
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Núm. : 11/2017
Caràcter: ordinari
Data: 21 de novembre de 2017
Horari: de 20:05 a 00:03 hores
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (PDeCAT)

REGIDORS l REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
- Ramon Arnabat i Mata (VeC)
- Montse Arroyo i Ferrando (PSC)
- Anna Doblas i Ruiz (PDeCAT)
- Raimon Gusi i Amigó (PDeCAT)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (PDeCAT)
- Marcel Martínez i Mañé (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC)
- Joan Manel Montfort i Guasch (PDeCAT)
- Meritxell Montserrat i Mestres (PDeCAT)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Josep Ramon i Sogas (PP)
- Dolors Rius i Marrugat (PDeCAT)
- Francisco Romero i Gamarra (PSC)
- Aureli Ruiz i Milà (PDeCAT)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon 1. Zaballa i Serra (PSC)

Excusa la seva absència:

- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)

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

Desenvolupament de la sessió

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de les actes de la sessió plenària ordinària de
25/07/2017, Ple extraordinari i urgent del dia 18/10/2017 i Ple extraordinari i urgent
del dia 24/10/2017.
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Es sotmeten al Ple els esborranys de les actes de la sessió plenària ordinària de
25/07/2017, Ple extraordinari i urgent del dia 18/10/2017 i Ple extraordinari i urgent del
dia 24/10/2017, els qual són aprovats per assentiment.

SERVEIS CENTRALS I HISENDA

2. NOMENAMENT MEMBRE CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EMVASA Aprovació, si
s'escau, del nomenament del Sr. Ramon Calmet i López com a membre del Consell
d'Administració de l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca a proposta del Grup
municipal de PDeCAT, en substitució del Sr. Sergi Ocaña i Llanes

El Ple municipal, en tant que l'Ajuntament és soci únic de la societat privada municipal
"Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A..", i exerceix les competències que
corresponen a la junta d'accionistes, adopta l'acord següent:

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, exercint les atribucions de la Junta
General de l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA, en sessió celebrada el dia 21 de
juliol de 2015, va nomenar els consellers del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal
d'Aigües de Vilafranca, SA.

Atès que entre els nomenats, el Sr. Sergi Ocaña i Llanes ha formulat la seva renúncia al
càrrec de conseller, caldrà nomenar alguna persona en la seva substitució.

Per tot això, s'ACORDA:

1r. Acceptar la renúncia al càrrec de conseller del Consell d'Administració de l'Empresa
Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA; formulada pel Sr. Sergi Ocaña i Llanes.

2. Nomenat nou conseller de la societat, al Sr. Ramon Calmet i López, amb el D.N.I. núm.
47949358Q, present en la sessió, accepta el càrrec, designa com a domicili el de la societat
(plaça de Jaume I núm. 8 de Vilafranca del Penedès) i manifesta que no incorre en cap de
les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat establertes en la legislació vigent. D'acord amb
els estatuts socials, el mandat del Sr. Ramon Calmet i López, s'acabarà en la mateixa data
que el de la resta de consellers i conselleres, és a dir, quan finalitzarà el mandat de l'actual
corporació municipal.

3. Les altres vuit persones que ostentaran la condició de conseller seran les ja designades
fins ara.

4. Facultar sense cap mena de limitació al secretari no conseller del consell d'administració,
Francesc Giralt i Fernàndez, per tal que porti a terme les operacions necessàries per a
l'efectivitat d'aquest acord, i especialment per a formalitzar-lo en escriptura pública i
inscriure'l en el Registre Mercantil, tot signant els documents públics i privats necessaris i
completant les dades que esdevinguin necessàries.

5. Aprovar l'acta d'aquesta sessió de l'Ajuntament en tant que accionista únic de la societat
que exerceix les atribucions de la junta general, i en allò que es disposa en els cinc apartats
anteriors, als efectes legals adients.

VOTACIÓ: L'anterior proposta d'acord és aprovada per unanimitat dels regidors presents
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INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) exposa que la motivació del canvi està en les dificultats de
l'anterior conseller d'atendre el càrrec pel qual estava nomenat ja que actualment resideix a
l'estranger i no podia assistir. El cessament es va produir a mitjans d'any.

Aprofita l'avinentesa per donar la benvinguda al nou conseller i per agrair la seva
predisposició.

3. PRESSUPOST CORPORACIÓ 2018. Aprovació inicial del Pressupost General de la
Corporació per a l'exercici 2018.

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

PRIMER: Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'any 2018, integrat
pel de la pròpia Entitat, Serveis Municipals de Comunicació SL, Empresa Municipal d'Aigües
de Vilafranca SA, Entitat Pública Empresarial Local Institut Municipal de Formació, Fundació
de la Festa Major, i Fundació VINSEUM Museu de les cultures del vi de Catalunya, amb el
detall següent:

• GENERAL CONSOLIDAT

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de persona!. .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Fons de contingència i altres imprevistos .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .
Cap. 7 Transferències de capital .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

20.738.366,00
18.087.792,00

199.618,00
5.695.792,00

60.000,00

5.311.627,00
415.000,00

23.563,00
2.754.402,00

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

53.286.160,00

1) Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes .
Cap. 2 Impostos indirectes .
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ing ressos patri mon iais .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Alienació d'inversions reals .
Cap. 7 Transferències de capital :.

17.802.500,00
430.000,00

17.077.084,00
12.926.996,00

600.968,00

0,00
1.773.482,00
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Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

30,00
2.675.100,00

TOTAL INGRESSOS

• ENTITAT

A) ESTAT DE DESPESES

53.286.160,00

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Fons de contingència i altres imprevistos .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .
Cap. 7 Transferències de capital .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

17.195.054,00
11.440.915,00

191.506,00
8.182.862,00

60.000,00

4.088.127,00
475.000,00

12,00
2.754.402,00

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

44.387.878,00

1) Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes .
Cap. 2 Impostos indirectes .
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Alienació d'inversions reals .
Cap. 7 Transferències de capital .
Cap. 8 Actius financers .
Cap. 9 Passius financers .

17.802.500,00
430.000,00

8.365.170,00
12.650.295,00

840.920,00

0,00
1.623.863,00

30,00
2.675.100,00

TOTAL INGRESSOS 44.387.878,00

• SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ SL

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .

724.545,00
195.855,00

60.000,00
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TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

1) Operacions corrents

980.400,00

Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital .

261.000,00
659.000,00

400,00

60.000,00

TOTAL INGRESSOS 980.400,00

• EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA SA

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personaL .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .
Cap. 8 Actius financers .

866.408,00
5.474.899,00

7.112,00

1.150.000,00
140.951,00

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

7.639.370,00

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

2) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital .

TOTAL INGRESSOS .

7.489.018,00
733,00

149.619,00

7.639.370.00

• EPEL INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
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Cap. 1 Despeses de personal. .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 4 Transferències corrents .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .

1.484.590,00
326.700,00
7.050,00

2.500,00

TOTAL DESPESES

A) ESTAT D'INGRESSOS

1.820.840,00

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

722.825,00
1.098.000,00

15,00

TOTAL INGRESSOS 1.820.840,00

• FUNDACIÓ DE LA FESTA MAJOR

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 4 Transferències corrents .

347.500,00
101.000,00

TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

448.500,00

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .

149.000,00
299.500,00

TOTAL INGRESSOS 448.500,00

• FUNDACIÓ VINSEUM, MUSEU DE LES CULTURES DEL VI DE CATALUNYA

A) ESTAT DE DESPESES

1) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal .
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis .
Cap. 3 Despeses financeres .
Cap. 4 Transferències corrents .

2) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals .

467.769,00
445.623,00

1.000,00
3.880,00

11.000,00
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TOTAL DESPESES

B) ESTAT D'INGRESSOS

929.272,00

1) Operacions corrents
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos .
Cap. 4 Transferències corrents .
Cap. 5 Ingressos patrimonials .

90.071,00
819.201,00
20.000,00

TOTAL INGRESSOS 929.272,00

• OPERACIONS INTERNES AMB ENS DEPENDENTS (A EFECTESDE CONSOLIDACIÓ)

l)TRANSFERÈNCIES INTERNES (ENTITAT LOCAL)

A) ESTAT DE DESPESES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.49101.44900 Entitat a SERCOMSL .
3.32602.44900 Entitat a EPEL Institut Municipal de Formació.
5.33303.44900 Entitat a Vinseum .
5.33303.44901 Entitat a Vinseum: conveni MOST Penedès .
5.33801.44900 Entitat a Fundació Festa Major de Vilafranca ..

657.000,00
1.078.000,00
609.000,00
25.000,00

230.000,00

TOTAL 2.599.000,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.49101. 74400 Entitat a SERCOMSL . 60.000,00

TOTAL 60.000,00

2)REPERCUSSIÓ DESPESES DE SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT

2. 1)ESTAT D'INGRESSOS

ENTITAT LOCAL

1) Operacions corrents
Cap. 5 Ingressos patrimonials . 143.700,00

TOTAL INGRESSOS 143.700,00
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2.2)ESTAT DE DESPESES

SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ SL

1) Operacions corrents
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis . 17.000,00

SUBTOTAL DESPESES 17.000,00

EPEL INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ

1) Operacions corrents
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis . 82.700,00

SUBTOTAL DESPESES 82.700,00

FUNDACIÓ VINSEUM, MUSEU DE LES CULTURES DEL VI DE CATALUNYA

1) Operacions corrents
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis . 44.000,00

SUBTOTAL DESPESES

TOTAL DESPESES

3)DIVIDEND EMAVSA

ENTITAT LOCAL

44.000,00

143.700,00

1) Operacions corrents
Cap. 5 Ingressos patrimonials . 117.400,00

TOTAL INGRESSOS

EMAVSA

117.400,00

1) Operacions no corrents
Cap. 8 Actius financers . 117.400,00

TOTAL DESPESES 117.400,00

SEGON: Aprovar les Bases d'execució dels pressupostos de l'Entitat, tal i com han estat
redactades per la Intervenció General.
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TERCER: Aprovar la plantilla revisada i actualitzada de personal de la corporació,
comprensiva de les diferents places reservades a personal funcionari, laboral i eventual, la
qual plantilla serà objecte de publicació en el Butlletí oficial de la província. Igualment
s'aproven les retribucions bàsiques i complementàries aplicables als diferents llocs de treball
de l'entitat local a partir del dia 1 de gener de 2018, en els termes resultants de la relació
incorporada a l'expedient del Pressupost.

S'aproven modificacions puntuals en el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament,
especificades amb el detall necessari, mitjançant les fitxes corresponents, en l'expedient
d'aprovació del pressupost municipal.

QUART: Quant als drets econòmics dels càrrecs electius i grups municipals de la corporació,
s'estableix:

1) Amb efectes d'1 de gener de 2018, les retribucions i assistències per a càrrecs electius
no experimentaran cap increment. Tanmateix, si d'acord amb la llei de pressupostos
generals de l'Estat que s'apliqui l'any 2018 les retribucions dels empleats públics
experimenten alguna variació percentual, el mateix percentatge de variació s'aplicarà també
directament als càrrecs electius.

2) No s'actualitzarà l'any 2018 l'import de les assignacions aprovades per als grups
municipals del consistori.

