tasques de vigilància 
als accessos de públic (vestíbul i sala) i a l’interior de la sala. Hi haurà d’haver un mínim de 2 
persones als accessos i 4 més a l’interior de la sala. Aquestes persones aniran en tot moment 
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degudament identificades com a personal de seguretat i seran presents a l’auditori una hora 
abans del començament de l'acte, per tal que el responsable de la sala els doni les instruccions 
oportunes per realitzar les seves tasques.  
 El Patronat es reserva la potestat discrecional de contractar un servei de vigilància. En 
aquest cas, ho comunicarà a l’organització amb al menys dos dies hàbils abans de la data 
prevista per a la celebració de l'acte. L’organització no haurà de proporcionar el seu personal 
propi, però haurà d’assumir el cost, fins i tot si la cessió de l’auditori hagués estat gratuïta. 

8.- Legislació: L’organització estarà obligada a complir ella mateixa i a fer complir a 
les persones usuàries i al públic les lleis que siguin aplicables a la naturalesa de l’acte (tabac, 
alcohol, espectacles, etc.) i en respon davant del Patronat, de les administracions públiques i de 
qualsevol tercer per les conseqüències derivades del seu incompliment. 

9.- Sancions: en cas d’incompliment de les condicions establertes, el Patronat podrà 
imposar les sancions següents: 

a) Per sobrepassar l’horari establert:   100,00 € per hora o fracció més les 
despeses de personal per l’augment del seu horari. 

b) Per servir begudes en recipients no autoritzats: 300,00 €. 
c) Per fumar a l’interior de l’edifici:   300,00 €. 
d) Per aldarulls o baralles a l’interior de l’edifici: 300,00 €. 
e) A més, la reincidència en l’incompliment de les condicions establertes podrà suposar, 

per acord del Consell Rector del Patronat, la pèrdua del dret d’ús de l’auditori durant 
un termini màxim de dos anys. 

Article 6è.- Gestió 
 1.- La venda d'entrades de les activitats teatrals, musicals o de dansa que es duguin a 
terme en l’auditori, s'efectuaran simultàniament per mitjà de les oficines de Caixa Catalunya, el 
servei telefònic Tel·Entrada, la web Telentrada.com d'internet i les guixetes del teatre Cal Bolet i 
de l’auditori municipal. 
 2.- El pagament de les tarifes dels apartats f), g), h) i i) de l’article anterior es 
realitzarà per ingrés directe en la Tresoreria Municipal o allà on estableixi l’Ajuntament, en 
cas que delegués la gestió en altra entitat, les esmentades actuacions s’adreçaran a les oficines 
d’aquesta o de les entitats col·laboradores. En qualsevol cas, sempre abans de retirar la 
llicència d’utilització corresponent. 

Disposició Final 
 Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província, i començarà a aplicar-se a l’endemà de la seva aprovació. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 

Per als exercicis següents es delega al Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet la fixació i 
gestió de l’esmentada ordenança fiscal, de conformitat amb l’article 47.2 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
  
 SEGON: Aprovar les modificacions per a l’exercici de 2009 i següents les ordenances 
fiscals, que es detallen a continuació: 
 
2./ TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 
 Incrementar les quotes de l’article 6 en el 4,9%. 
 
3./ TAXA SOBRE LA UTILITZACIÓ DE L’ESCUT DEL MUNICIPI EN PLAQUES, PATENTS I 
ALTRES DISTINTIUS 

Fixar les tarifes de l’article 6 següents: 
Placa de gual permanent ..................................  15,52 2,48 18,00 € 
Placa de llicència d’obres.................................  23,28 3,72 27,00 € 
Utilització de l’escut del municipi ....................  0,051 0,009 0,06 € 
 
4./ TAXA SOBRE EL SERVEI DE CEMENTIRI, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES 
SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER MUNICIPAL 

Incrementar les tarifes de l’article 6 en el 4,9%. 
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5./ TAXA PER LLICÈNCIES I SERVEIS URBANÍSTICS 

Incrementar la base imposable i la quota mínima de l’annex I en el 4,9%. 
Incrementar les tarifes dels annexes II i III en el 4,9%.  

 
6./ TAXA PELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I 
ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS 

Incrementar les tarifes de l’article 5 en el 4,9%, tret del punt 9 de l’apartat 5.2.c) que 
s’incrementa un 7%. 

Afegir un nou paràgraf a l’article 5.2.c), amb el següent literal: 
 

Els locals o establiments que tributin per aquest apartat i que acreditin la seva adhesió a la 
campanya “Vilafranca lliure de bosses de plàstic” gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota. 

Aquells establiments de l’apartat 5.2.c) que, sense estar adherits a la campanya, compleixin 
alguna de les condicions establertes –que es descriuen en el paràgraf següent- per reduir l’ús de les 
bosses de nansa de plàstic, gaudiran d’una bonificació del 5%. Per acollir-se a aquesta bonificació 
del 5%, aquests establiments de l’apartat 5.2.c).9, a més, hauran d’establir senyalització 
informativa desaconsellant l’ús de bosses de nansa de plàstic i oferir a la venda bosses de 
recollida d’orgànica compostables en un espai convenientment senyalitzat. 

Condicions per a establiments no adherits a la campanya: 
1.- Que facin pagar les bosses de nansa de plàstic a un preu mínim de 0,05 €. 
2.- Que apliquin un descompte de 0,02 € a la clientela que no requereixi de bossa 

proporcionada per l’establiment. 
L’acreditament de l’adhesió a l’esmentada campanya s’haurà de fer abans del primer de 

febrer de l’any que es tributi. Excepcionalment, l’any 2009 aquesta condició es podrà acreditar fins 
al primer d’abril. 

En el supòsit d’inici d’activitat, aquesta bonificació es sol·licitarà en el moment en que es 
comuniqui l’alta de l’activitat.. 

La bonificació es mantindrà fins que l’interessat no comuniqui la baixa d’adhesió a dita 
campanya o bé, que de les actuacions administratives realitzades es demostri que no acompleix  
amb els requisits per al seu gaudi. 
  Incrementar el límit d’ingressos de l’article 6.2.b) en el 4,9%. 

Incrementar la renda per càpita de l’article 6.b.b”) en el 4,9%. 
Incrementar la base liquidable de l’article 6.2.d) en el 4,9%. 

 
7./ TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES O IMMOBILITZACIÓ DELS MATEIXOS PER 
MITJANS MECÀNICS, ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O 
ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 
 Fixar les tarifes de l’article 5 següents: 
1.- 95,00 € 
2.- 47,00 € 
3.- 14,00 € 
4.- 47,00 € 
 
8./ TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 Modificar el redactat de l’article 7, epígraf 1, amb el següent literal: 
             Epígraf 1. 
            1.- Estaran exempts de taxes aquelles sol·licituds de plànols en suport digital i en 
existència, formulades per estudiants, organismes o institucions públiques, empreses 
contractades pel propi ajuntament o altres casos en els que no hi hagi afany de lucre, sempre i 
quan no excedeixin les 200 ha de cobertura cartogràfica. 
           2.- Lliuraments de còpies a color en suport paper de plànols en existència (topografia, 
planejament, límits administratius i altres mapes temàtics) o imatges aèries: 
- DIN A4 / DIN A3..................................................................................  5,00 € 
- DIN A2 / DIN A1 / DIN A0 ..................................................................  10,00 € 
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          3.- Lliurament de còpies en suport digital (extensions DGN, DWG, DXF) de plànols en 
existència (topografia, planejament, límits administratius i altres mapes temàtics): 
- Topografia 1/1.000 (1 full) .......................................................................  10,00 € 
- Topografia 1/1.000 (tot el terme municipal – 100 fulls) .........................  800,00 € 
- Topografia 1/2.000 (1 full) .......................................................................  20,00 € 
- Topografia 1/2.000 (tot el terme municipal – 21 fulls)............................  400,00 € 
- Noms de carrer, numeració i eixos (tot el terme municipal)...................  60,00 € 
- Límits administratius (terme, barris, districtes, seccions, illes)..............  60,00 € 
- Altres capes informatives (tot el terme municipal) ..................................  60,00 € 
              4.- Lliurament en suport digital (extensions PDF o FH) de plànols existència (topografia, 
planejament, límits administratius i altres mapes temàtics): 
            - Part del terme municipal (fins a 200 ha) .....................................  20,00 € 
            - Tot el terme municipal..................................................................  100,00 € 
            5. Lliurament en suport digital de fotos i imatges aèries en existència (extensions 
GEOTIFF, TIFF, JPEG, PDF): 
           - Part del terme municipal (fins a 200 ha) ......................................  20,00 € 
           - Tot el terme municipal...................................................................  100,00 € 
 Incrementar les tarifes 1 i 3 de l’article 7, epígraf 2, en el 4,9%. 
 Fixar la tarifa 4 de l’article 7, epígraf 2, següent: 
           4.- Expedició d’informe d’adequació d’habitatge ..........................  22,25 € 
           Incrementar les tarifes 1 a 3.2, 8 i 9 de l’article 7, epígraf 3, en el 4,9%. 
           Fixar les tarifes 4 a 7 de l’article 7, epígraf 3, següents: 
           4.- Expedició de document acreditatiu de la llicència municipal per 
la tinença de gossos potencialment perillosos ...........................................  35,00 € 
            4.1.- Renovació anual del document per la tinença de gossos peri- 
llosos............................................................................................................  7,35 € 
            5.- Renovació per pèrdua del document del punt anterior ............  105,00 € 
            6.- Expedició de placa censal per a gossos....................................  2,30 € 
            7.- Renovació per pèrdua de placa censal per a gossos.................  4,60 € 
             Modificar el redactat i fixar les tarifes de l’article 7, epígraf 4, següents: 
            1.- Fotocòpies, per unitat .................................................................  0,0666 € 
            2.- Impressió servei ofimàtica, per unitat: 
            Blanc i negre .....................................................................................  0,10 € 
            Color..................................................................................................  1,60 € 
            3.- Duplicat carnet de la biblioteca .................................................  0,68 € 
            4.- Targeta fotocopiadora: 
            De 10 còpies......................................................................................  0,65 € 
            De 25 còpies......................................................................................  1,60 € 
 
9./ TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS 
 Fixar els imports de les quotes de l’article 5,  següents: 
 MERCAT DE SANT SALVADOR 
1. Llocs de venda que tinguin accés des de l'interior del mercat, amb in- 
dependència del fet que en puguin tenir també des de l’exterior, per m2  i 
per mes ................................................................................................................... 2,86 € 
2. Llocs de venda interiors als que se’ls presti els serveis complementaris 
per m2 i per mes...................................................................................................... 8,51 € 
3. Llocs de venda sense accés interior per m2/mes ............................................... 2,35 € 
4. Utilització de cambres frigorífiques per m2, per cada mes............................... 13,94 € 

MERCAT DE LA PELEGRINA 
1. Llocs de venda, per número i mes ..................................................................... 61,81 € 
2. Utilització de cambres frigorífiques per m2 i per cada mes ............................. 13,94 € 
 MERCAT DE LA CARN 
1. Utilització de llocs de venda per m2/mes........................................................... 18,88 € 
2. Utilització de restaurant, per mòdul de 228 m2 ................................................ 788,85 € 
3. Utilització de cambres frigorífiques per m2/mes............................................... 13,94 € 
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10./ TAXA PER LA REPOSICIÓ DEL PAVIMENT ASFÀLTIC, 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 
 Incrementar els imports de les quotes de l’article 3 en el 4,9%. 
 
12./ TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LA VORAVIA I RESERVES DE LA 
VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU 
 Incrementar els imports de les quotes de l’article 4 en el 4,9%. 
 
13./ TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL, VOL I SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA 
 Incrementar els imports de les quotes de l’article 4 en el 4,9%. 
 Modificar el redactat de l’enunciat de l’apartat VII de l’article 5  amb el següent literal: 
Aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació o utilització de caixers 
automàtics o caixers permanents de les entitats bancàries o comercials i altres instal·lacions 
anàlogues, per unitat a l’any, o fracció de temps. 
 Incorporar un nou article amb el següent literal: 
Article 8è. - Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 1.- Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota de la taxa per a l’ocupació del sòl, 
vol i subsòl de la via pública: 
a) Les promocions d’habitatges amb protecció oficial en qualsevol modalitat. Tanmateix, en el 

supòsit de promocions destinades a habitatges amb preu concertat, la bonificació de la quota 
serà del 50%. 

 2.- El procediment per a la concessió de la bonificació  es podrà reglamentar per decret 
de l'alcaldia, i es concedirà prèvia sol·licitud del subjecte passiu. 
 
14./ TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES 
 Incrementar els imports de les quotes de l’article 4 en el 4,9%. 
 