CINQUÈ: Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat
definitivament el Pressupost si no n'hi haguessin.

ANNEX PLANTILLA 2018

395 150 11
Grup Places Vacants Vacant

Econòmica

FUNCIONARIS 108 20 5
Funcionaris d'habilitació estatal 3 2

Secretari A1 1 1
Interventor A1 1
Tresorer A1 1 1

Escala d'administració general 20 5 O.

Subescala tècnica superior A1 1 1
Subescala de gestió A2
Subescala administrativa C1 16 3
Subescala auxiliar C2 3 1
Subescala subalterna E

Escala d'administració especial 85 13 5
Subescala tècnica 16 6 1

Tècnics superiors A1 7 4 1
Tècnics de grau mitjà A2 5 1
Tècnics auxiliars C1 4 1

Subescala serveis especials 69 7 4
Policia local i vigilants 65 6 4

Inspector A2 1
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Sotsinspector C1 1 1
Sergent C1 3
Caporal C1 11 1
Agent C1 49 5 3

Comesa especial O O O
Titulars superiors A1
Diplomats A2
Tècnics especialistes C1
Auxiliars tècnics C2

Personal d'oficis 4 1 O
Oficial C2 4 1

LABORALS: INDEFINITS, TEMPORALS I A TEMPS PARCIAL 285 128 6
Tècnics superiors A1 17 7 2
Tècnics mitjans A2 95 42 1
Administratius C1 54 28 1
Auxiliars administratius C2 31 13 1
Encarregats i personal qualificat d'oficis C2 78 33
Subalterns APST 3 1 1
Personal d'oficis no qualificats APST 7 4

EVENTUALS:CARRECS DE CONFIANÇA 2 2 O
Tècnics superiors A1 2 2
Tècnics mitjans A2
Altres

VOTACIÓ: L'anterior proposta d'acord és aprovada per 12 vots favorables (8
PDeCAT,4 PSC), 7 negatius (2 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i una abstenció.

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) exposa que el pressupost consolidat de l'ajuntament és
de 53 milions d'euros, que és un 5% més que l'any anterior. Els objectius del
pressupost es poden resumir en la millora dels serveis públics i en garantir tots els
serveis municipals que l'ajuntament ofereix i si és possible, millorar-los.

Les línies bàsiques són els serveis directes d'atenció a les persones i la reactivació
econòmica del municipi, que es tradueix en disposar i augmentar l'oferta i la
qualitat de l'activitat formativa; suport a les entitats de la vila, que en són més de
400, manteniment i millora de l'espai públic i el medi ambient i millorar l'eficiència i
la transparència dels serveis municipals.

Cal tenir en compte que a l'hora de proposar l'increment de pressupost s'ha tingut
en compte que l'IPC és positiu i es troba situat prop del 2%, això es reflecteix amb
l'increment de retribucions dels empleats municipals, l'actualització de preus dels
contractes.

És important no afluixar en els programes socials, perquè si bé l'estadística del
servei comença a reflectir millores, hi ha alguns problemes enquistats. La solució no
passa només per subvencionar, sinó que passa per millora l'acció formativa, donar
serveis per a joves, etc. Cal desenvolupar estratègies que fomentin la promoció
social.
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D'altra banda, cal considerar que la despesa en cultura és despesa que a més de
beneficiar el nostre patrimoni, també és un motor econòmic.

Cal millorar la planificació urbana de la vila, on hi ha temes pendents com el Pla del
carrer Comerç, la urbanització de la llosa de la via, que són projectes que miraran
d'iniciar durant el proper any.

Cal invertir en el manteniment de l'espai públic i ens cal ser eficients per arribar fins
allà on la gent ens demana.

L'única despesa que baixa és la financera, que ho fa en un 7%

La inversió servirà per finalitzar inversions, com pot ser l'equipament per a joves de
l'Espirall, on caldrà posar-hi recursos i cal preveure les noves necessitats derivades
de l'entrada en funcionament de la casa de la Festa Major. També cal executar les
obres de la primera fase del Vinseum.

També es preveu la construcció d'un nou pavelló esportiu que es construirà contigu
a més de continuar amb el programa del parc públic d'habitatge i també l'ampliació
del cementiri.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que s'abstindrà. Hi ha aspectes positius, com és
l'ampliació del Museu, perquè repercuteix en l'activitat turística i ajuda a regenerar
el centre de Vilafranca, de la mateixa manera que també ho fa l'execució del
projecte d'ampliació de la Casa de la Festa Major. També considera positiu la
substitució d'equips obsolets de l'auditori, la millora de l'enllumenat i la redacció del
projecte bàsic de la nova biblioteca.

Considera que no s'ha fet prou en el carrer Comerç. L'equip de govern ha tardat
massa anys en dur-lo a terme. Han demanat que es revisés la normativa dels plans
d'actuació, perquè desincentiva tirar endavant projectes urbanístics.

Creu que cal augmentar la dotació de policies locals, cobrint les places no cobertes
de la policia. Manifesta que es destinen pocs diners a manteniment de carrers, que
és competència municipal i de la mateixa manera, considera que s'ha d'augmentar
la neteja dels carrers.

Per altra banda, el preocupa l'aportació a l'escola de música i a l'Arsenal. Vistos els
projectes que es volen dur a terme, no sembla que es tingui clar fins on es pot
arribar.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que en el pressupost hi ha una inversió
important en serveis a les persones i per això cal fer una diagnosi social, perquè la
realitat ens demana que es canviïn algunes actuacions, passant deia beneficiència
a la promoció social. La diagnosi continua sent una eina essencial.

En referència a les inversions, manifesta que les seves propostes no coincideixen
amb les de l'equip de govern. El pla d'inversions s'hauria de consensuar al màxim.
Reclama que es mostri una voluntat decidida a la construcció d'una nova biblioteca,
consideren que el pas que es reflecteix en el pressupost, és insuficient.
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A Vilafranca falten serveis per a persones grans. L'Ajuntament hauria d'encapçalar
una iniciativa per tenir espais públics on oferir serveis a les persones grans.

Demana un compromís ferm per tal que l'any que ve es faci la segona fase del
Centre Cívic de l'Espirall. La urbanització de la llosa de la via no és la seva prioritat,
els recursos podrien destinar-se al Centre Cívic de l'Espirall.

Sense canviar els volums d'inversió que l'equip de govern ha previst en el
pressupost, ells tirarien per una altra línia, com és la biblioteca, centre per la gent
gran i segona fase del Centre Cívic de l'Espirall

Els agrada la proposta que van fer l'any passat, que era dotar d'un pressupoost
extra per la millora de la via pública i dels espais públics, que han dotat en
400.000€, tot i que continuen pensant que n'haurien d'invertir 600.000€. La
distribució d'aquests diners s'hauria de fer de manera participativa. La participació
és un element important per al seu grup.

Reclama que els acords i mocions que s'aproven en el Ple, és important que tinguin
un recolzament pressupostari, troben a faltar dotació econòmica per al
desenvolupament del programa Patis oberts, Camins escolars segurs, etc.

Reclama que l'equipament per a joves de La Pelegrina s'ha de dotar de personal per
tal que funcioni correctament, caldria un treballador social que dinamitzés aquests
espais.

Finalment demana que els diners que es destinen al funcionament de la biblioteca
siguin ampliats per poder augmentar les seves activitats.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que fa 19 dies que una part del Govern escollit
legítimament pel poble de Catalunya està a la presó i l'altra part es troba a l'exili. l
que també fa 36 dies que en Jordi Sànchez i en Jordi Cuixart són a la presó de Soto
del Real.

Qualifica els pressupostos de continuistes i conservadors, que no incideixen de
manera suficient en termes socials i de participació ciutadana.

La modificació de les ordenances fiscals va servir per quadrar el pressupost, però
no per fer un pressupost més just, més social, més ambiental. Les partides d'ajuts
socials no s'augmenten i creuen que haurien de ser més grans, perquè cal fer
costat a les famílies que no tenen feina o que tenen feines molt precàries. Tenim
les mateixes partides per ajuts a les famílies: 120.000€, pel suport a l'educació
200.000€ per l'ajut a lloguers, entenen que la prioritat social no queda tant
reflectida com ells voldrien.

S'incrementen les partides de contractes i creuen que s'haurien d'incrementar les
partides destinades a les entitats de la vila, perquè tenen un gran retorn social.

No comparteixen la política de subvencions de Vilafranca. L'any passat van
proposar un increment de les aportacions a entitats petites i mitjanes en 100.000€.
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Així mateix, constaten que el pressupost no contempla la tarifació social de l'Escola
de Música.

En temes ambientals, no està resolta la recollida de residus. Cal canvis en el model
de recollida i no entenen que no hi hagi la previsió per fer la recollida porta a porta
al centre.

Així mateix troben a faltar que no sigui un pressupost participatiu i que no hi hagi
partida per a l'alberg municipal. Constaten que fa massa anys que el Govern no té
massa idea cap on vol anar. Vilafranca necessita una política de pressupostos que
reflecteixi allò que volem ser i el que sembla és que segueixen improvisant. Hi ha
massa decisions per prendre, com per exemple el carrer Comerç, la política de
promoció comercial. La sensació és que hi ha un Govern acomodat i conservador i
el que cal és recuperar la sensació per ser una ciutat capdavantera.

Anuncia el vot negatiu del seu grup.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que els pressupostos són el reflex de les
apostes polítiques de qui governa, per tant, no són en cap cas els seus
pressupostos. Reiteren la reclamació de que el municipi aposti per uns pressupostos
participatius. Cal avançar en una nova política democràtica que apropi la
ciutadania, que fomenti la participació de la ciutadania. Els sorprèn que un any més
facin la mateixa aportació. Els pressupostos participatius van ser aprovats per
majoria en aquest plenari a proposta de la CUP i és una moció que la
sociovergència no n'està donant compliment.

No hi ha un pla d'equipaments consensuat. Parlen d'un Centre Cívic i no n'hi ha,
perquè no hi ha un projecte de vertebració social. Cal aturar les desigualtats. Les
ajudes a les famílies són insuficients. L'aportació que l'ajuntament fa al Vijaz,
supera les subvencions a les famílies per IBI i brossa.

Demana si l'equip de Govern ha fet alguna acció per abaratir el lloguer a la vila.
Insta al Govern a recuperar l'oficina municipal d'habitatge.

Reclamen uns pressupostos coherents amb les necessitats actuals. El pressupost
actual, preveu la rebaixen quotes per la instal'lació d'empreses a la vila i fa
inversions de promoció econòmica, que acabem pagant tota la societat. S'apugen
impostos com l'IBI a la gent i carreguem a les espatlles de la gent projectes
d'inversió que beneficien al sector privat mentre eliminem esdeveniments com les
festes d'hivern, que són de caràcter general o popular.

Demanen des del 2003, reduir el 20% els sous del politics,perquè han d'anar en
consonància al salari mitjà de la ciutadania i poden anar a finançar altres àrees del
pressupost.

Cal canviar les prioritats de les inversions. El 50% del que s'hi destina va a
l'ampliació del Vinseum, gairebé 2 milions d'euros. Molta de la inversió no
repercuteix en la qualitat de vida de les persones que viuen a Vilafranca. Els
pressupostos han de protegir la vida de les persones colpejades per la crisi.