15./ TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE 
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I 
INDÚSTRIES DE CARRER 
 Incrementar els imports de les quotes de l’article 4, apartat 2, punts a) a i), i k) a r) en el 
4,9%. 
 Fixar els imports de l’article 4, apartat 2, punt j), següents: 
 j) Llocs de venda eventuals dels mercats d’artesans, brocanters i pintors del Penedès, per 
metre lineal o fracció i dia: 
Diumenges................................................................................................................  0,5627 € 
Fires de Maig i Fira del Gall ..................................................................................  4,2071 € 
 
16./ TAXA PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS, MATERIALS I ESTRIS MUNICIPALS 
 Incrementar els imports de les quotes de l’article 4, apartat a),  en el 4,9%. 
 Incrementar els imports de les quotes de l’article 4, apartat c), punts 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 
1.F, 2.A, 2.C, 3.B, 4.A, 4.B, 6.A, 7.A, 8.A en el 4,9%, arrodonint a ± 0,05 €. 
 Incrementar els imports de les quotes de l’article 4, apartat c), punts 2.B i 2.D en el 4,9%, 
fixant l’import de la darrera quota igual que la segona, arrodonint a ± 0,05 €. 
 Fixar els imports de les quotes de l’article 4, apartat c), punts 5.A i 5.B., arrodonint a ± 
0,05 €: 
 Quota 1: augment del 4,9%. 
 Quota 2: mateix import que la quota 1. 
 Quota 3: augment del 4,9%. 
 Quota 4: mateix import que la quota 3. 
 Quota 5: igual. 
 Quota 6: augment del 4,9%. 
 Fixar els imports de les quotes de l’article 4, apartat d), següents: 
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Lloguer aula de formació CFO sense material fungible .......................................  12,00 € 
Lloguer aula de noves tecnologies CFO sense material fungible .........................  18,00 € 
Lloguer sala actes Foment Ocupació sense material fungible..............................  18,00 € 
Lloguer aula autòmats programables CFO sense material fungibles ..................  18,00 € 
Lloguer aula manteniment/soldadura CFO sense material fungible....................  18,00 € 
Lloguer de la cuina amb estris i subministraments................................................  24,00 € 
 Fixar els imports de les quotes de l’article 4, apartat f), següents: 
Comandament de ràdio freqüència.........................................................................  38,00 € 
Clau manual triangular ...........................................................................................  21,00 € 
Clau manual quadrada............................................................................................  17,00 € 
 Incrementar els imports de les quotes de l’article 4, apartat g), en el 4,9% arrodonint a ± 
0,05 €. 
 
17./ TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ 
 Fixar l’ import de la quota  de l’article 4, en 215,00 €. 
 
18./ TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES 
PÚBLIQUES MUNICIPALS 
*  Fixar els imports de les quotes de l’article 3, següents: 
- estacionament per 1 hora ...................................................  0,95 € 
- estacionament per 2 hores..................................................  1,90 € 
- tiquet d’excés de temps per a la cancel·lació.....................  4,75 € 
- targeta residents .................................................................  18,80 € 
L’esmentada targeta per a residents atorga un crèdit de 26,35 €. 
 
19./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA I ESTADA EN LLARS MUNICIPALS 
 Modificar el títol de l’ordenança amb el següent literal: 
Preu Públic per escolarització en llars municipals d’infants. 
 Substituir en l’article 1 el redactat d’assistència i estada en llars d’infants per 
escolarització en llars municipals d’infants. 
 Modificar el redactat de l’article 3, amb el següent literal: 
Estan obligades al pagament d’aquest Preu públic, les persones que sol·liciten la prestació del 
servei o les beneficiades pel mateix. 
 Incrementar els imports de les tarifes de l’article 4 en el 4,9%, arrodonint amb ±  0,05 €. 
 Modificar el redactat de l’article 4, apartat 1, primer asterisc, amb el següent literal: 
* Per inscripció (aquesta quantitat serà descomptada del primer pagament mensual). 
 Afegir a l’enunciat de l’article 4, apartat 1, tercer asterisc, després de “...unitat familiar;...” 
el següent: 
..., en aquest sentit, a les famílies monoparentals (1) se’ls computarà una unitat familiar més a l‘hora 
de fer aquest càlcul; les tarifes seran les següents: 
 Nota al peu (1) : Persona sola amb fill a càrrec no reconegut per l’altre progenitor o que no 
cobra la pensió alimentícia (caldrà justificar-ho amb la denúncia). 
 Modificar el redactat de l’apartat 2 de l’article 4, amb el següent literal: 
2.- El mes de juliol, es farà un servei d’acollida, que serà optatiu i no tindrà caràcter educatiu, 
s’abonaran les mateixes tarifes que els mesos anteriors. 
 Afegir un nou apartat a l’article 4, amb el següent literal: 
3.- Les famílies amb ingressos totals inferiors a 15.000,00 € estaran exemptes del pagament de les 
quotes. 
 
21./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA ALS CASALS D’ESTIU 
 Fixar les tarifes de l’article 4 amb el següents imports:. 
             Casal d’estiu: 
- Inscripció del primer fill/a: 
. per la 1a. o 2a. quinzena................................  78,00 € 
. per les 4 setmanes ..........................................  143,00 € 
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- Inscripció altres germans/es: 
. per la 1a. o 2a. quinzena................................  62,35 € 
. per les 4 setmanes ..........................................  128,65 € 
             Diverhivern:: 
- Per entrada (matí o tarda) ............................  3,65 € 
 Afegir un nou concepte en les tarifes de l’article 4 del Casal d’Estiu: 
- Servei de menjador ....................................................  10,20 € 
 Modificar el redactat de l’article 4, apartat 2, amb el següent literal: 
2.- Es podran establir abonaments per tot el període de durada del Diverhivern amb una reducció 
del 20%. 
 Modificar el redactat de l’article 5, punt1, amb el següent literal: 
1.- El Pla d’Infància lliurarà liquidació de l’import de la inscripció, realitzant-se el corresponent 
pagament a través de Caixa Penedès. 
 
24./ PREU PÚBLIC PELS SERVEIS D’HOSTELERIA A L’ALBERG MUNICIPAL 
 Modificar el redactat i fixar els imports de les tarifes de l’article 4, amb el següent literal: 
                B. Imposable    7% IVA         Total 
a) Estància promoguda per entitats registrades a la Vila: 
Allotjament, per persona i nit............................................. 11,17 0,78 11,95 
b) Estància promoguda per altres entitats: 
Allotjament, per persona i nit............................................. 12,75 0,89 13,64 
c) Utilització del menjador o dels espais comuns de la primera o segona planta en horari 

habitual (dilluns a divendres de 8 a 20 hores o dissabtes de 9 a 14 hores): 
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre, per acte o 
sessió .................................................................................. 0,00  0,00 
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca, 
per acte o sessió ................................................................. 173,83 12,17 186,00 
d) Utilització del menjador o dels espais comuns de la primera o segona planta en horari no 

habitual (dissabtes, diumenges o festius intersetmanals): 
 . Entitats de Vilafranca sense afany de lucre, per acte o 
sessió .................................................................................. 60,00 4,20 64,20 
. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca, 
per acte o sessió ................................................................. 200,00 14,00 214,00 
 
25./ PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CENTRE ÀGORA 
 Fixar les següents tarifes de l’article 4, apartat 2: 
 - Lloguer de naus–mòduls Viver d’empreses: 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 40 m²..........................................  189,00 €/mes 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 80 m²..........................................  346,00 €/mes 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 140 m²........................................  553,00 €/mes 
. Lloguer de despatxos...................................................................................  7,60 €/m2/mes 
 - Servei de domiciliacions d’empreses: 
. Domiciliació social amb correspondència.................................................  39,00 €/mes 
. Domiciliació social amb correspondència i utilització de ½ jornada 
de despatx a la setmana ................................................................................  78,00 €/mes 
. Sala de tast (capacitat màxima 13 persones + 1 professor)......................  73,00 €/sessió 
 
26./ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

Suprimir el redactat del preàmbul. 
Afegir un nou paràgraf a l’article 5, apartat 4,  amb el següent literal: 
Als efectes d’aquest article les famílies monoparentals amb dos o més infants al seu 

càrrec gaudiran de la consideració de família nombrosa. 
Incrementar la base liquidable del subjecte passiu de l’article 5, apartat 4 en el 4,9%. 
Modificar el redactat de l’article 8, apartat 2.1, amb el següent literal: 
2.1.- Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels 

apartats 1.a) i 1.b) es refereix a l’import de la quota líquida anual. 
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Afegir un dos nous paràgrafs a l’article 12, apartat 1, amb el següent literal: 
Per a l’any 2009 i mentre no s’acordi la seva derogació, els rebuts del padró IBI-

urbana que estiguin domiciliats es cobraran en 2 terminis, que seran fixats per la Junta de 
Govern Local en el calendari anual i, que es farà públic mitjançant el corresponent edicte. 

Els contribuents que vulguin beneficiar-se del pagament fraccionat d’aquest tribut, 
tindran que presentar l’ordre de domiciliació fins a 15 dies abans de l’inici del període de 
cobrament en voluntària que fixi el calendari general d’aquest tribut. 
 
28./ IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 fegir a l’article 2, apartat 2, tres nous punts amb el següent literal: 
f) Les obres de nova planta i ampliació d’edificis, o necessàries per a la implantació, ampliació, 

modificació o reforma d’instal·lacions de qualsevol mena. 
g) Les obres de demolició i enderroc. 
h) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., així com les 

obres de vialitat i d’infrastructures i altres actes d’urbanització, llevat que aquests actes 
estiguin detallats o programats com a obres a executar en un projecte d’urbanització 
degudament aprovat. 

 Modificar el redactat de l’article 7, apartat 2, amb el següent literal: 
2.- No formen part de la base imposable: 
a) L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de 

caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra. 
b) Els honoraris de professionals. 
c) El benefici empresarial del contractista. 
d) Qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució material. 
 fegir als coeficients correctors T=0,5 i T=0,3 de l’annex el següent literal: 
... i rehabilitacions de façanes amb substitució de fusteria o tancament (aplicat a la superfície de 
façana). 
 fegir nous coeficients correctors T de l’annex, amb el següent literal: 
 EN obres d’urbanització i obra civil: 
T= 1,1 per a moviments de terres i infrastructura 
T= 1 per a treballs superficials complementaris 
T= 1,1 per a construcció de piscines i obres sota-rasant 
 Modificar el redactat de l’enunciat del coeficient corrector U de l’annex, amb el següent 
literal: 
U, coeficient corrector segons ús amb els següents valors: 
 En obres d’edificació. 
 Afegir nous apartats en el redactat del coeficient corrector U de l’annex, amb el següent 
literal: 
 Nota: Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l’habitatge inferior, entre 
1,50 i 2,50 m d’altura, caldrà valorar-los som l’habitatge inferior. Els espais sotacoberta no 
habitables ( trasters ) tindran la consideració de locals en planta alta. 
 En obres d’urbanització i obra civil: 
U = 1 per a piscines (sense cobrir) 
U = 0,4 per a parcs infantils a l’aire lliure 
U = 0,2 per a obres d’urbanització bàsica (moviments de terra i xarxes d’instal·lacions) 
U = 0,1 per a obres d’urbanització complementària (pavimentació, voreres, enllumenat, 
jardineria i mobiliari urbà) 
U = 0,2 per a pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge 
U = 0,1 per a obres en jardins i pistes de terra sense drenatge 
 
29./ IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 Fixar els increments de valor generats en un període de temps de l’article 8, següents: 
Entre un i cinc anys:  3,70 
De fins a deu anys:  3,44 
De fins a quinze anys:  3,20 
De fins a vint anys:  3,00 
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30./ IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 Fixar en l’article 9, punt 3, els coeficients de situació següents: 
Categoria 1a.:   3,80 
Categoria 2a.:   3,44 
Categoria 3a.:   3,15 
Categoria 4a.:   2,83 
 
34./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA DE MÚSICA DOLORS CALVET 
 Modificar el redactat de l’article 4, apartat A), amb el següent literal: 
A) Matrícula: 
Per a totes les edats (aquesta quantitat serà descomptada del primer pagament mensual). 
 Substituir de l’article 4, apartats B) i C) l’edat dels alumnes:. 
B) Alumnes de 4 a 18 anys. 
C) Alumnes majors de 18 anys. 
 Afegir dos  nous apartats a l’article 4, amb el següent literal: 
D) Agrupacions .............................................................................................  25,00 € 
E) Alumnes de combo....................................................................................  15,00 €/mes 
 
35./ TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS 
GENERAL 
 Afegir un nou apartat a l’article 2, amb el següent literal: 
4.- El pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança suposa l’exclusió expressa de 
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en 
el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de 
subministraments d’interès general. 
 Afegir a l‘apartat4 de l’article 4 el següent literal: 
...d’aquelles, fins el límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui. 
 Modificar el redactat de l’article 5, amb el següent literal: 
1.- Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de 
telefonia fixa instal·lada en aquest municipi s’aplicaran les fórmules següents de càlcul. 

a) Base imposable: 
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel servei 
de telefonia mòbil es calcula: 

BI = Cmf * Nt + (NH * Cmm) 
Essent: 

Cmf: consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades procedents de 
telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici 2009 és de 66,7 €/any . 
Nt: nombre de telèfons fixos instal·lats en el municipi, a l’any 2007 eren 14.623.  
NH: 95% dels habitants empadronats en el municipi. En 2008 eren 36.656 habitants. 
Cmm: consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2009 és de 279,5 
€/any. 

b) Quota bàsica: 
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4% a la base imposable. 

QB = 1,4% s/BI 
Quota tributària/operador = CE * QB 
Essent: 
CE: coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el mercat, 
incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament. 
El valor de la quota bàsica (QB) per aquest exercici és de 149.918 €. 
c) Imputació per a operador: 
Per aquest exercici els valors de CE per cada operador són els següents: 
 

Operador CE 
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MÓVISTAR 49,06%
VODAFONE 33,51%
ORANGE 16,67%
YOIGO 0,23%
EUSKALTEL 0,34%

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de l’import 
que resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica (QB) establerta en l’apartat b) d’aquest 
article. 

A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant 
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior al de la meritació de la 
taxa ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el 
coeficient acreditat per l’obligat tributari. 
 Modificar el redactat de l’apartat 2 de l’article 8, amb el següent literal: 
2.- Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seva declaració, en 
base als paràmetres establerts a l’article 5 estimant el CE que els correspondrà l’exercici actual i 
tenint en compte el període de prestació efectiva dels serveis durant aquest any. 

Afegir un nou apartat a l’article 8, amb el següent literal: 
3.- Un cop clos l’exercici, els subjectes passius que provessin, en base a dades oficials, que la 
seva participació en aqueix període hagués diferit del percentatge aplicat a efectes del còmput de 
la taxa regulada en la present ordenança, podran sol·licitar la regularització procedent. 
 Afegir a l’apartat 6, paràgraf 2 de l’article 9 el següent literal: 
 En particular, Telefónica Móviles España SA està subjecta a la taxa, en els termes regulats 
a l’article 5 de la present ordenança. 
 Modificar l’exercici de la Disposició addicional primera, on diu 2008 ha de dir 2009. 
 
36./ TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE LA POLICIA LOCAL 
 Fixar els imports de les quotes de l’article 8, següents: 

1.1. Per la regulació del trànsit amb motiu de tasques relacionades amb la càrrega o 
descàrrega de materials o d’altres treballs quan s’ocupa la via pública: 
Per agent i hora diürna 40,00 €
Per agent i hora nocturna o festiva 43,00 €

1.2. Per la prestació de serveis extraordinaris de vigilància i/o acompanyaments: 
Per agent i hora diürna 40,00 €
Per agent i hora nocturna o festiva 43,00 €
Per caporal i hora diürna 46,00 €
Per caporal i hora nocturna no festiva 48,00 €
Per sergent i hora diürna 47,00 €
Per sergent i hora nocturna o festiva 51,00 €
Per cada servei, motorista i hora diürna 48,00 €
Per cada servei, motorista i hora nocturna o festiva 55,00 €
Per servei cotxe patrulla i 2 guàrdies hora  93,00 €
Per utilització de grua hora 165,00 €
 
37./ TAXA PER L’AUTORITZACIÓ SANITÀRIA PER AL COMERÇ MINORISTA DE LA CARN 
FRESCA I ELS SEUS DERIVATS 
 Incrementar els imports de les quotes de l’article 4, en el 4,9%, arrodonint els  mateixos. 
  
 TERCER: Donar compte de les modificacions per a l’exercici de 2009 i següents de les 
ordenances fiscals núms. 11 i 32 aprovades pel Consell rector del Patronat Municipal de Comerç i 
Turisme; núm. 20 aprovada pel Consell rector del Patronat Municipal d’Esports, i núm. 22 
aprovada per la Junta del Consell rector del Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet: 
 
11./ TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS VINCULATS A LES CONCESSIONS D’ÚS DELS 
ESTANDS DE LES FIRES DE MAIG 
 Fixar els imports de les quotes de l’article 5, següents: 
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 Fires i Festes de Maig 
- Estand modular més l’espai ................................................................................ 72,58 €/m2 

- Estand exterior amb carpa més l’espai............................................................... 72,58 €/m2 

- Espai interior pavellons....................................................................................... 33,35 €/m2 

- Espai interior automoció..................................................................................... 12,82 €/m2 

- Espai semicobert menor o igual a 12 m2 ............................................................ 20,98 €/m2 

- Espai semicobert de 13 a 48 m2 .......................................................................... 15,74 €/m2 

- Espai semicobert a partir de 49 m2..................................................................... 10,87 €/m2 

- Espai exterior asfaltat.......................................................................................... 10,87 €/m2 

- Espai exterior sense asfaltar ............................................................................... 8,65 €/m2 

- Vitrina/aparador (per unitat 200 cm x 100 cm).................................................. 229,73 €/Ut. 
- Serveis generals (per a cada expositor).............................................................. 38,04 €/Ut. 
              Fira del Vehicle d’Ocasió 
- Espai interior pavelló .......................................................................................... 4,45 €/m2 

- Serveis generals (per a cada expositor).............................................................. 38,04 €/m2 

 A aquests imports se’ls aplicarà el 7% d’IVA. 
 
20./ PREU PÚBLIC PER PRESTACIONS DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS 

Incrementar els imports de les tarifes de l’article 4, apartats 1 a 25, 28 a 30, 34 a 43 en  
el 4,9%. 

Fixar els imports de les tarifes de l’article 4, següents: 
26. Abonament general al complex aquàtic (per mes) (aplicació juliol 2009): 
. infant....................................................................................  15,58 € 
. jove ......................................................................................  30,14 € 
. adult.................................................................................... 34,96 € 
. gent gran ............................................................................ 17,33 € 
. 1r membre abonament familiar ......................................... 34,96 € 
. 2n membre abonament familiar ......................................... 27,97 € 
. 3r i 4t membre abonament familiar ................................... 17,33 € 
. 5è membre i més abonament familiar................................ gratuït 
27. Abonament de migdia al complex aquàtic (per mes) (aplicació juliol 2009): 
. infant................................................................................... 11,67 € 
. jove ..................................................................................... 22,57 € 
. adult.................................................................................... 26,18 € 
. gent gran ............................................................................ 12,97 € 
31. Cursos aquàtics d'hivern, per trimestre (aplicació setembre 2009): 
. infant menys de 6 anys -1 sessió setmanal- ....................... 55,25 € 
. infant menys de 6 anys -2 sessions setmanals- .................. 101,42 € 
. infant de 7 a 15 anys -1 sessió setmanal- .......................... 46,25 € 
. infant de 7 a 15 anys -2 sessions setmanals- ..................... 84,50 € 
. jove -1 sessió setmanal- ..................................................... 49,54 € 
. jove -2 sessions setmanals- ................................................ 90,12 € 
. adult -1 sessió setmanal-.................................................... 57,48 € 
. adult -2 sessions setmanals-............................................... 105,92 € 
. gent gran -1 sessió setmanal-............................................. 33,84 € 
. gent gran -2 sessions setmanals- ....................................... 53,00 € 
32. Cursos de natació amb fisioterapeuta (aplicació setembre 2009): 
. 1 sessió / setmanal.............................................................. 56,89 € 
. 2 sessió / setmanal.............................................................. 106,36 € 
33. Cursos aquàtics d'estiu, per curs (inici activitats estiu 2009): 
. infant menys de 6 anys ....................................................... 44,83 € 
. infant de 7 a 15 anys .......................................................... 37,80 € 
. jove ..................................................................................... 49,54 € 
. adult.................................................................................... 57,55 € 
. gent gran ............................................................................ 28,75 € 
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Aplicar les tarifes de l’article 4, següents: 
Juliol 2009: apartats 24 a 27, 30, 35 a 39 
Juliol i inici activitats 2009: apartat 28 
Inici activitats estiu 2009: apartats 29, 33 
Estiu 2009: apartat 40 
Setembre 2009: apartats 1 a 23, 31, 32, 34, 41 a 43 

Substituir en les tarifes de l’article 4, apartats 28 i 29 el següent redactat: 
On diu “ 14 juny a 11 setembre” ha de dir “període d’obertura d’estiu”. 

Modificar el redactat de l’article 4 bis, apartat c), amb el següent literal: 
c) L’ús de les IEM no es podrà fer amb ànim lucratiu, a excepció de disposar del permís exprés 
del Patronat Municipal d’Esports. Quan de l’ús de les IEM les persones o entitats usuàries 
n’obtinguin rendiments econòmics., el Patronat Municipal d’Esports podrà sol·licitar les dades 
que cregui més convenients respecte de la quantia d’aquests rendiments i establir una retenció 
sobre els mateixos. 

Derogar la disposició transitòria. 
 
22./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS QUE 
ES REALITZIN EN EL TEATRE MUNICIPAL CAL BOLET 

Modificar el redactat del títol de l’ordenança, amb el següent literal: 
Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin en el teatre 
municipal Cal Bolet o que estiguin realitzades per l’Organisme Autònom Local Patronat 
Municipal del Teatre Cal Bolet. 

Afegir al redactat dels articles 1, 2 i 3 el següent literal: 
... o que estiguin realitzades per l’OAL Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet. 

Modificar el redactat de l’article 4, apartat d) amb el següent literal: 
d) S’establirà un sistema d’abonaments que representarà una reducció entre un 25 i un 30% del 
preu de les entrades segons la quantitat d’espectacles que inclogui l’abonament. 

Modificar el redactat de l’article 4, apartat h), paràgraf 1, amb el següent literal: 
h) Les entitats sense afany de lucre que no cobrin entrada i les entitats o persones que organitzin 
acates de caire benèfic podran utilitzar el local gratuïtament. Les entitats sense afany de lucre que 
cobrin una entrada fins a 5,00 € per l’assistència als seus actes o activitats rebran una bonificació 
del 50%. 

Incrementar les tarifes de l’article 4, apartats  k) i m) en el 4,9%. 
Fixar l’import de la tarifa de l’article 4, apartat l), amb el següent literal: 

l) Tècnic de so (per hora)..................................................... 15,00 € 
Modificar el redactat de l’article 5, apartat 3, amb el següent literal: 

3.- Bar: L’organització de l'acte podrà instal·lar una barra de bar al vestíbul de l’auditori per 
oferir únicament servei de begudes, que només es podran servir en got o copa de plàstic 
reutilitzable, podent utilitzar els gots o copes de propietat municipal les entitats que així ho 
sol·licitin. En tot cas, l’organització de l’acte garantirà un sistema de retorn sense cost del got 
o copa de plàstic utilitzats. Es prohibeix expressament el servei en qualsevol altre tipus de 
recipient. 
 
32./ PREU PÚBLIC PER PRESTACIONS DE SERVEIS EN EL PAVELLÓ FIRAL MUNICIPAL 

Fixar els imports de les tarifes de l’article 4, següents: 
1.- 107,00 €/dia 
2.- 562,00 €/dia 
3.- 1.072,00 €/dia 
7.a).- 214,00 €/pista  i 107,00 €/pista 
7.b).- 21,50 €/persona/dia 
7.c).- 16,25 €/hora 
7.d).- 385,00 € 
10.- 214,40 € 
 

QUART: Modificar a les ordenances fiscals núm. 13 reguladora de la Taxa per ocupació 
del sòl, vol i subsòl de la via pública i núm. 30 reguladora de l’Impost sobre activitats 
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econòmiques la data d’aprovació de les modificacions del nou índex alfabètic de les vies 
públiques d’aquest municipi. 

CINQUÈ: Donar d’alta a l’índex alfabètic de les vies públiques d’aquest municipi, els 
carrers, parcs, places, vials, etc., amb la seva corresponent categoria: 

De 1a. categoria: 
Carreró de Cal Ralet 
Carreró de la Torre 

De 2a. categoria: 
Plaça de les Brigades Internacionals 
Placeta de la Tramuntana 
Placeta del Gregal 
Placeta del Xaloc 
Placeta del Migjorn 
Passatge del Garbí 
Placeta del Llebeig 
Placeta de la Marinada 
Passatge dels Til·lers 
Passatge de Dalt 
Passatge de Baix 
Passatge del Mig 
Carrer de Francesc Candel 
Plaça de Lluís Maria Xirinachs 

De 4a. categoria: 
Passatge del Mestral 
Passatge del Terral 
Carrer del Camí de Cal Salines 
  
 SISÈ: Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de la Corporació durant 
trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, 
així com en un diari de gran difusió en la província. En aquest període els interessats podran 
examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut el període indicat 
sense haver-se formulat cap reclamació, els acords adoptats quedaran aprovats definitivament, 
publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text 
íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2009 i, 
regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
Aquesta proposta final ha estat aprovada amb 11 vots a favor (grups Socialista, de la CUP i 
d’ICV-EUiA) i 10 en contra (grups de CiU, del PP i d’ERC). 
 
La regidora d’Hisenda Maria Batet afirma que la proposta s’ha treballat des de fa temps amb els 
grups municipals que han volgut participar en el diàleg, i l’equip de govern (grup Socialista) 
anuncia ja des d’ara que està d’acord amb el fet d’acceptar i incorporar les esmenes al dictamen 
de la Comissió Informativa que han presentat els grups de la CUP i d’ICV-EUiA. 
 