13



El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que el PSC té un únic senador i no va
votar a favor 'del 155.

El pressupost és la segona part del que són les ordenances. Les modificacions de
les ordenances fiscals es plantejaven amb l'objectiu de tenir marge suficient per
poder prendre decisions en matèria d'inversió i de serveis.

Afirma que els pressupostos tenen una base, que la fa l'equip de Govern, que són
els representants d'una part de l'electorat, que els va escollir amb els seus
programes. El pressupost a nivell d'esborrany, ja fa mesos que s'hi treballa i els
projectes amb que es treballa, molts grups municipals els portaven al seu
programa.

L'ajuntament dóna serveis a les persones més enllà de les subvencions, per
exemple s'està treballant per tal de posar pisos per a la gent gran. El conjunt de
serveis que dóna aquest ajuntament són més del 80% del pressupost. Malgrat que
hi ha algunes dades macroeconòmiques que diuen que hem sortit de la crisi, les
dades microeconòmiques diuen que les famílies necessiten l'acompanyament de
l'ajuntament, per això continuem apostant pels serveis per les persones, serveis de
cohesió social.

Quan s'elabora el pressupost, es pensa amb les entitats. Vilafranca és el que és
gràcies a la tasca que fan les més de 400 entitats, que necessiten el suport de tots
els serveis de l'ajuntament. És el model que els agrada i el mantenen. Tant de bo
podéssim fer més projectes. Cal tenir en compte que moltes inversions les posem
per finançar a través dels romanents, per exemple la urbanització de la llosa de la
via.

L'ajuntament està treballant en projectes europeus, en energies renovables, etc.
Aquest any, per exemple, ens han reconegut un projecte d'ajudes per a la jubilació.

Som l'únic ajuntament de Catalunya que financem el servei de vetlladors de les
escoles i som dels pocs que en el seu propi pressupost tenen una partida que
contempla obres a les escoles.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que comparteix la majoria de les coses que
s'han dit, però tenim uns recursos limitats. La plantilla de personal no pot créixer.
Els grups municipals han fet moltes propostes però no han dit què deixarien de fer.
No estan d'acord amb les subvencions, el seu model és donar formació perquè
després puguin buscar feina.

Les ajudes directes a les famílies suma 2 milions d'euros, ve sigui en forma
d'ajudes directes en recursos econòmics o materials. Dir que fan poc és molt fàcil.
L'ajuntament el que vol és que les entitats els expliquin que fan i en funció dels
projectes, es pot millorar o no una subvenció.

En quant a la recollida d'escombraries, manifesta que és veritat que els costos de la
recollida han pujat. El problema del porta a porta és que el municipi més gran que
fa el fa, és Sant Sadurní. En municipis més grans, és molt difícil.
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En el capítol d'inversions, afirma que és lògic que les inversions segueixin el
programa de l'equip de Govern.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que sempre plantegen l'alternativa al
pressupost i sempre han demanat a l'equip de Govern que quan aprovin una moció,
la compleixin. En una moció es va demanar l'elaboració d'un llibre blanc sobre
serveis socials i no el tenen.

Pel que fa a la recollida de les escombraries, en el Centre es realitza la recollida
porta a porta no selectiu i potser convindria fer-lo selectiu.

En les inversions, més enllà de centrar-ho tot en dos projectes, potser cal
plantejar-s'ho. Hi ha molts dubtes a resoldre sobre la llosa de la via, procurant que
s'utilitzi en el dia a dia.

La Sra. Mònica Hill (ERC) contesta al Sr. Francisco Romero dient que Esquerra no
governa a Vic. I li recorda que Govern obert, no ho són i que el pressupost no és un
pressupost social i que siguin en la part alta del rànquing, no vol dir que es faci
prou.

Quan proposen implantar el porta a porta, cal fer-ho adaptant-se a les diferents
situacions que representen els municipis. Cal lideratge. Actualment s'aporta a
l'abocador més del 60% de la brossa que generen els Vilafranquins. Finalment
recorda que li han demanat dues vegades l'estudi que es va fer sobre la recollida
porta a porta.

La Sra. Laia Santís (CUP) recorda que s'han fet contractacions externes quan han
volgut, com per exemple per a accions formatives. També demana que el proper
cop es desglossi els 2 milions d'ajuts a les famílies per tractar-ho en les comissions
informatives.

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que és lògic que tothom tingui les seves
pròpies idees. Agraeix al Sr. Arnabat perquè quan ha proposat el que faria, ha dit a
canvi de quina partida ho faria.

El pressupost ha de cobrir els serveis a les persones, ha d'haver-hi inversió a la
ciutat, promoció econòmica i fent tot això, combinant tot això, estem sempre en la
part més alta en despesa de serveis socials per càpita de la província de Barcelona.

4. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT. Proposta al Ple, si escau, d'aprovació de
l'expedient número 13 d'habilitació de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit del
pressupost de l'Entitat vigent.

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

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 13 d'Habilitació de crèdits extraordinaris, de Suplements de crèdit
i de Transferències de crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany mitjançant
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majors ingressos, baixes per transferència de partides que ofereixen sobrant,
baixes d'aplicacions pressupostàries i aplicació de part del romanent de tresoreria
de l'any 2016, de conformitat amb el que disposa l'Article 177 del RDL 2/2004, de 5
de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons
el detall següent:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS:

Partida

5.33801.48900Subvenció a Amics del drac .

5.33401.48908 Conveni DiagonallV .

4.15320.60000 Expropiació terreny zona esportiva ...

4.93301.62200 Ampliació edifici Alberg de Càrites
1. fase .

5.93301.63200 Reparació goteres Auditori Mpal. .

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS .

SUPLEMENTSDE CRÈDIT:

Partida

5.24115.13100 Plans Locals d'Ocupació - sous .

4.15000.22000 Plaques .

1.13201.22103 Combustible vehicles Policia Local .....

5.33402.22602 Publicitat Cal Bolet i Auditori .

1.13201.22699 Funcionament Policia Local .

5.43121.22699 Dinamització mercats municipals .

4.1510022799 Contractes seguretat, projectes .

TOTAL SUPLEMENTSDE CRÈDIT .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111 •••••••••••

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT:

Partida

950,00

3.000,00

48.000,00

31.215,00

39.000,00 122.165,00

122.165,00

24.016,00

1.500,00

7.000,00

1.800,00

3.000,00

3.000,00

20.331,00 60.647.00

60.647,00

3.31101.21200 Manteniment edificis per prevenció
legionel'losi . 1.475.00 1.475,00
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TOTAL CRÈDITS EXT" SUPLEMENTS l TRANSFERÈNCIES

FINANÇAMENT

BAIXES PER TRANSFERÈNCIA:

Partida

3.31101.22700 Control de plagues .

TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA .

MAJORS INGRESSOS:

Concepte

450.01 Generalitat.-Fons Cooperació Local 2014 .

1.475,00

28.868,27

184.287,00

1.475,00

1.475,00

450.10 Generalitat.- Subvenció Plans d'Ocupació .

461.16 Diputació.- Dinamització mercats .

TOTAL MAJORS INGRESSOS .

BAIXES D'APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES:

Partida

1.92403.22699 Informació públic projectes .

2.93101.22708 Servei de recaptació .

TOTAL BAIXES D'APLICACIONS .

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA:

Concepte

9.397,73

3.000,00 41.266,00

41.266,00

3.000,00

20.331.00 23.331.00

23.331,00

870.00 Aplicació romanent de tresoreria
Per a despeses generals 118.215,00 118.215,00

TOTAL APLICACIÓ ROMAN ENT .
•••••••• 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESUM FINANÇAMENT

118.215,00
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Baixes per transferència
Majors ingressos
Baixes aplicacions pressup.
Aplicació romanent tresoreria

1.475,00
41.266,00
23.331,00
118.215.00

TOTAL FINANÇAMENT 184.287,00

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

VOTACIÓ: L'anterior proposta d'acord és aprovada per 13 vots favorables (8
PDeCAT, 4 PSC, 1 PP) i 7 abstencions (2 CUP, 3 ERC, 2 VeC).

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que aquesta modificació serveix per atendre
algunes reparacions d'edificis que s'han de realitzar el més aviat possible, com són
unes goteres a l'auditori o l'ampliació de l'alberg que gestiona Càritas i amb la
finalitat d'acabar alguns programes que s'estan duent a terme així com fer front a
l'expropiació d'un terreny de la zona esportiva.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà d'acord perquè està d'acord amb el
que s'hi preveu.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que s'abstindran perquè són ajustaments
pressupostaris.

La Sra. Mònica Hil! (ERC) també anuncia l'abstenció del seu grup.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que l'auditori es va construir encara no fa deu
anys, per tant s'hauria de reclamar al constructor, com és que encara no s'ha fet.

El sr. Raimon Gusi (PDeCAT) manifesta que no s'ha fet abans perquè no hi havia
goteres i ara si.

5. APROVACIÓ ORDENANÇA DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. Aprovació
inicial si escau, de l'Ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica a
l'ajuntament de Vilafranca del Penedès.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se sotmeti al Ple
municipal, per a la seva consideració i si escau aprovació, el dictamen següent:
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Ple municipal en sessió celebrada el dia 24 de gener de 2012 va aprovar inicialment
l'Ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedes el text de la qual va ser publicada després de la seva
aprovació definitiva en el BOP 03/04/2012.

L'ordenança de 2012 adaptava el procediment administratiu local a les directrius de
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions
publiques i del procediment administratiu comú i de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d'accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, Així com a la
necessitat d'incorporar els principis de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

L'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'l d'octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, comporta la necessitat de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès d'adaptar-se a aquestes i aconseguir que els mitjans electrònics
esdevinguin el canal habitual per relacionar-se amb els ciutadans i ciutadanes.

Vist el projecte d'ordenança formulat pels serveis administratius de la Corporació i
en ús de la potestat d'autoorganització reconeguda a l'article 8 del Text Refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril

s'ACORDA:

1. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de l'administració
electrònica a l'ajuntament de Vilafranca del Penedès, d'acord amb el text que es
reprodueix annex al present acord.

2. Sotmetre l'expedient i el text de l'Ordenança al tràmit d'informació pública pel
termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a
mitjans de comunicació escrita, al web i Portal de transparència municipal i en el
tauler d'anuncis de la corporació, durant el qual podran presentar-se reclamacions i
suggeriments. Si no n'hi haguessin, l'Ordenança s'entendria aprovada
definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés.

Annex:

ORDENANÇA REGULADORA DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A
L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

PREÀMBUL

l
L'increment de l'eficàcia administrativa i la possibilitat d'oferir nous serveis públics
són avui dia factors importants de millora de la qualitat de vida i, més enllà, de la
cohesió social. La innovació constant en l'àmbit de les xarxes de telecomunicacions
i els sistemes informàtics requereix l'adaptació de la normativa vigent, per tal
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d'aprofitar-ne els avantatges
validesa legal.

dotar les actuacions administratives de plena

L'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'l d'octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic constitueix una oportunitat per l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès per aconseguir que els mitjans electrònics esdevinguin el canal habitual
per relacionar-se amb els ciutadans i ciutadanes.