Batet assenyala que els tributs no s’augmenten, sinó que només s’actualitzen d’acord amb l’IPC 
interanual d’agost a agost (4,9%), tal com s’ha vingut fent des de fa molts anys. Els índex i els 
períodes d’actualització han de ser sempre els mateixos, per rigor i necessitat d’homogeneïtat. 
Atesa la situació econòmica que tenim, s’aposta no per un increment, sinó per un ajustament a 
l’IPC, perquè cal poder mantenir i millorar els serveis públics bàsics, i atendre les necessitats 
derivades de l’ocupació, de les situacions socials complicades, garantint així en la mesura del 
possible la igualtat i el benestar de les persones. 
 
Com a situacions particulars, esmenta Maria Batet les següents: creació del preu públic per l’ús 
del nou auditori, gratuïtat del lliurament de plànols digitals a estudiants i a algunes entitats, llars 
d’infants (gratuïtat en cas d’ingressos familiars anuals inferiors a 15.000 euros, segons esmena 
de la CUP, i consideració com a nombroses de certes famílies monoparentals), bonificacions per 
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a famílies monoparentals en el cas de l’IBI, millores de redactat en l’ordenança de l’ICIO i 
bonificació important en tanques d’obres quan es construeix habitatge protegit. Quant a la taxa 
d’escombraries, l’ajustament es fa només d’acord amb l’IPC i no per sobre, i destaca que 
darrerament s’està treballant seriosament en la gestió dels residus urbans (augment del sistema 
“porta a porta”, campanyes de recollida selectiva, etc.), i es continuarà fent; també es preveu 
bonificar la taxa en el cas d’establiments que adoptin mesures positives per a desincentivar l’ús 
de bosses de plàstic. 
 
Tot seguit, es dóna lectura a les esmenes del dictamen presentades pel grup de CiU. Les 
esmenes de CiU són les següents: 
 
“1. IMPOSTOS. Mantenir els tipus impositius en tots els impostos, respecte l’any 2008. 

2. TAXA Nº. 2 (Activitats). Reduir els imports un 50% respecte del 2008. 
 
3. TAXES nº.4 (Cementiri), nº.5 (Llicències urbanístiques), nº.6 (Escombraries) i nº.12 (Entrada 
vehicles). Mantenir les tarifes per a l’any 2009, respecte del 2008. 
4. PREUS PÚBLICS nº. 19 (Llars d’infants) i nº. 21 (Casals d’estiu). Mantenir les tarifes per a 
l’any 2009, respecte del 2008. 
 
5. IMPOST Nº. 28 (Construccions). Substituir la darrera frase de l’apartat 3 de la següent manera: 

“Les quantitats superiors tributen per la diferència entre el cost total i aquests 18.000 
Euros” 
 
6. IMPOST Nº. 30 (Activitats Econòmiques).-  

Article 5è, apartat 3 a):  Eliminar les paraules “d’origen i” de la frase, de tal manera que 
quedaria així: 

a)“ El pla de transport haurà de tenir com a lloc de destí el municipi de Vilafranca del 
Penedès.” 

 
7. IMPOST Nº. 30 (Activitats Econòmiques).  Establir la següent bonificació: 

Bonificació del 50% de la quota corresponent per a aquells subjectes passius que tinguin 
una renda o rendiment net de l’activitat econòmica negatius o inferiors a la quantitat que 
determini aquesta ordenança fiscal. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, 
en el seu cas, les restants bonificacions que es preveuen en aquesta ordenança fiscal.”  
 
Defensa les esmenes Aureli Ruiz (CiU), qui manifesta que malgrat que les explicacions de la 
regidora Maria Batet poden tenir una certa lògica, no es pot oblidar que estem en una situació de 
crisi econòmica i d’alt atur (afecta també a molts homes, que sovint generen l’únic ingrés de la 
les famílies) que creixerà, i que  els impostos i taxes afecten tota mena de persones. La proposta 
de CiU consisteix en congelar els tributs, deixant-los en el mateix import que a l’any 2008, i en 
adoptar mesures a favor de la generació d’activitat econòmica. 
 
Ruiz afirma que certament cada any s’agafa com a referència l’IPC, però enguany el d’agost va 
ser especialment alt per l’alça del petroli; la previsió és que l’IPC finalitzi l’any 2008 al voltant 
del 3,5%, i per això fins i tot en la hipòtesi del govern municipal d’aplicar l’IPC s’hagués hagut 
de ser més flexible i moderat. Davant la situació de crisi, no és just aplicar un increment d’un 
5%, quan moltes famílies tenen dificultats per pagar la hipoteca, amb la finalitat de poder 
prestar uns serveis incerts i genèrics. També cal remarcar que moltes empreses pateixen 
igualment dificultats. 
 
Aureli Ruiz defensa també les esmenes relatives a les empreses (reducció de la taxa d’obertura, 
bonificacions en l’IAE en cas de pèrdues, etc.), sobretot perquè les empreses creen ocupació, i si 
tenen activitat podran aportar ingressos a les finances municipals.  
 



 23

Finalment, Ruiz afirma que no es tracta de recaptar menys, sinó de no recaptar de forma 
excessiva, i la proposta de CiU no comportaria una pèrdua d’ingressos rellevant que no fos 
perfectament assumible. 
 
Encetant el torn d’intervencions sobre les esmenes de CiU, la regidora d’Hisenda (grup 
Socialista) Maria Batet afirma que la proposta de CiU comportaria renunciar a ingressos (uns 
500.000 euros) en moments de crisi, i això constituiria una seriosa irresponsabilitat, perquè se’n 
ressentirien els serveis bàsics ja existents i els nous serveis que exigeix justament la situació de 
crisi. Quant a l’índex de l’IPC, Batet nega que ens aprofitem d’un IPC alt en el mes d’agost, i 
només es tracta d’utilitzar sempre criteris homogenis, perquè en l’any anterior es va utilitzar 
també la referència d’agost (2,2%), quan a finals d’any la inflació o IPC era sensiblement 
superior. Cal tenir en compte que l’actualització de tributs segons l’IPC és el criteri seguit per la 
majoria de municipis de nivell similar al nostre i, quant als beneficis en matèria d’IAE, s’ha de 
ponderar que nosaltres no tenim manera de saber del cert si les empreses tenen beneficis o 
pèrdues. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que la proposta  de dictamen no comporta augmentar els 
tributs, sinó només actualitzar-los segons l’IPC. Les esmenes de CiU s’inscriuen en una línia 
conservadora favorable a rebaixar els impostos, tant en períodes bons com dolents 
econòmicament. Els tributs tenen caràcter redistributiu de la riquesa i han d’existir, i del que es 
tracta després és de gestionar bé la corresponent despesa (s’analitzarà en la discussió del 
pressupost municipal). Cal ponderar que la crisi de la construcció ja debilitarà la nostra capacitat 
d’ingrés respecte de molts tributs, i per tant aquests tributs s’han d’actualitzar, per tal de poder 
mantenir els serveis i millorar-los si és possible. Per altra banda, s’anuncien rebaixes en les 
aportacions de l’Estat als municipis, i si nosaltres a més no actualitzem els tributs propis 
entrarem en una situació financera difícil que ens podria impedir prestar serveis d’abast social 
del tot necessaris. Si es proposa rebaixar la recaptació s’ha d’explicar també quins serveis 
s’hauran de suprimir, i Villarroya demana a CiU que retiri les seves esmenes. 
 
Josep Quelart (ERC) mostra el seu acord amb dos  punts de les esmenes (congelació de la taxa 
d’escombraries i del preu de les llars d’infants, matèries en les quals s’hauria de ser molt 
sensible a la situació econòmica actual). En canvi, no comparteix la resta de propostes de 
congelació o de reducció, sobretot perquè els tributs a què es refereixen no afecten decisivament 
la situació de les famílies i empreses 
 
Josep Ramon (PP) afirma que el seu grup comparteix una part molt important de les esmenes de 
CiU, perquè la proposta de dictamen no ajuda prou a cobrir les necessitats de l’ocupació i de les 
empreses. És bo bonificar l’IAE en cas de pèrdua i també si es crea ocupació, i també seria 
positiu reduir l’alta taxa per la llicència d’obertura d’activitats, així com alleugerir els tràmits de 
les llicències substituint-les en molts casos per comunicacions prèvies. 
 
Xavier Navarro (CUP) rebutja les esmenes de CiU, i remarca que assistim a un debat polític 
d’interès en el qual es veuen clares les diferències entre les dretes i les esquerres. Ruiz, segons 
Xavier Navarro, fa el mateix discurs que l’any passat (congelació de tributs i reducció de la 
recaptació), malgrat que llavors no es parlava de crisi. Són necessaris i bons els impostos i les 
taxes (i així s’ha d’explicar) per tirar endavant polítiques socials; es pot discutir què s’ha de fer i 
com es gestiona, però la discussió no és possible si prèviament no existeixen recursos. Els 
problemes de la gent tenen causes diferents (especulació en el cas de les hipoteques, alts preus 
en el cas dels locals desocupats, etc.), i sí que es pot ajudar a les empreses, però amb certs 
compromisos, com per exemple no acomiadar personal durant uns anys. El debat deixa clar què 
són les polítiques d’esquerres i les de dretes. 
 
Aureli Ruiz (CiU) afirma que lamenta haver de parlar de dretes i d’esquerres. CiU aposta perquè 
existeixen impostos i taxes, i també per la necessitat de redistribució i de prestar bons serveis. 
Cal tenir present però que gairebé tothom paga per l’IBI i les escombraries, tant els rics com els 
pobres. Si tenim en compte el volum del pressupost, l’acceptació de les esmenes de CiU 
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representaria només i com a màxim un 1%, percentatge perfectament assumible amb una gestió 
mínimament correcta. 
 
Pere Regull (CiU) comenta que el concepte de dretes i esquerres és anacrònic. Són necessaris 
tributs per tenir serveis, però CiU vol fer una política per al poble. Cal tenir present que 
Vilafranca se situa entre els diferents municipis en la banda impositiva alta, i CiU en les seves 
esmenes només demana que els tributs es mantinguin com fins ara, no que s’abaixin. Cal ajudar 
les empreses perquè són les que creen ocupació, el cost de la congelació és assumible amb una 
bona gestió i no gastant en allò que no és necessari (exemple, l’alta despesa en la rotonda de la 
carretera de Vilanova) i, quant a les bonificacions proposades en l’IAE, no disposar de dades no 
és un problema, perquè es pot demanar a les empreses que elles mateixes demostrin si han 
tingut pèrdues. 
 
Otger Amatller (CUP) destaca la coincidència cada any entre CiU i PP en matèria d’ordenances 
fiscals. Els treballadors necessiten polítiques socials, habitatge assequible, llars d’infants, etc., i 
tot això no es pot oferir sense els recursos adients. La forma de gastar aquests recursos ja es 
decidirà quan s’hagi d’aprovar el pressupost. Cal actualitzar els tributs com a mínim d’acord 
amb l’IPC, i fer possible que qui més té més pagui. Quant a la referència de l’IPC, adoptar 
l’índex d’un mes concret sempre (en aquest l’agost) esdevé objectiu i coherent. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) subratlla que CiU segons en quin marc parla de tributs que 
afecten persones de tota mena com l’IBI i les escombraries, i en canvi en altres escenaris 
planteja reduccions o supressions de tributs totalment diferents com l’impost sobre plusvàlues 
immobiliàries. És curiós que CiU vota al Congrés dels Diputats a favor d’aportar fons públics 
per a salvar els bancs, i en canvi després fa referència al problema de pagar les hipoteques. 
També es pregunta quants anys estarà CiU parlant del cost d’una determinada rotonda, i demana 
que no torni a sortir aquest tema, més i quan si el cost era correcte o no es pot avaluar amb 
mecanismes objectius (per exemple, publicacions com el Boletín Económico de la Construción, 
on periòdicament es publiquen preus orientatius de cada tipus de material).  
 
Pere Regull (CiU) reitera que CiU vol impostos i serveis, però amb una bona gestió és possible 
la congelació dels tributs. Quant a l’índex de l’IPC, enguany davant la situació s’hauria de ser 
més sensible. S’ha dit que CiU és de dretes  perquè el PP hi coincideix en aquest cas, i es 
pregunta què és CiU quan vota en el mateix sentit que la CUP (contesta Otger Amatller que, en 
aquest cas, “joves i rebels”). 
 
Josep Ramon (PP) defensa que per tal de generar ocupació s’han de tenir empreses, i és per això 
que a aquestes se’ls ha de donar facilitats raonables. 
 
Sotmeses a votació les esmenes de CiU, són rebutjades amb 9 vots a favor (CiU i PP), 11 en 
contra (grups Socialista, de la CUP i d’ICV-EUiA) i 1 abstenció (ERC). 
 