L'aprovació d'aquesta Ordenança permet dotar-se d'una norma pròpia que concreti
com s'apliquen aquestes normes a l'Ajuntament i consolidar l'administració
electrònica, tot reforçant els drets de la ciutadania en un context de seguretat
jurídica, eficiència administrativa i innovació pública.

II
El fonament jurídic d'aquesta Ordenança cal trobar-lo, en primer lloc, en el mandat
que imposa a les administracions públiques l'article 103.1 de la Constitució, que
vincula la legitimitat en l'exercici de les potestats administratives als principis de
servei objectiu de l'interès general i, d'altra banda, en els principis definits a l'article
3 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i, en l'àmbit
local, a l'article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, d'eficiència, servei als ciutadans, eficàcia, coordinació, transparència i
participació i en les normes relatives a l'ús dels mitjans electrònics en el
procediment administratiu recollides a la Llei 39/2015, d'l d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els diferents princIpIs i normes previstos ja havien estat objecte de
desenvolupament amb l'Esquema Nacional de Seguretat i l'Esquema Nacional
d'Interoperabilitat que són tinguts en compte en aquesta Ordenança. L'Ordenança
també es basa en allò previst en les lleis del Parlament de Catalunya 26/2010 i
29/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya i d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
respectivament. La present Ordenança pretén aprofundir el camí de consolidació en
l'adopció dels mitjans electrònics per a les comunicacions entre les administracions
i la ciutadania identificat per aquestes normes i incorporar el resultat dels treballs
de la Comissió per a la Reforma de l'Administració (CORA).

Quant a l'ordenament jurídic local, aquesta Ordenança s'aprova en ús de la potestat
d'autoorganització reconeguda a l'article 8 del Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, amb
l'objectiu de fixar els criteris generals i les regles específiques per a l'ús dels
mitjans electrònics per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès Així mateix, l'article
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70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei 57/2003, de mesures
per a la modernització del govern local, que estableix que les entitats locals estaran
obligades a "impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la
comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la
presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius, enquestes
i, si escau, consultes ciutadanes".

III
La plena incorporació dels mitjans electrònics a l'activitat administrativa es realitza
mitjançant la disposició dels continguts de la present Ordenança en tres títols
seguits de disposicions transitòries i addicionals. El primer títol està consagrat a
l'enunciació de l'objecte de l'Ordenança i, així mateix, els subjectes obligats a la
present Ordenança. Finalment, s'hi esmenten els principis que permetran una millor
aplicació de l'Ordenança i els drets i deures dels ciutadans i ciutadanes en les seves
relacions amb l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès quan es realitzi per mitjans
electrònics.

Seguidament, al Títol II es tracten els instruments fonamentals per a l'accés
electrònic a les administracions públiques: el portal d'Internet, la seu electrònica, el
registre electrònic, l'Oficina d'atenció ciutadana i el tauler d'anuncis. La incorporació
d'aquests dispositius en l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès millora l'eficiència
administrativa, al temps que ha de permetre una gestió íntegrament electrònica de
les tasques d'informació i comunicació amb els ciutadans i les ciutadanes per a la
gestió dels expedients administratius.

La gestió electrònica dels procediments administratius rep tractament íntegre al
Títol III. Aquesta Ordenança dóna cabuda a la totalitat dels sistemes de signatura
existents. L'existència de diferents iniciatives en l'àmbit dels sistemes d'identificació
i signatura no criptogràfics ha de permetre a l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès adaptar els seus serveis i procediments a les tecnologies més eficients, i
desplegar l'administració electrònica en les millors condicions possibles per als
ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, pren una rellevància especial la Política de
signatura com a instrument per determinar el procediment i els criteris per a la
incorporació d'aquests sistemes i la forma en què s'ha de procedir per aplicar les
normes vigents en matèria de seguretat. Aquest Títol també dóna cabuda a la
necessitat de regles concretes en matèria d'arxiu, gestió documental i gestió
electrònica de factures. Aquest Títol finalitza tot reconeixent la potestat
sancionadora per tal de donar ple compliment a la legislació vigent.

Finalment, les disposicions addicionals i transitòries apleguen diverses normes
complementàries per tal de permetre l'adaptació de l'organització i els processos de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a les obligacions establertes en la present
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Ordenança. Així mateix, faculten els òrgans competents per l'adhesió als diferents
serveis i plataformes d'administracions de nivell superior, en el benentès que, un
cop realitzades les comprovacions pertinents, s'asseguri la seva capacitat per donar
ple compliment a la present Ordenança.

TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOLPRIMER.ÀMBIT D'APLICACIÓ

Art. 1. Objecte

1. Aquesta Ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics en l'àmbit de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per tal de facilitar la consecució més eficaç
dels principis de simplificació, proximitat i servei efectiu als ciutadans i ciutadanes,
la tramitació del procediment administratiu municipal i la participació ciutadana per
aquests mitjans.
2. A aquest efecte, aquesta Ordenança regula les condicions i els efectes jurídics de
la utilització de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa, en les
relacions entre l'Ajuntament i la resta d'entitats integrants del sector públic, així
com en
les relacions amb la ciutadania per tal de garantir els seus drets i, especialment, la
regulació de les condicions i els efectes jurídics de l'ús dels mitjans electrònics en la
tramitació dels procediments administratius.
3. Així mateix, aquesta Ordenança estableix els principis reguladors de la
incorporació dels tràmits i dels procediments administratius municipals a la
tramitació per via electrònica.
4. La present Ordenança es dicta a l'empara de la potestat reglamentària i de la
autoorganització municipal reconeguda en l'article 8 del Text refós de la llei
municipal i de règim local, aprovat pel reial decret legislatiu 3/2003.

Art. 2. Àmbit d'aplicació subjectiu

1. Aquesta Ordenança és d'aplicació a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
que a aquests efectes l'integren les entitats indicades a continuació:

a. Els òrgans i unitats administratives de les diferents àrees i delegacions
integrants i que conformen l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
b. Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials i les entitats
de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
c. Les entitats de dret privat vinculades o dependents de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès en allò que específicament s'hi refereixi.

2. Aquesta Ordenança és així mateix aplicable als ciutadans i ciutadanes,
entenent com a tals les persones físiques i jurídiques i, en el seu cas, els grups
d'afectats, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis
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independents o autònoms, quan utilitzin mitjans electrònics en les seves relacions
amb l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

3. Les entitats privades que emeten factures a les entitats municipals estan
subjectes a aquesta ordenança als efectes del que disposa l'article 31 en aplicació
de la legislació vigent.

Art. 3. Responsables de l'aplicació de l'ordenança

1. Els representants locals i els titulars de les unitats encarregades dels àmbits
organitzatius de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès poden ser responsables del
compliment dels deures i les obligacions establerts en aquesta ordenança.
2. L'Alcalde o regidor que en tingui la competència delegada, ha de determinar
mitjançant decret o resolució, l'òrgan o unitats administratives de l'Ajuntament
responsables del compliment de les diferents obligacions previstes en aquesta
ordenança.

CAPÍTOL SEGON. PRINCIPIS GENERALS

o

Art. 4. Principis generals

L'actuació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a través dels mitjans
electrònics es regeix pels principis generals previstos en la legislació vigent i pels
principis següents:

a. Principi de simplificació administrativa. L'Ajuntament ha de reduir els
tràmits, temps i terminis dels procediments administratius amb l'objectiu
d'assolir una simplificació i integració dels processos, procediments i tràmits
administratius, i de millorar el servei a la ciutadania a través de l'ús dels
mitjans electrònics.
b. Principi d'impuls de mitjans electrònics en relació als subjectes no obligats.
L'Ajuntament ha d'impulsar l'ús els mitjans electrònics en el conjunt de les
seves activitats en les relacions amb els ciutadans i les ciutadanes que no
tinguin l'obligació d'utilitzar els mitjans electrònics d'acord amb el que preveu
l'article 20.
c. Principi d'intermodalitat de mitjans. Les aplicacions i els sistemes
d'informació han de permetre que els interessats que no estiguin obligats a
utilitzar els mitjans electrònics puguin canviar el canal a través del que es
relacionen amb les administracions públiques assegurant la integritat i la
seguretat jurídica del conjunt del procediment. En cap cas l'opció dels
interessats d'usar o no els mitjans electrònics o de canviar el canal durant la
tramitació d'un procediment administratiu pot implicar restriccions o
discriminacions en l'accés electrònic a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
o en la gestió de qualsevol tràmit del procediment administratiu en què sigui
interessat.
d. Principi de proporcionalitat. L'Ajuntament només ha d'exigir les mesures
adequades a la naturalesa i les circumstàncies dels diferents tràmits i
actuacions evitant que la garantia de la seguretat de les transaccions dificulti
l'accés electrònic a l'administració municipal.
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e. Principi de neutralitat tecnològica. La realització de les actuacions
regulades en aquesta Ordenança, amb independència dels instruments
tecnològics utilitzats, s'ha de fer de manera que siguin la mateixa evolució
tecnològica i l'adopció de les tecnologies dins de la societat les que
determinin la utilització dels mitjans tecnològics que, a cada moment, siguin
més convenients. L'Ajuntament ha de promoure l'ús del programari de codi
obert així com la reutilització de les seves dades i ha de vetllar per
l'adequació a l'ús social de la tecnologia.
f. Principi de traçabilitat. L'Ajuntament ha de vetllar en el disseny i adopció
de sistemes i aplicacions per la traçabilitat de les actuacions realitzades per
l'Administració i els ciutadans i les ciutadanes en les relacions administratives
per mitjans electrònics, d'acord amb les especificacions de l'Esquema
Nacional de Seguretat.
g. Principi de la qualitat de la informació i els serveis electrònics.
L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha de garantir la disposició
d'informació complerta, actualitzada, ben organitzada, clara i comprensible i
disponible per als ciutadans i ciutadanes. L'aplicació de les tècniques de
gestió documental ha de permetre conservar els documents i garantir la seva
integritat i interoperabilitat, així com la traçabilitat de les actuacions i
l'autenticació de l'exercici de la competència. L'Ajuntament ha d'impulsar
mecanismes per garantir la qualitat de la informació i els serveis.
h. Principi de responsabilitat. L'Ajuntament és responsable de la veracitat i
autenticitat de la informació pública difosa i de la qualitat dels serveis oferts
a través de mitjans electrònics d'acord amb el que preveu la legislació vigent.

CAPÍTOL TERCER. DRETS l DEURES DELS CIUTADANS l LES CIUTADANES

Art. 5.- Drets dels ciutadans i les ciutadanes

1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen els drets enunciats per la normativa estatal
i autonòmica en les seves relacions a través de mitjans electrònics amb
l'Ajuntament, fer propostes d'actuació o millora i suggeriments i a participar en
l'elaboració d'iniciatives normatives i en el disseny i avaluació de les polítiques
públiques de l'Ajuntament.