Seguidament, es presenta el següent escrit d’esmenes per part del grup d’ICV-EUiA: 
 
“PRIMERA.- Modificar el redactat de l’article 5, apartat 3, referent a les taxes per utilització de 
Cal Bolet (Ordenança Fiscal núm. 22) i l’Auditori (Ordenança Fiscal núm. 23). 
 
El text vigent (OF22) i proposat al dictàmen (OF23) diu: 
 
“[Les begudes] (...) només es podran servir en got de plàstic, a ser possible reutilitzable. (...)”.  
 
El nou text que proposa aquesta esmena diu: 
 
“[Les begudes] (...) només es podran servir en got o copa de plàstic reutilitzable podent utilitzar 
els gots o copes de propietat municipal les entitats que així ho sol·licitin. En tot cas, 
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l’organització de l’acte garantirà un sistema de retorn sense cost del got o copa de plàstic 
utilitzats. (...)”.  
 
SEGONA.-  Modificar el redactat de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 
(IBI) incloent un nou paràgraf final a l’article 5, apartat 4, del tenor literal següent: 
 
“Als efectes d’aquest article les famílies monoparentals amb dos o més infants al seu càrrec 
gaudiran de la consideració de família nombrosa”.” 
  
Defensa les esmenes Bernat Villarroya (ICV-EUiA), qui aclareix que durant la negociació el seu 
grup va fer altres aportacions ja recollides en el dictamen, però han quedat pendents alguns 
assumptes puntuals. Cal que a Cal Bolet i a l’auditori s’utilitzin gots reutilitzables sempre i, 
seguint els criteris de la Generalitat, en l’IBI han de tenir el tractament de família nombrosa les 
famílies monoparentals amb dos o més infants a càrrec seu. L’IBI no és legalment progressiu, 
però es pot introduir un criteri de progressivitat quant a la bonificació per família nombrosa. 
 
Tots els grups donen suport a les esmenes, les quals resten aprovades per unanimitat i 
incorporades al dictamen. 
 
Es presenta tot seguit el següent escrit d’esmenes del grup de la CUP: 
 
“-  Augmentar la gratuïtat de les llars d’infants per a famílies amb ingressos inferiors a 15.000€. 
-  Modificar el redactat de l’article 4, apartat h., paràgraf 1 referent a les taxes per utilització de 
Cal Bolet i l’Auditori amb el redactat següent: 
      Les entitats sense afany de lucre que no cobrin entrada i les entitats o persones que 
organitzin actes de caire benèfic podran utilitzar el local gratuïtament. Les entitats sense afany 
de lucre que cobrin una entrada fins a 5 euros per l’assistència als seus actes o activitats rebran 
una bonificació del 50%.” 
 
Xavier Navarro (CUP) defensa que cal garantir la gratuïtat de les llars d’infants a les famílies 
amb menys recursos. L’any passat es va fer un primer pas, i ara es tracta de preveure la gratuïtat 
en el cas d’ingressos de fins a 15.000 euros anuals. Pel que fa a les taxes per usar Cal Bolet i 
l’auditori, l’esmena pretén un tracte igualitari per a totes les entitats. 
 
Navarro també destaca que s’ha complert l’objectiu de la CUP en el sentit que l’increment de la 
taxa d’escombraries no superés l’IPC; s’ha de tendir a què tothom pagui la brossa en funció de 
la bona o dolenta gestió dels residus i cal avançar cap a la recollida selectiva porta a porta. 
D’altra banda, en els darrers temps s’ha començat a caminar, tot i que estem molt lluny encara 
dels objectius, en bona línia en matèria de gestió i reciclatge de residus. 
 
Bernat Villaroya (ICV-EUiA) i Josep Ramon (PP) es mostren a favor de l’esmena de la CUP. 
 
Josep Quelart (ERC) es declara conforme amb l’esmena relativa a Cal Bolet i l’auditori. Quant a 
la gratuïtat de les llars d’infants, ell mateix l’any passar va dir que 10.000 euros anuals de renda 
familiar era una quantitat insuficient  que faria que gairebé ningú s’hi pogués acollir; l’esmena 
demostra que tenia raó, i ara pensa que 15.000 euros de renda familiar anual és també 
insuficient, perquè una parella si tots dos treballen difícilment no superarà aquest llindar de 
renda (caldria establir el llistó en 22.000 euros, barem admès amb caràcter general). L’esmena 
sembla una cortina de fum per a intentar justificar alguna cosa, diu Josep Quelart. 
 
En nom de CiU, Aureli Ruiz dóna suport a l’esmena, i espera no ser titllat d’esquerres per això. 
És correcte ajudar la gent necessitada, com també caldria ajudar les empreses amb dificultats. 
Josep M. Figueras (CiU) constata quant a les tarifes de Cal Bolet i l’auditori que es canvia el 
criteri que fins ara tenia l’equip de govern, perquè s’opta per l’exempció enlloc de la tècnica 
emprada fins ara (es pagava la tarifa i després es rebia una subvenció); sobre aquest punt (tarifes 
auditori i teatre) Maria Batet (regidora d’Hisenda) aclareix que es tracta d’aplicar els beneficis si 
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es compleixen els requisits, eliminant-se facultats discrecionals decisòries de la presidència del 
Patronat. 
 
Xavier Navarro (CUP), fent referència a la intervenció de Josep Quelart, manifesta quant a les 
llars d’infants que el pas de l’any passat va ser un inici que té continuïtat, com succeeix també 
en el cas de les escombraries. La CUP ha fet els deures, mentre que ERC parla d’un llindar de 
renda de 22.000 euros, però el cert és que no ha formulat cap aportació ni esmena. 
 
Les esmenes de la CUP han estat aprovades per unanimitat. 
 
Quant al fons del dictamen, amb les esmenes aprovades ja incorporades, Bernat Villarroya 
(ICV-EUiA) manifesta que s’ha arribat a acords amb el grup de govern (actualització segons 
IPC i aportacions concretes). Destaca que s’ha començat a treballar en els darrers temps en 
l’assumpte dels residus, i es continuarà fent, i la proposta d’Ordenances aposta per la campanya 
sobre Vilafranca lliure de bosses de plàstic (bonificacions per als comerços que s’hi adhereixin, 
i possibles altres ajuts). També ICV-EUiA ha fet aportacions quant a beneficis fiscals per a les 
famílies monoparentals, i ha proposat l’estudi de la regulació dels guals “tous” amb horaris 
limitats. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que l’increment del 4,9% equivalent a l’IPC (el mes de l’any triat 
de vegades beneficia i de vegades perjudica) sembla correcte inicialment, però enguany davant 
la situació de crisi s’havia d’haver estat més sensible en algunes qüestions d’abast social. A 
més, enguany, l’IPC català s’ha situat una mica per sota de l’estatal, la qual cosa potser s’hagués 
pogut tenir en compte. ERC s’oposa al dictamen per discrepàncies en les ordenances següents: 
 
- Taxa per ocupació del sòl públic. L’any passat es va bonificar l’ICIO a empreses privades que 
construïssin habitatge protegit, i ara es torna a beneficiar les mateixes empreses amb una 
bonificació en matèria de tanques d’obra, quan construir habitatges, encara que siguin protegits, 
és un negoci. Hagués estat preferible bonificar l’IBI en el cas de compradors d’habitatge 
protegit. 
 
- Preus llars d’infants. Les llars haurien de ser gratuïtes en el cas de rendes familiars anuals fins 
a 22.000 euros (quantitat estandaritzada i generalment reconeguda). 
 
- Taxa d’escombraries. Com es va dir l’any passat, cal millorar el model del servei i també la 
gestió, fins al punt que una moció del ple demanava un pla de xoc en la matèria i que es creés 
una comissió d’estudi. El cert és que no s’ha canviat el model ni s’ha elaborat cap pla, de forma 
que l’increment proposat no està justificat. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra en contra per l’increment de l’IPC d’agost a agost. A més, cal tenir 
present que l’IBI (per l’efecte progressiu de la revisió cadastral) s’incrementa per damunt 
d’aquest percentatge, i que en la plusvàlua es produeixen increments de percentatges no 
justificats, perquè ja s’incrementa el valor cadastral que constitueix la base per al càlcul. 
Tampoc no s’ajuda a les empreses que tenen dificultats o que creen ocupació mitjançant les 
bonificacions de l’IAE, i quant a les llicències d’obertura el seu cost és massa alt i comporten un 
excés de tràmits que s’haurien de simplificar. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que el seu grup dóna suport a la proposta per responsabilitat. Són 
necessaris recursos per poder atendre les demandes ciutadanes, i caldrà estudiar els 
pressupostos. Recorda que l’any passat ERC va insinuar (a través del bloc de Josep Quelart) un 
cert pacte entre el PSC i CUP, quan en realitat al final va ser ERC la que va donar suport al 
pressupost, mentre que la CUP es va abstenir. Replica Josep Quelart (ERC) demanant 
coherència, i dient que si ERC pacta amb el PSC es critica, mentre que si qui pacta és la CUP es 
parla de responsabilitat; nega que el seu grup hagués fet referència a un pacte encobert PSC-
CUP. 
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Aureli Ruiz (CiU) manifesta que el gruix del debat ja ha tingut lloc arran de la discussió de les 
esmenes. CiU atesa la situació de crisi pretenia la congelació dels tributs bàsics, mentre que 
finalment es proposa des del govern un increment generalitzat. Quant a la campanya sobre les 
bosses de plàstic, Ruiz afirma que s’està fent d’esquenes al món del comerç, i que pocs 
comerços (tret d’algunes grans superfícies, potser) s’hi adheriran sense diàleg, i només a canvi 
d’una petita bonificació. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA), sobre la campanya relativa a les bosses de plàstic, afirma que 
s’hagués hagut d’avançar més, però avui parlem d’ordenances fiscals i alguna mesura s’ha de 
preveure a través de bonificacions. Es tracta d’un primer pas que no exclou altres mesures, com 
facilitar bosses no contaminants a bon preu. 
 
Maria Batet (regidora d’Hisenda i grup Socialista) afirma quant a les bosses de plàstic que es 
tracta d’un primer pas, i que s’anirà avançant sobre bases de voluntarietat. Agraeix les 
aportacions de tots els grups, i recorda que s’ha dialogat i negociat amb tothom que ha tingut la 
voluntat de fer-ho. 
 
 
V. TARIFES AIGUA I CLAVEGUERAM 
 
El dictamen final sotmès a votació, després d’incorporar-se una esmena de la CUP, és el 
següent: 

Atès que l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A., empresa pública que opera 
en règim de dret privat, gestiona els serveis de subministrament d’aigua i de clavegueram i 
percep, com ingressos propis, les corresponents tarifes o preus privats, que no participen de la 
naturalesa jurídica de taxa. 

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca, en l’exercici de la seva potestat reglamentària, ha 
regulat mitjançant una ordenança no fiscal, les tarifes corresponents a aquests serveis que 
presta l’Empresa Municipal d’Aigües. 

Atès que s’ha elaborat una proposta de modificació d’ordenança pel consell 
d’administració de l’Empresa en data 17 d’octubre de 2008, 
 

S’ACORDA: 
PRIMER: Aprovar les modificacions per a l’exercici de 2009 i següents de l’ordenança 

núm. 31 reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i del servei de 
clavegueram, que es detallen a continuació: 
 
* Fixar les tarifes de l’article 5è.: 
Quota fixa comptador (entre 13 i 30 mm)..............................................  3,77 €/mes 
Quota fixa comptador (més de 30 mm) ..................................................  10,50 €/mes 
Quota variable comptador (primer tram - fins 6m3/mes).......................  0,39 €/m3 
Quota variable comptador (segon tram - de més de 6m3/mes) ..............  0,62 €/m3 
Quota fixa comptador clavegueram.......................................................  1,83 €/mes 
 
* Desglossar la quota variable comptador del clavegueram en dos trams: 
Quota variable comptador (primer tram – fins 6m3) .............................  0,09 €/m3 

Quota variable comptador (segon tram – a partir de 6m3)....................  0,17 €/m3 
 
* Afegir un nou concepte a la quota comptador del clavegueram: 
Provisionals obres..................................................................................  0,20 €/m3 

 
 * Fixar les tarifes de l’article 6è.: 
Quota variable aforament (aigua) .........................................................  0,68 €/m3 
 
* Desglossar la quota variable aforament del clavegueram en dos trams: 
Quota variable aforament (primer bloc– 1r mínim) ..............................  0,25 €/m3 
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Quota variable aforament (segon bloc – 2n i següents mínims) ............  0,35 €/m3 
 
* Fixar la tarifa  de l’article 7è.: 
Quota fixa boca contra incendis ............................................................  5,80 €/mes 
 
* Incrementar les tarifes de l’article 8è en el 4,9%. 
 