2. A més dels drets reconeguts en la normativa estatal i autonòmica, els ciutadans
i ciutadanes, en l'exercici del que preveu l'apartat 1, tenen els drets següents:

a. Dret a accedir i utilitzar els serveis de l'administració electrònica
amb independència de les eines tecnològiques emprades, en condicions de
seguretat tècnica i jurídica.

b. Dret a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans
electrònics.

c. Dret a exigir de l'Ajuntament que es dirigeixi a través d'aquests
mitjans i obtenir documents a través de formats electrònics.

d. Dret a gaudir de continguts electrònics de qualitat, accessibles,
transparents i
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comprensibles.
e. Dret a accedir a la informació administrativa, registres i arxius a

través de mitjans electrònics.

f. Dret a accedir utilitzar l'administració electrònica amb
independència de les

eines tecnològiques utilitzades.
g. Dret a rebre informació i assessorament sobre els aspectes tècnics i

jurídics de l'ús dels mitjans electrònics i les condicions de funcionament.

Art. 6. Deures dels ciutadans i les ciutadanes

1. En el marc de la utilització dels mitjans electrònics en l'activitat administrativa i
en les seves relacions amb l'Ajuntament, i per tal de garantir el bon funcionament i
gestió de la informació, comunicacions, processos i aplicacions de l'administració
electrònica, l'actuació dels ciutadans i les ciutadanes ha de respectar els deures
següents:

a. Deure d'accedir a la informació i d'utilitzar els serveis i els procediments
de l'administració electrònica de bona fe i evitant-ne l'abús.
b. Deure de facilitar informació veraç, completa i actualitzada, adequada a
les finalitats per a les quals se sol.licita.
c. Deure de garantir la veracitat de les dades d'identificació i la seva
actualització, sense perjudici de les condicions d'ús que, en el seu cas,
s'estableixin.
d. Deure de custodiar aquells elements identificatius personals i
intransferibles utilitzats en les relacions administratives per mitjans
electrònics.
e. Deure de respectar les condicions d'ús de la informació difosa.

2. L'Ajuntament ha de vetllar pel compliment d'aquests deures, en el marc d'allò
previst a la normativa aplicable i a les previsions d'aquesta Ordenança.

Art. 7. Sistema de garantia dels drets i deures

1. L'Ajuntament pot aprovar mitjançant resolució de la Regidoria responsable de
noves tecnologies, una carta de serveis electrònics on es recullin els estàndards
mínims de qualitat relatius a l'ús dels mitjans electrònics en les relacions entre
l'administració municipal i els ciutadans i ciutadanes.
2. L'Ajuntament ha d'incloure en els portals i aplicacions un avís legal on es
comuniquin les condicions de funcionament. L'avís legal ha d'informar als usuaris
sobre la disponibilitat de la informació i els serveis; la seva qualitat i accessibilitat;
la política de seguretat; la política de protecció de les dades personals; la política
de galetes (cookies); la responsabilitat per la informació i els serveis prestats; les
condicions per la reutilització de la informació difosa i el règim de propietat
intel.lectual aplicable. L'avís legal ha d'estar redactat en un llenguatge fàcilment
intel.ligible pels usuaris.
3. Els usuaris dels portals i aplicacions electròniques es poden adreçar a
l'Oficina d'atenció ciutadana per traslladar els seus suggeriments i queixes en

25



~

~ AJUNTAMENT
~Inl~VILAFRAN~A

DEL PENEDES

relació al seu funcionament.

TÍTOL III. INSTRUMENTS PER A L'ACCÉS ELECTRÒNIC A L'AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Art. 8. Portal d'Internet

1. El Portal d'Internet és el punt d'accés general electrònic de l'Ajuntament.
2. El Portal d'Internet permet l'accés a la informació municipal d'interès general
per a la ciutadania i a la seu electrònica.
3. La informació pública que es difon a través del Portal d'Internet ha de ser
actualitzada, objectiva, útil i accessible i ha d'identificar l'òrgan responsable de la
difusió d'informació que ha de vetllar perquè es compleixi el que estableix aquest
article.
4. El Portal d'Internet ha de disposar d'un enllaç al Portal de la transparència.

Art. 9. Seu electrònica

1. La seu electrònica és l'adreça electrònica disponible al públic a través de la
que s'accedeix a informació i serveis que presta l'Ajuntament per mitjans
electrònics.
2. La seu electrònica ha d'estar disponible per als ciutadans i les ciutadanes a
través les xarxes de telecomunicacions en l'adreça electrònica:
httpsjjseu.vilafranca.cat i a través de l'enllaç disponible des del Portal d'Internet.
3. La seu electrònica de l'Ajuntament creada per Decret d'Alcaldia de data 15 de
març de 2010 es regula mitjançant aquesta ordenança.
4. El funcionament de la seu electrònica ha de subjectar-se als principis de
transparència, publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat,
accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.
5. Mitjançant Resolució de la Regidoria competent en matèria d'Informàtica es
poden determinar les instruccions tècniques necessàries per garantir el
funcionament de la seu de electrònica de l'Ajuntament d'acord amb els principis
previstos en l'apartat quart.
6. La seu electrònica posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes la següent
informació:
- Identificació del titular de la seu electrònica.
- Àmbit territorial i àmbit material de competències de l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès.
- Actes de sessions del Ple i de la Junta de Govern quan actua per delegació del Ple.
- Extractes dels Decrets i Resolucions i de les actes de les Juntes de Govern Local
quan acorden sobre matèries delegades per l'alcalde.
- Informació sobre els procediments administratius, precisant-ne els terminis i el
sentit del silenci i les modalitats disponibles; el perfil de contractant, l'accés i la
selecció del personal, i el Catàleg de procediments; informació sobre els serveis que
presta, les prestacions previstes i les cartes de serveis.
- Normes aplicables en l'àmbit de competència de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès.

26



~ AJUNTAMENT
•UI1. VILAFRANCA~n. ,

DEL PENEDES

- Política de signatura.
- Codis segurs de verificació o altres sistemes de verificació utilitzats per a les
còpies en suport paper.
- Informació necessària per a la correcta utilització de la seu i relació dels serveis
disponibles.
- La normativa reguladora de la seu electrònica.
- Criteris de qualitat del servei essent la carta de serveis vàlida a aquests efectes.
- Disposicions de creació i funcionament del Registre electrònic general.
- Data i hora oficial.
- Dies que es consideren inhàbils.
- Models normalitzats o sistemes electrònics de sol'licitud, així com la possibilitat
d'usar documents no normalitzats.
- Relació de segells electrònics emprats per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
- Llistat de codis d'identificació dels òrgans, centres o unitats als que es poden
dirigir les sol. licituds.
- Expedients sotmesos a informació pública.
- Directori geogràfic de les oficines d'assistència en matèria de registres.
- Instruments de planificació urbanística.
- Les convocatòries i resolucions de subvencions i ajuts.
- L'oferta pública d'ocupació.
- Avís legal d'acord amb el que preveu l'article 7.
7. La seu electrònica posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes els següents
serveis:
- Carpeta ciutadana o espai personalitzat de comunicació amb l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.
- Formulació de suggeriments i queixes.
- Atorgament de l'apoderament apud acta a través de la compareixença electrònica.
- Notificació electrònica per compareixença.
- Registre electrònic.
- Perfil del contractant.
- Catàleg de dades i documents interoperables.
- Verificació de documents amb codi segur de verificació i de certificats de seu i de
segells electrònics.
- Tauler d'edictes electrònic.
- Enllaç Registre de grups d'interès.
- Registre d'apoderaments.
- Relació de funcionaris habilitats.
8. La seu electrònica de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha d'utilitzar,
per identificar-se i garantir una comunicació segura a través de xarxes de
comunicacions electròniques, sistemes de signatura electrònica basats en certificats
de dispositiu segur.
9. La seu electrònica ha d'estar disponible tots els dies de l'any i durant les vint-
i-quatre hores del dia.
10. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no ha d'estar estar
operativa l'Ajuntament ho ha d'anunciar amb el màxim d'antelació possible a la
pròpia seu i pels canals alternatius de consulta existents.
11. Quan una incidència tècnica impossibiliti el funcionament ordinari de la seu
electrònica, l'Ajuntament pot determinar l'ampliació dels terminis no vençuts.
12. L'Ajuntament ha de publicar a la seu electrònica tant la incidència tècnica com
l'ampliació que s'hagi determinat i, en el seu cas, els sistemes alternatius que es
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puguin utilitzar. La constatació per qualsevol mitjà del missatge que es visualitzi ha
de servir com a constància documental de la incidència.

Art. 10. Registre electrònic general

1. El Registre electrònic general de l'Ajuntament ha d'anotar l'assentament de
qualsevol document que s'hagi presentat o rebut per qualsevol òrgan, organisme o
entitat vinculada o dependent de l'Ajuntament. El Registre electrònic general també
ha d'anotar la sortida dels documents oficials dirigits a altres òrgans o interessats.
2. Els organismes públics vinculats o dependents de l'Ajuntament poden
disposar del seu propi registre electrònic interconnectat i interoperable amb el
Registre electrònic general de l'Ajuntament.
3. La data i l'hora oficial del Registre electrònic general se sincronitza amb el
laboratori del Real Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps
associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Anualment s'actualitzen a
la seu electrònica els dies declarats com a inhàbils.
4. Els assentaments s'han d'anotar respectant l'ordre temporal de recepció o
sortida dels documents i han d'indicar un número, epígraf expressiu de la seva
naturalesa, la data i l'hora en què es presenti el document, la data del dia en què es
produeixi l'assentament, la identificació de l'interessat, òrgan administratiu
remitent, si procedeix, i persona o òrgan administratiu al que s'envia i, en el seu
cas, referència al contingut del document que es registra.
5. El Registre electrònic general ha d'emetre automàticament un rebut
consistent en una còpia autenticada del document de què es tracti, que ha
d'incloure la data i l'hora de presentació i el número d'entrada al registre, així com
un rebut acreditatiu d'altres documents que, en el seu cas, l'acompanyin, que
garanteixi la seva integritat i no-repudiació.
6. El Registre electrònic general ha de cursar els documents als destinataris i a
les unitats administratives corresponents sense cap dilació.
7. El Registre electrònic general de l'Ajuntament ha de ser plenament
interoperable i interconnectat amb els registres electrònics de les altres
administracions públiques.
8. Els documents que es presentin de manera presencial davant l'Ajuntament
per una persona que no tingui l'obligació d'utilitzar els mitjans electrònics, han
d'ésser digitalitzats com a còpia autèntica a l'Oficina d'atenció ciutadana per a la
seva incorporació a l'expedient electrònic. Un cop digitalitzats, els documents s'han
de retornar a l'interessat sens perjudici d'aquells casos en què la norma determini
la custòdia per l'Administració dels documents presentats o resulti obligatòria la
presentació d'objectes o de documents en un suport específic no susceptible de
digitalització. Els documents han de ser signats amb el segell de l'òrgan
responsable del Registre electrònic i han d'incloure les metadades que acreditin la
seva condició de còpia i que es visualitzin al consultar el document.
9. La no emissió del rebut o, si s'escau, la recepció d'un missatge d'indicació
d'error o deficiència en la transmissió implica que no s'ha produït la recepció.
10. Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no pot estar
operatiu, s'ha d'anunciar als usuaris amb la màxima antelació possible i mentre duri
aquesta situació, podent-se, en qualsevol moment previ al seu venciment, ampliar
el termini per a la presentació d'escrits i documents de forma expressa. En tot cas,
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a la seu electrònica corresponent s'ha d'informar sobre la suspensió temporal del
servei, la previsió de durada de la mateixa i, si s'escau, de l'adopció de mesures
correctives de la situació d'acord amb l'article 9.