* Augmentar la subvenció dels canvis d’aforament a comptador fins al 100%. 
 SEGON: Exposar al públic l’acord precedent al tauler d'edictes de la Corporació durant 
trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, 
així com en un diari de gran difusió en la província. En aquest període els interessats podran 
examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut el període indicat 
sense haver-se formulat cap reclamació, l’acord adoptat quedarà aprovat definitivament, 
publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de la Província l’acord elevat a definitiu i el text 
íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2009 i, 
regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Xavier Lecegui (president de l’Empresa d’Aigües i grup Socialista) afirma que les tarifes 
s’actualitzen en general un 4,9% d’acord amb l’IPC, amb arrodoniments, i que el preu de l’aigua 
que en alta ens ven Aigües Ter-Llobregat condiciona. S’estableix un segon bloc quant a 
clavegueram, per avançar en la línia de pagament en funció del consum. Lecegui valora com a 
positiu que durant l’any 2008 el consum d’aigua hagi disminuït (consciència ciutadana), a la 
qual cosa ajuden les campanyes fetes i el procés de migració cap al sistema de comptador. 
Quant a l’esmena de la CUP, en el sentit d’augmentar fins al 100% la subvenció dels canvis 
d’aforament a comptador, ha de ser acceptada. 
 
Es dóna lectura a la següent esmena del grup de la CUP: 
 
“Augmentar la subvenció dels canvis d’aforament a comptador fins el 100%” 
 
Xavier Navarro (CUP) defensa l’esmena, en el sentit que aquesta mesura pot potenciar el procés 
de canvi de sistema. Navarro afirma que l’empresa funciona correctament i és municipal. Cal 
felicitar la ciutadania per l’estalvi d’aigua, i ser conscients que tard o d’hora el preu de l’aigua 
augmentarà, i s’ha d’estar preparat (recuperació de pous i aqüífers, etc.). 
 
 L’esmena és acceptada per tots els grups municipals, i resta incorporada a la proposta. 
 
Josep Quelart (ERC) manifesta que votarà a favor, si bé amb vista a l’any vinent el nombre de 
trams tarifaris (actualment 2) s’hauria d’incrementar i, si es penalitza a qui més gasta, aquesta 
penalització també s’hauria de reflectir en el sistema d’aforament mentre existeixi. 
 
 
VI. XARXA CUSTÒDIA DEL TERRITORI 
 
Es dóna lectura al dictamen següent: 
 
 Atès que des de l’Ajuntament de Vilafranca s’han iniciat diversos projectes en l’espai 
no urbanitzable que tenen com a objectiu donar valor a les nostres vinyes i conreus, a les rieres 
del municipi, al nostre paisatge, ... i que hi ha la intenció d’arribar a acords per a la custòdia 
d’aquest paisatge amb diferents entitats i associacions, propietaris i empreses, 
 Atès que el març de 2003, fruit de la convergència de vàries organitzacions i persones 
que veuen la necessitat d’impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre 
país, es constitueix l’Associació Xarxa de Custòdia del Territori, com a organització de 
caràcter tècnic i divulgatiu de cara a impulsar l’ús de la custòdia del territori, amb els objectius 
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de facilitar informació, formació, qualitat, assessorament i suport, recerca, impuls i difusió en 
favor de la custòdia, 
 
 Atès que l’adhesió a la Xarxa s’ha de fer de forma individual per cada ens local, i que es 
considera d’interès, s’ACORDA: 
 1. Adherir-se aquest Ajuntament a l’associació Xarxa de Custòdia del Territori. 
 2. Designar com a representant polític de l’Ajuntament de Vilafranca a la Xarxa a la 
regidora de Medi Ambient Maria Batet i Rovirosa, i com a representant tècnic per l’assistència a 
reunions i grups de treball a la tècnica Marta Vallès i Vallès. 
 3. Assumir el compromís de satisfer a la Xarxa la quota anual de 600 €. 

Atès que des de l’Ajuntament de Vilafranca s’han iniciat diversos projectes en l’espai 
no urbanitzable que tenen com objectiu donar valor a les nostrres vinyes i conreus, a les reienes 
del municipi, al nostre paisatge,... i que hi ha la intenció d’arribar a acords per a ala custòdia v 
 
Maria Batet (grup Socialista) defensa l’adhesió a la Xarxa, perquè custodiar el territori és un 
compromís vers les generacions futures. Cal donar valor a l’entorn i treballar en assumptes ja 
comentats com les rieres, els camins, la muntanya de Sant Pau, etc. La Xarxa ens pot donar, en 
aquest sentit, eines i ser una mena de paraigua. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que utilitzar els recursos de la Xarxa pot ser 
interessant, sempre i quan l’equip de govern vagi més enllà de l’adhesió formal i sàpiga utilitzar 
aquests recursos que la xarxa ofereix. La Xarxa ens pot facilitar suports i col·laboracions i 
agilitar els tràmits. Cal tenir present que hi participen Caixa Catalunya, entitats ecologistes, 
ajuntaments, consultories en la matèria, etc.. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que pagarem una quota de 600 euros més despeses de viatge i 
altres, i pregunta què en traurem concretament d’això. Maria Batet respon que es tracta d’un 
paraigua per avançar en la recuperació, la rehabilitació i la conservació del nostre patrimoni 
natural, fent possibles que altres institucions i empreses ens ajudin. La Xarxa aporta diferents 
fórmules de custòdia, i ens pot ajudar. Hi ha la possibilitat d’elaborar un informe explicatiu. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que no té inconvenient en donar suport, però que vol disposar d’un 
informe sobre despeses que comporta, entitats membres, beneficis, etc., i es pregunta si la tasca 
d’assessorament no la pot portar a terme la Diputació o la Generalitat. 
 
Xavier Navarro (CUP) destaca que Vilafranca fins ara no ha destacat gaire pel que fa a la 
custòdia del territori, per la qual cosa entrant-hi nosaltres potser la Xarxa hi surt  0 
perdent. La nostra actuació no ens pot fer sentir orgullosos; d’altra banda, només disposem 
d’una tècnica de Medi Ambient, i si s’ha de dedicar també a la Xarxa potser serà un problema 
afegit. 
 
Pere Regull (CiU) planteja dubtes quant a la utilitat d’entrar a la Xarxa. Si s’examinen els 
estatuts, no sabem quina classe de socis seríem ni quins drets tindríem, perquè són 
proporcionals a l’aportació econòmica de cadascú. Examinant els documents de l’expedient, 
s’observa que els objectius de la Xarxa són pobres, i els efectes de la nostra possible adhesió no 
es poden limitar a la possibilitat de trobades, assessorament genèric i recepció de butlletins. 
Regull demana que l’assumpte quedi sobre la taula a l’espera de rebre més informació. 
 
Després d’un debat amb participació de tots els grups, i a la vista dels interrogants plantejats, 
s’acorda que l’assumpte resti sobre la taula i que es retiri de l’ordre del dia de la sessió. Es 
facilitarà més informació i es formularà la proposta adient. 
 
 
VII. MOCIÓ ENCAUSATS GIRONA PER INJÚRIES AL REI 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de la CUP: 
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El proper 29 d’octubre de 2008 seran jutjats a l’Audiència Nacional espanyola 16 

independentistes catalans per la crema d'una fotografia dels Reis d'Espanya a Girona, en 
solidaritat amb els dos joves que ja anteriorment havien estat citats pel mateix cas.  

La protesta es va realitzar a cara descoberta, per tal de denunciar els “privilegis” dels 
quals gaudeix la casa reial respecte a la resta de ciutadans, així com la significació negativa 
que té per al poble català la família Borbònica. 

Les mostres de suport rebudes durant els darrers mesos i la indignació que ha generat 
aquest cas al nostre país reclama de les institucions un posicionament clar i ferm per la 
llibertat i contra la intransigència de determinats cercles mediàtics, jurídics i polítics d'extrema 
dreta a l'Estat espanyol.   
 

Davant d'aquest fets, S’ACORDA: 
1- Que l'Ajuntament de Vilafranca es posicioni públicament a favor de l’absolució dels 

independentistes que seran jutjats, i reclami a la Generalitat de Catalunya i a la mateixa 
Audiència Nacional l'arxivament del cas contra els esmentats encausats. De manera que el 
consistori municipal se sumi a les protestes que es duen a terme arreu dels Països Catalans. 

2- Que l'Ajuntament de Vilafranca faci arribar aquesta moció a l'Audiència Nacional i 
al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. 

3- Demanar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que es 
manifesti en el mateix sentit.  

4- Que l’Ajuntament de Vilafranca dongui suport i s’adhereixi al manifest promogut 
per un conjunt d’advocats dels Països Catalans sota el nom: “MANIFEST PER LA 
DESPENALITZACIÓ DE LES INJÚRIES A LA CORONA”. La voluntat dels impulsors del 
manifest és despenalitzar el delicte d’injúries, rebaixar la protecció jurídica del rei sorgit del 
franquisme i respectar les accions de desobediència com les cremes de fotografies del rei en 
tant que mostres de lliure crítica i d’expressió. Reproduïm el manifest a continuació: 
 

MANIFEST PER LA DESPENALITZACIÓ DE LES INJÚRIES A LA CORONA 
El codi penal espanyol, als articles 490 i 491, estableix com a delictes les injúries a la 

família reial espanyola. Aquests preceptes constitueixen un tipus penal especial del delicte 
d’injúries comú previst als article 208 i 209. Aquesta especialitat es tradueix en una major 
penalitat respecte de les injuries considerades greus i la tipificació com a delicte de les injuries 
lleus (que no existeixen al tipus comú ja que són considerades falta a l’article 620.2). D’altra 
banda, aquests preceptes despleguen la seva protecció respecte de tota la família reial i no 
únicament respecte del Cap de l’Estat. Davant l’existència d’aquest articles a la legislació 
penal, les sotasignats, juristes i professionals de l’advocacia, MANIFESTEM:  

1er. Que aquests preceptes exerceixen una sobreprotecció penal de la família reial 
espanyola, difícilment compatible amb el dret fonamental a la igualtat que estableix l’article 14 
de la Constitució espanyola i també amb un estat democràtic. 

2on. Que la corona, en tant que institució que ostentat la comandància de l’Estat, 
càrrec que es transmet de forma hereditària i que mai ha estat sotmesa a referèndum, ha 
d’estar exposada a la crítica política expressada públicament, entenent per aquesta també els 
actes de rebuig a la institució monàrquica.  

3r. Que aquests articles constitueixen una limitació directa de l’exercici dels drets 
fonamentals a la llibertat ideològica i a la llibertat d’expressió de les ciutadanes, i sovint són 
utilitzats per condemnar determinades opinions polítiques, convertint-se en vertaders delictes 
d’opinió, difícilment encaixables dintre d’un estat democràtic que propugna valors com la 
llibertat i el pluralisme polític. 

Es per això que manifestem el nostre rebuig a l’existència d’aquests tipus delictius i 
instem a les autoritats legislatives a la despenalització de les injúries a la corona. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 en contra, corresponent aquest darrer al 
grup del PP. 
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Xavier Navarro (CUP) afirma que unes persones seran jutjades per un presumpte delicte 
d’injúries a la corona. El rei disposa de privilegis polítics i econòmics, no va ser legitimat 
democràticament, i es vol perseguir penalment un delicte d’opinió. Cal constatar que el rei no és 
persona grata a Catalunya, i demanar l’arxiu del cas. 
 
Josep Ramon (PP) rebutja la moció, perquè el cas està en mans de la Justícia, la qual ha de 
decidir. 
 
La resta de portaveus, Bernat Villarroya (ICV-EUiA), Josep Quelart (ERC), Josep M. Figueras 
(CiU) i Josep Colomé (grup Socialista) donen suport a la moció. Tots ells, amb diferents 
matisos, recalquen que la moció no qüestiona la divisió de poders ni intervé en assumptes 
judicials, sinó que sense entrar en els fets concrets demana que el tipus penal específic d’injúries 
a la corona sigui despenalitzat. 
 
 
VIII. MOCIÓ SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN ELS PRESSUPOSTOS 
 
Es dóna lectura a la següent moció de la CUP: 
 

Atès que un dels principals objectius de l’administració ha de ser el desenvolupament i 
execució d’uns PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS com a mecanisme d’aprofundimanet de la 
democràcia participativa, tal i com indica l’article 92 del Reglament Orgànic Municipal: 

Art. 92. Contingut general del dret de participació 
L’Ajuntament ha de garantir especialment la plena participació ciutadana en el procés 

d’estudi, anàlisi i reflexió previ a l’aprovació pel Ple dels pressupostos municipals anuals. 
Independentment de la celebració d’una sessió d’audiència que ja preveu l’article 84, s’han de 
crear fórmules diverses d’intervenció i de participació de la ciutadania i de les entitats en el 
debat pressupostari (creació de comissions de participació amb presència de ciutadans i 
ciutadanes i d’entitats, dret de fer arribar a l’Ajuntament propostes i suggeriments –
verbalment, per escrit o per via telemàtica-, 
sessions a nivell de barris, etc.). 

Donat que l’apartat 3 de l’article 84 de l’esmentat ROM estableix: 
Art. 84. Concepte de les sessions d'audiència 
3. Les sessions d'audiència poden versar sobre qualsevol matèria de competència 

municipal. Sens perjudici d’altres fórmules de participació ciutadana i d’informació, cada any 
l'Ajuntament ha de convocar, abans que s’aprovin, almenys una sessió d'audiència d'informació 
municipal sobre les matèries següents: 

a) Els pressupostos municipals. 
Donat que en el punt 2 de l’article 77 del mateix ROM s’estableix: 
Art. 77. Els drets dels ciutadans a ser informats i a participar 
2. L’Ajuntament impulsarà, com a forma de participació ciutadana, els Grups de 

Participació Ciutadana (GPC), entesos com a grups de persones escollides a l’atzar que, 
després d’un procés d’informació plural i de deliberació col·lectiva, emeten un dictamen no 
vinculant sobre un assumpte col·lectiu que afecta directament al municipi i que és de 
competència municipal. La constitució d’un Grup de Participació Ciutadana l’ha d’acordar el 
Ple si s’estima adient per majoria simple, per iniciativa de l’alcaldia, d’algun grup municipal, o 
d’entitats o ciutadans o ciutadanes amb capacitat per a demanar la convocatòria de sessions 
d’audiència. L’acord plenari determinarà la forma exacta de selecció dels membres, l’assumpte 
que s’ha de tractar i les bases de funcionament, i l’Ajuntament ha de posar a disposició dels 
Grups de Participació els mitjans materials necessaris. S’ha de constituir almenys un Grup de 
Participació cada any. 

Donat que som conscients, però, que l’elaboració d’uns pressupostos participatius ha 
d’anar acompanyat d’un canvi en la cultura i en la consciència social de la ciutadania. Donat 
que existeixen unes limitacions temporals a les quals ens veiem sotmesos actualment pels 
propers pressupostos municipals en l’aplicació de processos de participació en el 
desenvolupament d’aquests.  
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Atès que som conscients, doncs, d’aquestes limitacions pels propers pressupostos 
municipals 2009, però que el ROM contempla un seguit de mecanismes d’informació a la 
població, i per tant estan subjectes a la legalitat vigent. 

 
Per tots aquets motius exposats, S’ACORDA: 

1. Creació d’un Grup de Participació Ciutadana (GPC) pels Pressupostos Municipals 
com a prova pilot de cara l’any vinent treballar amb profunditat aquest mecanisme de 
participació col·lectiva.  

2. Executar una sessió d’audiència sobre els pressupostos municipals (previ a la seva 
aprovació definitiva pel Ple municipal). La sessió d’audiència s’haurà d’anunciar als 
mitjans de comunicació locals i comarcals, així com avisar particularment a totes les 
entitats, col·lectius i associacions presents a la Vila amb dret de fer arribar a 
l’Ajuntament propostes i suggeriments –verbalment, per escrit o per via telemàtica. 

3. Realitzar sessions informatives a cada barri dels Pressupostos Municipals. Tots els 
veïns i veïnes de Vilafranca, amb independència d’una sessió d’audiència tenen dret a 
estar informats i informades dels pressupostos municipals. 

4. Aquests tres mecanismes contemplats anteriorment tenen com a finalitat i objectiu la 
plena informació i transparència de l’administració pública i és el pas previ a la 
participació directa de la població en els pressupostos municipals del 2010. Això 
implica que de cara l’any vinent s’ha d’aprofundir en tots els instruments ja 
contemplats en el ROM que facilitarien la participació de la població en els afers 
municipals, en la corresponsabilització i en l’elaboració col·lectiva d’uns pressuposts 
municipals. 

 
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat. 
 
Xavier Navarro (CUP) destaca que la CUP reclama des de fa molt temps participació ciutadana 
en matèria de pressupostos. Cal una tasca pedagògica sobre què cal fer amb els diners de tots. 
 
Josep Quelart (ERC) es mostra favorable a la moció. Es tracta d’aplicar efectivament el 
Reglament orgànic municipal. El pressupost ha de ser fruit del consens i de la participació. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció. Diu que la sessió d’audiència i les visites als barris ja 
tenen lloc, i que es tracta de posar en marxa els grups de participació. Caldrà  veure’n els 
resultats, partint de la base que en altres municipis han estat discrets. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que cal aplicar el que ja estableix el ROM, i creu recordar que les 
visites als barris sobre el pressupost no s’han fet en els darrers exercicis. 
 
Teresa Terrades (grup Socialista) dóna suport a la moció. Cal desplegar-la, i posar-se aviat 
d’acord els grups municipals sobre les regles concretes de joc i el calendari aplicables. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que els grups de participació són petits i tenen per funció debatre 
uns assumptes concrets. La moció no entra en la qüestió dels pressupostos participatius, perquè 
per això s’hauria d’anar molt més enllà,  però almenys de moment cal garantir uns pressupostos 
informats. 
 
 
IX. MOCIÓ FINANÇAMENT DE CATALUNYA 
 
Es presenta la següent moció per part del grup de CiU: 
 
 

El 9 d’agost era la data que l’Estatut fixava perquè es definís el nou sistema de  
finançament de Catalunya. Després de gairebé tres mesos, el Govern espanyol segueix 



 33

incomplint de manera flagrant una llei orgànica –l’Estatut- i el model continua sense estar 
definit.  

Mentre l’executiu de Zapatero no concreti amb Catalunya el nou sistema –que s’ha de 
basar en l’acord al qual van arribar els partits catalans al Parlament el dia 2 d’octubre- i 
s’incorpori als Pressupostos perquè es pugui començar a aplicar el 2009, el grup Municipal de 
Convergència i Unió proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilafranca que adopti l’acord següent:  

PRIMER.- DENUNCIAR QUE EL GOVERN DE L’ESTAT incompleix reiteradament 
el sistema de finançament que incorpora l’Estatut aprovat pel Parlament espanyol el 30 de març 
de 2006 i pel poble català en referèndum el 18 de juny de 2006. 

SEGON.- COL·LOCAR UNA PANCARTA A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT, 
amb el contingut següent: 

“ FA XX DIES QUE HAURÍEM DE TENIR NOU FINANÇAMENT. 
COMPLIMENT DE L’ESTATUT, JA!”  

TERCER.- TRASLLADAR el contingut de la moció a tots els ajuntaments de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a les diputacions i consells 
comarcals catalans perquè cada edifici institucional s’adhereixi a la col·locació d’aquestes 
pancartes a les seves façanes . 

QUART.- TRASLLADAR el contingut de la moció a tots els partits polítics d’àmbit 
estatal, al Congrés dels Diputats, al Senat i al Govern Central.  
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 9 vots a favor (grups de CiU i d’ERC) i 12 en contra 
(resta de grups municipals). 
 
Defensa la moció Pere Regull (CiU), qui denuncia els incompliments del Govern de l’Estat en 
matèria de finançament de Catalunya, perquè en aquest assumpte ens hi juguem molt. Com han 
fet ja altres ajuntaments, seria adient situar una pancarta a la Casa de la Vila denunciant 
l’incompliment de l’Estatut de Catalunya. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) comparteix la denúncia per l’incompliment de compromisos de 
finançament. Quant a les pancartes, se’n  pot posar alguna de forma puntual amb relació a 
assumptes d’interès local o comarcal, però no és adient col·locar-ne una  per cada moció que es 
vota al ple, ni provocar un excés de votacions en el ple sobre quines pancartes s’han de situar a 
la façana de la Casa de la Vila. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport a la moció. Cal insistir en la necessitat d’un bon finançament, 
i plantejar-se potser la necessitat d’un concert econòmic. Quan es parla de votacions sobre 
pancartes, la relativa a l’estelada no hauria de computar, perquè no va ser col·locada de forma 
reglamentària. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la reivindicació sobre finançament, però no a la col·locació 
d’una pancarta, perquè si haguéssim de penjar una pancarta per cada incompliment del Govern 
de Zapatero necessitaríem diverses façanes, diu. 
 
Xavier Navarro (CUP) no dóna suport a la moció perquè aquesta legitima un Estatut que la CUP 
no comparteix i que és una demostració de submissió dels catalans. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) afirma que, per respecte institucional, la façana de la Casa de la 
Vila no és el lloc adient per a ubicar-se pancartes reivindicatives diverses. 
 
 
X. MOCIÓ LLEI DE BARRIS 
 
Es presenta una moció del grup de CiU, la qual finalment i després d’algunes precisions fetes té 
el redactat següent: 
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La Llei 2/2004 va crear el Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes 
d’atenció especial com un instrument financer de la Generalitat destinat a la rehabilitació i la 
promoció específica de barris i àrees urbanes que, per llurs característiques, requereixen una 
atenció especial de l’Administració. La mateixa llei expressa que l’objecte del Fons de foment 
del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial és ésser l’instrument per a la 
contribució financera de la Generalitat als projectes d’intervenció integral en les àrees 
esmentades que tenen l’objectiu de millorar-les des del punt de vista urbanístic, social, 
econòmic i ambiental, presentats per llurs municipis. 

L’article 10 de la llei assenyala  que “la contribució del Fons al finançament de les 
actuacions resoltes s’estableix en cada cas i ha de representar com a mínim el 50% i com a 
màxim el 75% del pressupost global del projecte, d’acord amb els criteris que es determinin en 
la convocatòria corresponent.” Tanmateix, el Govern, en les diverses convocatòries, ha decidit 
optar per la franja baixa de la forquilla i finançar entre el 50 i el 55% de les actuacions. Això 
ha provocat que un nombre important dels municipis de les primeres convocatòries hagin 
expressat la impossibilitat de complir amb els compromisos adquirits atès que no disposen de 
recursos suficients per cobrir l’aportació municipal, oi més en una situació greu de crisi que ha 
suposat una davallada considerable dels ingressos propis. Parlem de municipis com Manlleu 
(Osona), Balaguer (la Noguera), Manresa (Bages), Reus (Baix Camp) o Salt (Gironès). Tot fa 
semblar que la resta de barris que s’han anat incorporat al projecte, fins als 90 totals (inclosa 
Vilafranca del Penedès), també poden trobar-se amb les mateixes circumstàncies 
d’impossibilitat de complir els terminis fixats.  

Cal, doncs, flexibilitzar els processos quant a terminis i aprofitar tot el recorregut que 
permet la llei en relació a la dotació del fons per part de la Generalitat, fins arribar al 75%. En 
aquest ordre de coses, és necessari fer les modificacions pertinents en les normes que regulen 
les convocatòries per tal de determinar un règim transitori generós. 

 
En relació als antecedents exposats, S’ACORDA:  

-           Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a dur a terme les 
modificacions pertinents en el Decret 369/2004, de 7 de setembre, que desplega la Llei 2/2004 
de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i 
en les diferents resolucions que n’hagin regulat les convocatòries amb els següents objectius: 

1.- Flexibilitzar els terminis i els mecanismes de compliment dels projectes per part dels 
ajuntaments que ho sol·licitin. 

2.- Ampliar l’abast del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes 
d’atenció especial, fins arribar a cobrir el 75% del cost de les diferents actuacions, tal i com 
preveu la llei. Aquesta ampliació de recursos s’ha de poder concretar tant per a les properes 
convocatòries, com per als projectes que ja hagin estat seleccionats i, per tant, estiguin en fase 
d’execució.”  

-          Segon.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat i al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. 
- Tercer.- reclamar urgentment l’import de 480.484,317 euros al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en concepte de pagament 
de les quantitats justificades per part de l’Ajuntament de Vilafranca i que ascendeixen a un 
total de 1.110.968,62 euros d’obra executada fins ara. Tanmateix, reclamar que totes les 
quantitats justificades, ara i posteriorment, siguin pagades de manera immediatament posterior 
a la seva justificació. 
 
Dolors Rius (CiU) afirma que s’ha demanat un estat de comptes pel que fa al projecte del barri 
vilafranquí de l’Espirall, i s’ha constatat que la Generalitat no ha complert fins ara correctament 
els compromisos de pagament, la qual cosa explica el contingut del punt tercer de la moció. En 
general, cal que dins la llei el percentatge de subvenció que concedeix la Generalitat 
s’incrementi, ateses les dificultats financeres de molts ajuntaments. L’aportació de la Generalitat 
hauria d’arribar al 75%, i complir-se els terminis d’execució. 
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció. Recorda que la llei de barris va ser 
promoguda pel govern tripartit d’esquerres de la Generalitat, i que durant l’etapa de CiU no es 
feia cap aportació. Serà difícil, però es pot intentar demanar un increment. 
 
Josep Quelart (ERC) recolza la moció. Tant la modificació com l’execució de les actuacions 
s’han de portar a terme amb urgència. 
 
Otger Amatller (CUP) mostra el seu acord respecte de la moció. Hem de cobrar ja allò que se’ns 
deu, i incrementar els recursos. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) dóna suport a la moció, i fa uns matisos (reflectits 
posteriorment en el redactat de la moció) sobre la quantitat a reclamar i sobre el fet que qui ha 
de modificar el Decret és el Govern de la Generalitat, i no el Parlament de Catalunya. 
 