Art. 11. Oficina d'atenció ciutadana

1. L'Ajuntament per garantir que els interessats poden relacionar-se amb
l'administració a través de mitjans electrònics posa a disposició de la ciutadania els
mitjans electrònics necessaris per a la identificació, l'emissió del consentiment, la
realització de sol. licituds i pagaments, així com qualsevol altre tràmit administratiu
a través de l'Oficina d'atenció ciutadana.
2. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a través de l'Oficina d'atenció
ciutadana ha d'assistir als interessats que ho sol. licitin en l'ús dels mitjans
electrònics. Si els interessats no disposen dels mitjans electrònics per a la
identificació o la signatura electròniques en el procediment administratiu ho poden
fer vàlidament per un funcionari públic habilitat a l'efecte.
3. L'Oficina d'atenció ciutadana de registres és l'encarregada de:

a) Gestionar el Registre general electrònic de l'Ajuntament.

b) Donar suport i assistència en l'ús dels mitjans electrònics a les persones
interessades que no tinguin l'obligació d'utilitzar els mitjans electrònics.

c) Realitzar la identificació i signatura electrònica de les persones interessades
per funcionari públic mitjançant el sistema de signatura electrònica que li
hagi facilitat l'Ajuntament.

d) Emetre les còpies autèntiques dels documents públics administratius de
l'Ajuntament i dels documents privats que els facilitin les persones
interessades en el marc d'un procediment administratiu.

e) Digitalitzar com a còpia electrònica els documents que es presentin de
manera presencial davant l'Ajuntament per una persona que no tingui
l'obligació d'utilitzar els mitjans electrònics. Quan la còpia electrònica ho sigui
d'un document original en paper té el caràcter de còpia autèntica.

f) Facilitar l'accés al portal d'internet, a la seu electrònica i al tauler d'edictes
electrònic.

g) Acreditar l'apoderament apud acta per compareixença personal.

h) Gestionar el Registre electrònic d'apoderaments.

4. L'Ajuntament pot disposar d'un registre on constin els funcionaris habilitats
per a la identificació o signatura electrònica de les persones interessades i per
l'expedició de còpies autèntiques.
5. L'Oficina d'atenció ciutadana dóna suport i assistència a les persones que
estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Ajuntament
i en particular, a les petites i mitjanes empreses i a les organitzacions no
governamentals i entitats socials domiciliades al terme municipal.
6. L'Oficina d'atenció ciutadana ha de facilitar als empleats públics l'accés als
mitjans electrònics necessaris per a poder rebre les notificacions electròniques i
efectuar els tràmits i actuacions que es realitzin per raó de la seva condició de
empleat públic quan no disposin de mitjans electrònics en el seu lloc de treball.
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Art. 12. Tauler d'edictes electrònic

1. El Tauler d'edictes electrònic és el mitjà per a la publicació dels anuncis,
acords, resolucions i comunicacions emeses per l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès en exercici de les seves competències d'acord amb les disposicions legals o
reglamentàries que així ho estableixin. La publicació d'actes al Tauler d'edictes
electrònic té la consideració d'oficial i autèntica. El Tauler d'edictes electrònic és
únic per a tot l'Ajuntament.
2. La publicació al Tauler d'edictes electrònic és prèvia i complementària a la
publicació de les notificacions al Tauler Edictal Únic del Butlletí Oficial de l'Estat.
3. Les notificacions es realitzen a través del Tauler d'edictes electrònic en els
següents casos:

a. Quan els interessats siguin desconeguts.
b. Quan s'ignori el lloc on s'ha de practicar la notificació
c. Els actes relatius a procediments de caràcter selectiu o de concurrència

competitiva.
d. Quan s'hagi intentat la notificació en el domicili dels interessats i no s'hagi

pogut practicar.
4. L'accés al Tauler d'edictes electrònic no requereix cap mecanisme especial
d'acreditació de la identitat del ciutadà o la ciutadana.
5. El Tauler d'edictes electrònic es publica a la seu electrònica.
6. El Tauler d'edictes electrònic ha de disposar dels sistemes i mecanismes que
garanteixin l'autenticitat, la integritat i la disponibilitat del contingut, en els termes
previstos a la legislació vigent.
7. El Tauler d'edictes ha d'adoptar les mesures tècniques necessàries per
protegir els drets de les persones i, en particular, evitar que la informació sigui
indexada o pugui ser localitzada per tercers mitjançant cercadors i que les dades
personals difoses a través del Tauler d'edictes pugui ser objecte de tractament.

TÍTOL IV. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENTADMINISTRATIU ELECTRÒNIC

CAPÍTOLPRIMER.IDENTIFICACIÓ I SIGNATURADE L'ADMINISTRACIÓ I ELS
CIUTADANS I CIUTADANES

Art. 13. Política de signatura

1. La Política de signatura és el document que estableix els criteris generals per
a l'admissió dels sistemes d'identificació i signatura per mitjans electrònics.
2. La Política de signatura ha d'ésser aprovada per decret d'Alcaldia i publicada
a la seu electrònica.
3. D'acord amb els criteris generals establerts a la Política de signatura, s'han
de determinar els mecanismes de, signatura a usar per part dels sistemes, els
serveis administratius i els ciutadans i ciutadanes en cada cas concret. Així mateix,
la Política de signatura ha de recollir els criteris generals per a la generació,
validació, segellat de temps i conservació de les signatures electròniques.
4. D'acord amb la Política de signatura es poden aprovar polítiques de signatura
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específiques per a les diferents actuacions, sistemes o procediments.

Art. 14. Mecanismes d'identificació dels ciutadans i les ciutadanes

1. La Política de signatura determina els mitjans electrònics necessaris per a la
identificació dels ciutadans i les ciutadanes, segons l'anàlisi de riscos i
l'acompliment de requeriments que aquesta determini. Es poden admetre els
següents sistemes:

- Sistemes d'identificació basats en certificats electrònics reconeguts o
qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos a la Llista
de confiança de prestadors de serveis de certificació.
- Sistemes d'identificació basats en certificats reconeguts o qualificats de
segell electrònic expedits per prestadors inclosos a la Llista de confiança de
prestadors de serveis de certificació.
- Sistemes d'identificació no criptogràfics. L'ús d'aquests sistemes pot estar
condicionat a la identificació prèvia de forma presencial o amb d'altres
sistemes fiables d'identificació.
- Sistemes d'identificació en mobilitat. Cas que s'habiliti l'ús d'aquests
sistemes, s'ha d'informar suficientment al públic sobre els requeriments
d'identificació prèvia, així com les funcions habilitades en els diferents
sistemes, plataformes o aplicacions.

2. En cas que s'admetin sistemes no criptogràfics per a la identificació dels
ciutadans i ciutadanes, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha d'admetre en tot
cas els sistemes de certificació digital classificats per l'organisme de supervisió de
l'Administració General de l'Estat o que constin a la seva Llista de confiança. Així
mateix, s'han admetre a-Itres sistemes d'identificació, admesos per l'Administració
General de l'Estat.

Art. 15. Mecanismes de signatura dels ciutadans i les ciutadanes

1. La Política de signatura ha de determinar els mitjans electrònics necessaris
per a la signatura dels ciutadans i les ciutadanes, segons l'anàlisi de riscos i
l'acompliment de requeriments que aquesta determini, sempre i quan permetin
acreditar l'autenticitat de l'expressió de la seva voluntat i consentiment, així com la
integritat i inalterabilitat dels documents. Es poden admetre els següents sistemes:

- Sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada basada en
certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica
expedits per prestadors inclosos a la Llista de confiança de prestadors de
serveis de certificació.
- Sistemes de segells electrònic reconegut o qualificat i de segell electrònic
avançat basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de segell
electrònic inclosos a la Llista de confiança de prestadors de serveis de
certificació.
- Sistemes de signatura no criptogràfics. L'ús d'aquests sistemes pot estar
condicionat a la identificació prèvia de forma presencial o amb d'altres
sistemes fiables d'identificació.
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- Sistemes de signatura en mobilitat. Cas que s'habiliti l'ús d'aquests
sistemes, s'ha d'informar suficientment al públic sobre els requeriments
d'identificació prèvia, així com les funcions habilitades en els diferents
sistemes, plataformes o aplicacions i la validesa de les seves actuacions.

2. Els sistemes d'identificació previstos en la present Ordenança es poden
admetre com a sistemes de signatura per a l'acreditació de l'autenticitat de
l'expressió de la voluntat i consentiment dels interessats en un determinat tràmit,
sempre i quan així ho estableixi la normativa específica vigent.

Art. 16. Mecanismes d'identificació i signatura per a l'autenticació de la competència
i la signatura de l'Administració

1. L'actuació del personal al servei de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i
el funcionament dels sistemes informàtics ha d'autenticar l'exercici de la
competència, mitjançant l'ús dels següents sistemes:

- Segell electrònic basat en un certificat electrònic reconegut o qualificat que
reuneixi els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica.
- Codi segur de verificació vinculat a l'Ajuntament.
- Signatura electrònica del titular de l'òrgan o treballador públic.

2. L'actuació administrativa automatitzada permet l'autenticació de la
competència mitjançant l'ús de certificats digitals de segell electrònic que
identifiquin l'òrgan actuant, sempre i quan es pugui garantir la validació dels
certificats. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha de publicar a la seu
electrònica una relació dels segells electrònics emprats.

Art. 17. Mitjans per a l'acreditació de la representació

1. Els ciutadans i ciutadanes poden actuar per mitjà de representant, bé per a
realitzar determinats tràmits especificats en el poder, bé mitjançant un poder per a
què l'apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació
administrativa davant l'Ajuntament.
2. L'acreditació de relacions de representació es pot realitzar a través dels
següents mecanismes:

- Certificat digital qualificat de representant que inclogui la relació de
representació que hagi estat classificat per l'organisme de supervisió de
l'Administració General de l'Estat o consti a la Llista de confiança.
- Inscripció en el Registre electrònic d'apoderaments de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès o d'una altra Administració.
- Apoderament apud acta mitjançant compareixença personal o electrònica
davant l'Oficina d'atenció ciutadana o la seu electrònica, respectivament,
amb un sistema d'identificació admès per l'Administració a aquests efectes i
d'acord amb la Política de signatura.
- Altres sistemes que l'Administració posi a disposició de la ciutadania.

3. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès pot comprovar la veracitat de la
relació de representació mitjançant la consulta a d'altres registres o en pot
sol.licitar la presentació de documents que l'acreditin als interessats.
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Art. 18. Registre electrònic d'apoderaments

1. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès disposa d'un Registre electrònic
d'apoderaments on hi consten els apoderaments generals apud acta realitzats per
l'interessat de forma electrònica o presencial i on s'hi registra la validació de
poders.
2. Els assentaments inscrits han de fer constar els noms i cognoms o raó social i
document d'identitat de la persona que atorga el poder i de la que és nomenada
apoderada, així com la data de la inscripció, el període de temps pel que s'atorga i
el tipus de poder segons el poder atorgat.
3. Es poden registrar els següents tipus de poders

a. El poder general per tal d'actuar davant de qualsevol Administració o
organisme i en qualsevol tipus d'actuació administrativa.

b. Un poder per tal d'actuar davant d'una Administració o organisme
concret.

c. Un poder per la realització de determinats tràmits especificats al poder.
4. L'apoderament apud acta es pot atorgar mitjançant compareixença a la seu
electrònica o mitjançant compareixença personal a l'Oficina d'atenció ciutadana.
5. Els apoderaments poden tenir una vigència màxima de 5 anys. Els
apoderaments es poden revocar o prorrogar. La pròrroga atorgada té una validesa
determinada màxima de cinc anys a comptar des de la data d'inscripció. El Registre
electrònic d'apoderaments ha d'enviar un avís amb un mes d'antelació a l'expiració
del termini.
6. Les sol. licituds de renovació, revocació o pròrroga o denúncia es poden
adreçar a qualsevol registre i han de constar inscrites en el Registre electrònic
d'apoderaments de l'Administració davant de la qual té efectes el poder sortint
efectes des de la data en què es produeixi la inscripció.

CAPÍTOL SEGON. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC

Art. 19. Simplificació del procediment administratiu

1. El disseny dels sistemes i els procediments ha de vetllar per la major
simplificació possible i l'increment constant de la qualitat, que l'Administració ha
d'avaluar de forma ordinària.

2. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès disposa dels mecanismes adequats a la
naturalesa del sistema o l'actuació per garantir-ne la seguretat, la integritat i la
confidencialitat, així com la constància de la transmissió i la recepció.

3. La garantia de la data i hora es pot acreditar mitjançant marca de temps, sense
perjudici de l'ús de segell de temps en el funcionament del registre i d'altres
àmbits d'actuació que es determinin.

4. L'Ajuntament duu a terme amb caràcter previ a la incorporació dels mitjans
electrònics en la tramitació d'un procediment administratiu una anàlisi de
redisseny funcional i simplificació dels procediment que valori la supressió o
reducció dels documents sol.licitats als ciutadans, els terminis previstos i els
recursos necessaris per tramitar els procediments administratius.

5. Quan l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès realitzi una activitat en règim
d'actuació administrativa automatitzada, ha d'establir l'òrgan o els òrgans
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responsables de la definició de les especificacions tècniques, la programació del
sistema, el manteniment, la supervisió i l'auditoria, així com l'òrgan responsable
de l'actuació en cas d'impugnació.

6. Quan l'Ajuntament pugui consultar la informació mitjançant plataformes
administratives no ha d'exigir als interessats la presentaCió de documents
originals, sempre que l'interessat hagi expressat el seu consentiment a què
siguin consultats. S'ha de presumir que la consulta o obtenció és autoritzada
pels interessats llevat que consti en el procediment la seva oposició expressa o
la llei especial aplicable requereixi del seu consentiment exprés.

Art. 20. Obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament

1. Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb
l'Ajuntament per a realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu els
següents subjectes:

a) Les persones jurídiques;
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Qui exerceixi una activitat professional per a la qual es requereixi la
col'legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb
l'Ajuntament en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas,
dins d'aquest col.lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la
propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se
electrònicament amb l'Ajuntament.
e) Els empleats de l'Ajuntament per als tràmits i actuacions que efectuïn amb
l'ajuntament per raó de la seva condició d'empleat públic. L'Ajuntament ha de
garantir l'accés efectiu a les notificacions electròniques als empleats públics
de l'Ajuntament especialment quan no disposin de mitjans electrònics en el
seu lloc de treball.

2. Les persones físiques han de tenir garantit l'accés als mitjans electrònics i
poden consentir-ne l'ús exclusiu en un determinat àmbit d'acció o per a tota la
gestió municipal. En aquests casos, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès pot
habilitar una reducció de taxes o de terminis, de conformitat amb l'establert a la
normativa vigent
3. L'Ajuntament pot establir l'obligació de relacionar-se amb ell a través de
mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col.lectius de
persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació
professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels
mitjans electrònics necessaris. En aquest sentit, s'estableix com a subjectes
obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'ajuntament a les
organitzacions sindicals de l'ajuntament i els seus òrgans de representació, Junta
de Personal, Comitè d'Empresa i delegats de personal.

Art. 21. Carpeta ciutadana o espai personalitzat de relacions amb el sector públic

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a disposar d'un espai personalitzat de
relacions amb l'Ajuntament o carpeta ciutadana, accessible des de la seu
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electrònica, on poden accedir als procediments, documents, comunicacions i
notificacions del seu interès, i que dóna compte de la traçabilitat dels documents i
procediments.
2. L'accés a la carpeta ciutadana requereix la identificació electrònica de la
persona interessada.

Art. 22. Notificació electrònica

1. La notificació s'ha de practicar preferentment per mitjans electrònics i, en tot
cas, quan l'interessat estigui obligat a rebre-les per aquesta via.
2. Quan es realitza una notificació per mitjans electrònics, l'Ajuntament ha
d'avisar mitjançant un missatge al dispositiu electrònic o a l'adreça de correu
electrònic que hagi informat l'interessat en la seva sol.licitud de la posada a
disposició de la notificació.
3. L'Administració ha de guardar evidència electrònica de la producció dels
intents i la posada a disposició efectiva del contingut de la notificació, i garantir la
seva integritat. El sistema de notificació ha de permetre l'ús de segell de temps per
tal de garantir la data i hora de les actuacions.

CAPÍTOLTERCER. DOCUMENTSELECTRÒNICS

Art. 23. Documents electrònics

1. L'Ajuntament emet els documents administratius per escrit, a través de
mitjans electrònics, llevat que la seva naturalesa exigeixi una altra forma més
adequada d'expressió i constància.
2. Els documents electrònics han d'incorporar les metadades establertes en les
Normes Tècniques d'Interoperabilitat i d'altres necessàries per facilitar-ne la seva
gestió i tractament al llarg del seu cicle de vida.
3. Els documents electrònics han de tenir garantides l'autenticitat i la integritat
dels continguts, i també la conservació de l'aparença i la funcionalitat originals i,
quan escaigui, llur confidencialitat, durant el termini establert per la normativa
vigent en matèria d'arxius i documents.
4. L'Ajuntament ha d'assegurar la possibilitat de transformar els documents per
raons tecnològiques, per a adaptar-ne el format i la sintaxi informàtica a les
necessitats de gestió i preservació establertes per la normativa. El document
resultant de la transformació és signat electrònicament per l'òrgan competent per a
transformar-lo.
5. La signatura electrònica i la gestió documental dels entorns tancats de
comunicacions han de garantir la seguretat de les dades, el seu origen i
l'autenticació de l'exercici de la competència mitjançant el sistema de signatura que
es determini en cada moment, mitjançant conveni o les condicions de prestació del
servei en qüestió.
6. Els certificats administratius que s'estenguin i la transmissió de dades que es
realitzin s'han de dur a terme de manera que acompleixin les garanties establertes
a l'apartat 1 del present article i la legislació vigent.
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7. Els documents electrònics emesos han d'incorporar, si s'escau, a més de la
signatura electrònica necessària per a l'autenticació de l'exercici de la competència,
un codi segur de verificació que ha de permetre la seva consulta a través de la seu
electrònica. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha de vetllar per l'ús de
tecnologia que impedeixi l'accés a tercers no legitimats per a la seva consulta.

Art. 24. Expedients

1. L'expedient administratiu és integrat pel conjunt ordenat de documents i
actuacions corresponents a un procediment administratiu, qualsevol que siguin el
suport i el tipus d'informació que continguin. Un mateix document pot formar part
d'expedients electrònics diferents.
2. Quan sigui necessari remetre l'expedient electrònic, s'ha de foliar per garantir
la vinculació dels documents electrònics que conformen l'expedient mitjançant la
incorporació d'un índex electrònic, entès com la relació de documents electrònics
d'un expedient electrònic, signada per l'administració, òrgan o entitat actuant que
ha de garantir la integritat de l'expedient electrònic i permetre la seva recuperació
sempre que sigui precís.
3. Els expedients han d'incorporar metadades per facilitar la seva classificació,
ordenació, descripció, indexació, consulta i difusió.

Art. 25. Llibres d'actes i Llibres de decrets

1. Els llibres d'actes i els llibres de decrets poden ser digitalitzats o creats en
suport digital, sense perjudici de la conservació dels llibres en suport paper de
conformitat amb la legislació vigent.
2. Les còpies digitalitzades o els documents electrònics incorporats als
respectius llibres han d'incorporar la signatura electrònica corresponent i el segell
d'òrgan que doni fe de la seva autenticitat; la inclusió del Codi Segur de Verificació
permet, si escau, l'accés a la còpia autèntica mitjançant la seu electrònica. La
Política de signatura ha de donar compte dels mecanismes de signatura a emprar.
El sistema de signatura ha de permetre la seva conservació al llarg del temps.

Art. 26. Còpies electròniques

1. Els documents digitalitzats se signen de conformitat amb els criteris
establerts a la Política de signatura. En tot cas, la digitalització de documents ha de
permetre la conservació dels documents.
2. Les còpies electròniques de documents en suport paper s'han de realitzar per
funcionari públic, en el marc d'un expedient administratiu de l'Ajuntament. Les
còpies electròniques han d'incorporar les metadades que acreditin el seu caràcter
de còpia i que es visualitzin al consultar el document i el sistema de signatura que
autentiqui l'exercici de la competència.

Art. 27. Arxiu electrònic
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1. L'arxiu electrònic únic integra els documents que formen part de
procediments finalitzats
2. Els repositoris o suports en què s'emmagatzemin els documents en aquest
arxiu han de comptar amb les mesures de seguretat, d'acord amb el que preveu
l'Esquema Nacional de Seguretat, que garanteixin la integritat, autenticitat,
confidencialitat, qualitat, protecció i conservació dels documents emmagatzemats.
En particular, han d'assegurar la identificació dels usuaris i el control d'accessos, el
compliment de les garanties previstes en la legislació de protecció de dades, així
com la recuperació i conservació a llarg termini dels documents electrònics produïts
per l'Ajuntament que així ho requereixin, d'acord amb les especificacions sobre el
cicle de vida dels documents i dels serveis i sistemes utilitzats.

Art. 28. Sistema de gestió documental

1. L'Ajuntament disposa d'un sistema únic de gestió documental que ha de
facilitar, entre d'altres finalitats, la transparència de la seva organització i el
tractament correcte de la informació i la documentació en les fases activa i
semiactiva, així com la seva conservació i disponibilitat en la fase inactiva.

2. El sistema de gestió documental ha de permetre l'accés fàcil a la informació i
la seva localització i la recuperació de qualsevol document o informació indicant per
a cada document el seu règim d'accés i publicitat.

3. Entre les mesures, instruments o tècniques a adoptar s'han d'incloure les
següents:

a. La definició d'una política de gestió de documents corporativa.

b. La identificació única de tots els documents i/o expedients per mitjà de
convencions adequades i que facilitin la seva recuperació.

c. La consignació d'unes metadades mínimes obligatòries i, si és
necessari de complementàries, als documents i expedients per
facilitar-ne la seva gestió i tractament al llarg del seu cicle de vida.

d. La classificació dels expedients i documents segons el quadre de
classificació de l'Ajuntament.

e. La definició de la disposició, estableix el període de conservació i
eliminació dels documents d'acord amb el que estableixi la Comissió
Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) i es garantia
de les obligacions de transparència previstes a la legislació vigent.

f. L'accés complert i immediat als documents a través de mètodes de
consulta en línia que permetin la visualització dels documents.

g. L'adopció de les mesures per garantir la conservació dels documents
electrònics al llarg del seu cicle de vida.

h. La transferència dels expedients entre els diferents repositoris
electrònics d'acord amb les prescripcions de la normativa en matèria
d'arxius i documents.

i. El vocabulari de metadades.
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j. El catàleg de tipologies documentals.

k. El catàleg de procediments i tràmits.