 
XI. MOCIÓ INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES 
 
Es presenta la següent moció per part del grup d’ICV-EUiA: 
 

El model energètic que tenim a Catalunya, amb només un 3,6% d’electricitat provinent 
d’energies renovables ens crea una forta dependència energètica: petroli, carbó i energia 
nuclear. Les dues primeres són grans causants del canvi climàtic, i la nuclear és altament 
perillosa, i només és rentable perquè els seus costos d’implantació van ser enormement 
subvencionats. 

Persones expertes consideren que estem molt a prop del que s’anomena “pic” o “zenit” 
del petroli, és a dir que el creixement del ritme d’extracció de petroli no pot seguir a la mateixa 
velocitat que creix de la demanda. De fet en una dècada el preu del barril de petroli s’ha 
multiplicat. Si bé la profunditat de la crisi del capitalisme financer que, en bloquejar l’accés al 
crèdit, s’ha traslladat a l’economia real, ha contingut i fins i tot fet baixar puntualment els 
preus del petroli en els darrers mesos, no és menys cert que l’economia mundial segueix 
depenent enormement del petroli, amb el seus problemes associats, especialment la generació 
de gasos causants del canvi climàtic.  

Davant d’aquesta situació les energies renovables són una oportunitat de 
modernització ecològica que ens permeten avançar cap a l’economia ecològica, amb processos 
de producció i maneres de consumir més netes, amb menors impactes i menys malbaratadores 
de recursos. 

Cal un esforç de modernització ecològica, un esforç que, a mig termini, ens 
proporcionarà una fortalesa no només en els àmbits social i ambiental, sinó també des d’una 
vessant d’economia productiva. Cal impulsar la innovació i les experiències pràctiques en 
aquest àmbit. 
  La protecció mediambiental i la internalització de costos ambientals no té marxa 
enrere, no es pot créixer econòmicament a costa de la natura. Com més aviat incorporem els 
canvis ecològics, més capacitat tindrem per a competir amb avantatge amb la resta de països 
d’Europa i del món.  

Les instal·lacions fotovoltaiques es caracteritzen per aprofitar l’energia del Sol i 
transformar-la en electricitat mitjançant un procés anomenat efecte fotovoltaic, que consisteix 
en la conversió de llum (energia llumínica) en energia elèctrica. L’energia fotovoltaica, segons 
el cas, pot funcionar tant a partir d’instal·lacions autònomes (és a dir, aïllades de la xarxa 
elèctrica), com d’instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica. Els primers, els sistemes 
autònoms, es caracteritzen per generar l’energia en el mateix punt de consum, mentre que els 
sistemes connectats a la xarxa, es caracteritzen per vendre l’electricitat produïda a l’empresa 
que gestiona la xarxa elèctrica. 

Cada vegada són més els habitatges i els edificis que incorporen instal·lacions 
fotovoltaiques. Tanmateix diversos Ajuntaments del nostre entorn estan demostrant que es pot 
anar més enllà, amb experiències com les de Mediona o Vilanova i la Geltrú. Vilafranca 
disposa de diversos espais de domini públic que poden ser susceptibles d’acollir aquest tipus 
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d’instal·lacions, des dels sostres d’alguns equipaments i naus municipals fins la llosa que 
cobreix la via del tren. Les experiències properes demostren que no cal cap gran inversió per 
posar en funcionament una instal·lació fotovoltaica. 
 
Per aquests motius, S’ACORDA:  
 

Primer.-  REALITZAR UN ESTUDI TÈCNIC DE POSSIBLES EMPLAÇAMENTS 
D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES EN ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. 

Segon.-    ANALITZAR ELS DIFERENTS MODELS D’IMPLANTACIÓ 
(TITULARITAT PÚBLICA, CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC...) QUE S’APLIQUEN EN 
LOCALITATS PROPERES I DETERMINAR QUINS SERIEN MÉS ADEQÜATS ALS 
EMPLAÇAMENTS DISPONIBLES A VILAFRANCA. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que altres Administracions Locals ja estan actuant sobre 
aquest assumpte, de forma directa o per via de concessions. Cal un estudi de possibles 
emplaçaments i adoptar mesures. La fórmula de la concessió a favor d’un operador privat podria 
permetre finançar les instal·lacions sense necessitat de grans inversions. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport a la moció i es mostra disposat a adherir-s’hi. ERC  està 
treballant en aquesta mateixa línia, i creu que un bon emplaçament podria ser el pavelló de 
FIRAVI. 
 
Josep Ramon (PP) recolza la moció, i demana que l’estudi sigui elaborat des dels mateixos 
serveis municipals. 
 
Ramona Suriol (CiU) anuncia el vot favorable del seu grup, malgrat que les inversions 
necessàries no acostumen a ser petites. Els estudis sovint són costosos i no del tot útils, i ella 
suggereix com a possible bon emplaçament els edificis escolars, la qual cosa facilitaria energia 
neta a les escoles i seria un bon exemple per als estudiants. S’ha de tenir present que en aquests 
casos cal disposar d’un bon instal·lador, i garantir el manteniment. 
 
Maria Batet (grup Socialista i regidora de Medi Ambient) recolza la moció. Destaca que durant 
l’any 2007 es van demanar pressupostos relatius a diferents edificis públic, i els costos eren 
elevats. Cal fer l’estudi i cercar possibles emplaçaments, valorant les diferents fórmules 
possibles. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) respon que els emplaçaments poden ser diversos, des de 
l’equipament de l’Escorxador fins a una part de la llosa de cobriment de la via del tren, passant 
per diverses naus de propietat municipal, així com els edificis educatius, l’Ateneu municipal, 
algunes instal·lacions esportives o fins i tot algun terreny rústic de propietat municipal, sense 
oblidar-se dels nous equipaments com Cal Berger o la Residència d’avis prevista als terrenys de 
l’antic INCAVI. Es tracta doncs de veure quins poden ser els millors emplaçaments. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) pregunta quan tindrà lloc la trobada d’alcaldes que va acordar 
el ple a través d’una moció, per tal de fer gestions i pressions destinades a la millora del servei 
de rodalies de RENFE. L’alcalde Marcel Esteve explica les gestions realitzades fins ara, i afirma 
que per al proper 10 de novembre hi ha prevista una trobada d’alcaldes afectats de les 
comarques de l’Alt i del Baix Penedès. 
 



 37

b) Emília Torres (CiU) s’interessa per un semàfor de l’avinguda de Barcelona (antic pont del 
carril); en el cantó on té lloc el cobriment de les vies el semàfor ha estat arrencat, la qual cosa 
crea situacions certes de perill. El regidor de Via Pública Josep Colomé afirma que es mirarà i 
es contestarà. 
 
c) Emília Torres (CiU) fa referència a la font o monument dels Falcons, de la plaça del Penedès. 
S’observa que l’aigua està totalment bruta, que hi poden haver infeccions i que la imatge és 
deficient. Josep Colomé manifesta que ja es donarà resposta. 
 
d) Emília Torres (CiU) demana la relació d’usos reals que té el “biceberg” (aparcament soterrat 
de bicicletes) de la zona de l’estació d’autobusos. L’equip de govern afirma que contestarà per 
escrit. 
 
e) Pere Regull (CiU) es refereix a un mirall per a facilitar la circulació existent al carrer de Pere 
Alegret (venint del carrer Cid). El mirall està mal enfocat, perquè enfoca al mateix vehicle que 
arriba i no a allà on ha d’enfocar. Josep Colomé contesta que s’interessarà  per l’assumpte i se 
solucionarà la possible incidència. 
 
Tot seguit es presenten determinades preguntes i un prec que el grup municipal de la CUP ha 
formulat prèviament per escrit. Les preguntes i respostes (aquestes susceptibles d’ampliació més 
endavant si és necessari, segons que aclareix l’alcalde) són les següents: 
 
Pregunta de la Candidatura d’Unitat Popular a l’equip de govern municipal: 
1. Donat que en la sessió ordinària del Ple municipal de setembre de 2008 es a aprovar una 
moció presentada pel nostre grup municipal i aprovada amb 12 vots a favor (CUP, CIU, IC, PP) 
en la qual es reclamava que l’Ajuntament de Vilafranca presentés al·legacions als diferents 
plans parcials territorials que actualment està desenvolupant la Generalitat de Catalunya, per tal 
de defensar els interessos de la Vegueria Penedès. 
2. Donat que el període per presentar al·legacions i suggerències a aquests plans és limitat en el 
temps. 

 
Des de la CUP de Vilafranca volem conèixer l’estat actual d’aquestes al·legacions i quins dels 
punts aprovats en la citada moció ja han estat complerts. 
 
Contesta en nom de l’equip de govern Francisco Romero que l’al·legació relativa al pla 
metropolità ja s’havia presentat abans de la moció, que quant al pla de les comarques centrals 
aquest pla ja havia estat aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat abans d’aprovar-se 
la moció (impossibilitat per tant de presentar al·legacions); pel que fa al pla del Camp de 
Tarragona, s’ha preparat des de l’Ajuntament l’al·legació en el sentit indicat en la moció 
aprovada. 

 
Pregunta de la Candidatura d’Unitat Popular a l’equip de govern municipal: 
1. Donat que en sessió extraordinària celebrada el 9 de juny de 2008 es va aprovar una moció  
de rebuig a la implantació d’un nou sistema tancat de peatges a les entrades de l’AP-7 al seu pas 
per Vilafranca. 
 
Des de la CUP de Vilafranca volem conèixer: 
-  L’estat actual de les gestions realitzades fins al moment amb el Ministeri de Foment i ACESA 
(La Caixa) en relació a aquest assumpte. 
-  Si el Ministeri i l’empresa privada que gestiona aquesta autopista ja han donat resposta a les 
al·legacions presentades per l’Ajuntament en el seu dia (en cas afirmatiu fer arribar les respostes 
a tots els grups municipals presents al consistori vilafranquí). 
 
Contesta en nom del govern municipal Francisco Romero en el sentit que les al·legacions 
presentades per l’Ajuntament no han estat contestades. L’Ajuntament ha estat convocat per 
assistir la setmana vinent a les actes d’ocupació dels terrenys, però no hi assistirà. 
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Pregunta de la Candidatura d’Unitat Popular a l’equip de govern municipal: 
 
Donada l’aprovació del projecte de variant de la C-15 per part de la Generalitat de Catalunya en 
el seu pas pel terme municipal de Vilafranca del Penedès. 

 
Des de la CUP de Vilafranca volem conèixer l’estat actual del projecte i l’inici de la seva 
execució de les obres. 
 
Contesta la pregunta Francisco Romero, dient que les obres han estat adjudicades per la 
Generalitat, i que començaran dins del primer semestre de 2009. 

 
Pregunta de la Candidatura d’Unitat Popular a l’equip de govern municipal: 
 
1. Donat que recentment hi ha hagut l’aprovació inicial del pla director urbanístic de l’àrea 
residencial estratègica (ARE) que el Govern de la Generalitat de Catalunya vol executar al 
terme municipal de Vilafranca (a l’àrea de les Bassetes). 
2. Donat que l’Agenda Urbanística de Vilafranca està pendent d’aprovació. 

 
Des de la CUP de Vilafranca volem saber si l’equip de govern municipal presentarà al·legacions 
al projecte. 
 
Contesta Francisco Romero que ara s’ha obert el període d’informació pública, però 
posteriorment s’encetarà un tràmit d’audiència específic de l’Ajuntament. L’Ajuntament en el 
seu moment plantejarà propostes (definició dels equipaments públics, terminis, criteris 
mediambientals, etc.). 

 
Prec de la Candidatura d’Unitat Popular a l’equip de govern municipal: 
 
1. Donat que en la sessió ordinària del Ple municipal del mes de setembre de 2008 es va aprovar 
per unanimitat una moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA per via d’urgència sobre 
Rodalies RENFE, en la qual es demanava “l’organització d’una trobada d’alcaldes de la línia C-
4 de Rodalies RENFE amb l’objectiu de plantejar estratègies comunes per tal que els 
organismes competents adoptin mesures per afrontar el mal funcionament actual del servei”, 
així com també s’emplaçava a la delegació del govern de l’Estat a adoptar un seguit de mesures 
al respecte. 
2. Donat que la línia C-7 de Rodalies RENFE (que comunica l’estació de Martorell  amb la 
UAB) és tant o més nefast que el que ofereix la línia C-4 que comunica l’estació de Vilafranca 
amb Barcelona. 
3. Donat que aquest servei de RENFE és l’únic mitjà de transport públic i col·lectiu actualment 
vigent al territori que comunica Vilafranca del Penedès i la UAB. 

 
Per tot això, des de la Candidatura d’Unitat Popular demanem ampliar els requisits i les 
demandes establertes en la moció aprovada per unanimitat el passat ple del mes de setembre 
sobre el servei de rodalies RENFE de la C-4 a l’actual línia C-7. 
 
El regidor del govern municipal Francisco Romero manifesta que aquesta qüestió ja ha estat 
contestada per l’alcalde en aquest ple a instàncies del grup d’ICV-EUiA. 
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari,                                                                Vist i plau 
         L'alcalde, 
 
 
 
Francesc Giralt i Fernàndez                                  Marcel Esteve i Robert 