I. El catàleg de dades i documents interoperables.

CAPÍTOLQUART.FUNCIONAMENTELECTRÒNICDELS ÒRGANS COL.LEGIATS

Art. 29. Funcionament electrònic dels òrgans col.legiats no de govern

1. Tots els òrgans col.legiats no de govern de l'Ajuntament utilitzen els mitjans
electrònics per constituir-se, convocar les seves sessions i remetre les actes,
excepte que les normes pròpies de funcionament estableixin excepcionalment el
contrari.
2. Els òrgans col.legiats no de govern de l'Ajuntament poden celebrar les seves
sessions i adoptar els acords a distància a través de mitjans electrònics.
3. Les sessions dels òrgans col.legiats no de govern de l'Ajuntament es poden
gravar quan ho disposin les normes pròpies de funcionament o ho decideixi la
majoria dels seus membres.
3. El secretari de l'òrgan col'legiat no de govern ha de vetllar perquè tots els seus
membres disposin dels mitjans necessaris per poder participar activament en les
sessions de l'òrgan col'legiat a través de mitjans electrònics.

Art. 30. Funcionament electrònic dels òrgans col.legiats de govern

1. El Ple i la Junta de Govern convoquen les seves reunions i remeten les actes a
través de mitjans electrònics.
2. Les sessions del Ple es poden gravar excepte en el supòsit previst en l'article
156.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

CAPÍTOL CINQUÈ FACTURACIÓELECTRÒNICA

Art. 31. Factura electrònica

1. Tots els proveïdors que hagin entregat béns o hagin prestat serveis a
l'administració municipal, podran expedir i remetre factura electrònica. La regulació
de qui n'està obligat serà establerta en les bases d'execució del pressupost.
2. A través del punt general d'entrada de factures es poden remetre les factures
en suport electrònic. L'Ajuntament ha de donar publicitat i informar al públic dels
mecanismes habilitats per a la remissió de factures i dels requeriments tècnics i
jurídics vigents.
3. L'Ajuntament ha de disposar d'un registre comptable que ha de permetre la
disposició, integritat i traçabilitat de la informació comptable per mitjans
electrònics. Aquest registre ha de garantir la disponibilitat i la conservació en suport
electrònic de la informació comptable.
4. El format de les factures electròniques s'ha d'adequar al format declarat per
l'Administració competent en la matèria.
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5. Les factures han d'incorporar una signatura electrònica que identifiqui el seu
emissor de forma suficient, d'acord amb les normes establertes a la present
Ordenança.
6. El servei eFact del Consorci Administració Oberta de Catalunya té la
consideració de Punt d'Entrada General de Factures Electròniques, de conformitat
amb l'Acord de Govern 151/2014, d'll de novembre, de la Generalitat de
Catalunya.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Règim transitori d'arxius, registre i Portal d'Internet

Mentre no produeixin els seus efectes les previsions relatives al registre electrònic
d'apoderaments, el registre electrònic únic, el Portal d'Internet com a punt d'accés
general electrònic i l'arxiu únic electrònic, l'Ajuntament ha de mantenir els canals i
mitjans vigents a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança que permetin garantir el
dret de les persones a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i complir les
obligacions previstes en l'article 20.

Segona. Procediments en curs

Aquesta Ordenança no s'aplica als procediments iniciats amb anterioritat a la
seva entrada en vigor.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Creació d'altres seus electròniques

Sens perjudici del que disposa l'article d'aquesta Ordenança, les entitats
integrants de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i recollides a l'article 2 de la
mateixa, poden crear les seves pròpies seus electròniques per a l'exercici de les
seves competències. En aquest cas, les seus electròniques també han d'ésser
accessibles a través de la seu electrònica de l'Ajuntament.

Segona. Adhesió a plataformes i serveis d'altres administracions

Mitjançant Decret d'alcaldia o òrgan en qui delegui, l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès es pot adherir a serveis i plataformes de l'Administració General de l'Estat,
la Generalitat de Catalunya, les entitats de caràcter supramunicipal o d'altres
administracions locals, per a l'intercanvi d'informació, la creació de seus
electròniques, el perfil del contractant, portals de transparència o dades obertes,
tauler d'edictes, serveis d'arxiu, de contractació, i per a l'emissió i recepció de
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factures electròniques, així com a qualsevol servei, plataforma o sistema que
permeti el compliment de la present Ordenança. L'adhesió requereix la comprovació
prèvia, pels serveis municipals, que la plataforma o servei garanteix les condicions
adequades de seguretat, interoperabilitat i neutralitat. A tal efecte, s'ha de requerir
la documentació relativa a la Política de seguretat i la documentació tècnica
disponible als òrgans responsable del servei o plataforma.

Tercera. Formació i assistència

1. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha de realitzar accions de formació per
al personal al seu servei a l'efecte de donar plena efectivitat a les obligacions de
la present Ordenança. Així mateix ha d'assistir i realitzar accions formatives
dirigides a les persones i les entitats de caràcter privat que siguin destinatàries
d'obligacions d'acord amb l'article 2.

2. Els continguts de la present Ordenança han d'ésser objecte de difusió i accions
de sensibilització per al conjunt de la ciutadania i les entitats del municipi.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Única. Derogació normativa

1. Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang en allò que
contradigui o s'oposi a la present Ordenança.

2. Queda derogada l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica
aprovada en data 24 de gener de 2012, així com totes aquelles normes o
disposicions que contradiguin el sentit de la present Ordenança.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Entrada en vigor

La present Ordenança entra en vigor un cop s'hagi publicat completament el text i
hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Les disposicions relatives al Registre electrònic d'apoderaments, el Registre
electrònic general, el registre de treballadors públics habilitats per a la identificació
signatura electrònica dels interessats, el Portal d'Internet com a punt d'accés
general electrònic de l'Ajuntament i l'arxiu únic electrònic produiran efectes a partir
de la seva implantació, que té com a límit el 2 d'octubre de 2018.
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Segona. Adaptació de la normativa municipal

1. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès adequarà la normativa municipal a les
previsions d'aquesta Ordenança, segons el Pla normatiu que aprovi el 2017 i que
serà objecte de publicació al portal de transparència.
2. Les prescripcions d'aquesta Ordenança s'aplicaran de forma preferent excepte en
els casos en que hi hagi contradicció amb normes de rang superior.
3. En tot allò no expressament recollit o regulat en aquesta Ordenança regira la
normativa vigent en cada moment de procediment administratiu -actualment
recollida amb caràcter basic a la Llei 39/2015, d'l d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions publiques i dins l'àmbit de Catalunya a la
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya.
4. En el cas que es produeixi qualsevol modificació en la normativa bàsica o de
desplegament autonòmic vigent en cada moment en les matèries regulades per
aquesta Ordenança que estableixi previsions diferents o noves respecte de les
recollides en aquesta Ordenança, s'entendrà que la regulació i les remissions que
aquesta Ordenança fa a la legislació actualment vigent queden substituïdes per les
noves normes que es dictin.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen és aprovat per unanimitat dels regidors presents

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que es tracta de l'aprovació d'una ordenança
necessària. Ja n'hi havia una d'ordenança, però cal adequar-la a les noves lleis
40/2015 i 39/2015. S'ha adoptat com a model l'ordenança que ha estat elaborada
pel Consorci Localret.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votaran a favor, reservant-se el dret a
presentar al. legacions. Recorda que cal tenir els mitjans per tirar endavant
l'ordenança.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que votaran a favor de la proposta. Més enllà
d'algun punt concret, l'administració electrònica significa participació de la
ciutadania. Cal un pla per tal que l'ús sigui massiu, per exemple que als instituts es
faci formació.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que donaran el seu vot favorable a
l'ordenança, que ha de permetre tenir més transparència. Segons el mapa
d'infoparticipació, l'ajuntament compleix en un 62% dels ítems. Es reserva el dret a
presenta r esmenes:

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que l'ordenança respon a la Llei 39/2015,
que obliga als ciutadans a relacionar-se electrònicament amb l'administració. La llei
ens posa en una situació nova en matèria organitzativa. Hi ha algunes qüestions
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que els ofereixen dubtes, com pot ser que els empleats estiguin preparats per
donar resposta o que cal procurar que el ciutadà no entri en la bretxa digital.

Manifesta que votaran a favor i que es reserven el dret a fer les aportacions
oportunes

6. CARTA DE SERVEIS DELS SERVEIS D'AIGUA. Aprovació inicial si escau, de la
Carta de serveis dels serveis d'aigua, clavegueram i energies alternatives que presta
l'ajuntament a través de l'empresa municipal EMAVSA.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se sotmeti al Ple
municipal, per a la seva consideració i si escau aprovació, el dictamen següent:

Atès que la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, regula en el seu article 59 les cartes de serveis,
per a garantir que els serveis de la competència de les Administracions públiques es
presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat. Les cartes, que tenen
caràcter reglamentari i esdevenen vinculants, han d'establir aspectes com
l'organització i forma de prestació del servei, responsables de la gestió, estàndards
mínims de qualitat, condicions d'accés, drets i deures dels usuaris, règim econòmic
aplicable i vies d'informació i reclamació.

Atès que el servei públic municipal obligatori de subministrament d'aigua i
clavegueram, amb l'addició d'activitats potencials en l'àmbit de les energies
alternatives, es presta pel municipi a través d'una societat mercantil de capital
íntegrament municipal, l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SAU (EMAVSA).

Atès que EMAVSAha impulsat l'elaboració de la carta de serveis del seu àmbit, i la
proposta que consta a l'expedient va ser aprovada pel consell d'administració
d'EMAVSA el dia 11 d'octubre de 2017. Tanmateix, tractant-se les cartes
d'instruments reglamentaris, la seva aprovació és competència del Ple municipal.
No cal dir que d'ara endavant s'hauran d'impulsar cartes de serveis amb relació als
altres serveis municipals principals.

Atès que la carta de serveis d'aigua, clavegueram i energies alternatives es
considera adequada i útil, contenint informació concreta sobre els serveis,
compromisos de qualitat i millora, mecanismes de comunicació, participació dels
usuaris, etc.

Vist el projecte de carta de serveis elaborat, s'ACORDA:

1. Aprovar inicialment la carta de serveis dels serveis d'aigua, clavegueram i
energies alternatives, que presta l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a través
de l'empresa municipal EMAVSA, d'acord amb el text incorporat a l'expedient.
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2. Sotmetre l'expedient i el text de la carta de serveis al tràmit d'informació pública
pel termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al SOP, al DOGC, a
mitjans de comunicació escrita, al web i Portal de transparència municipal i en el
tauler d'anuncis de la corporació, durant el qual podran presentar-se al.legacions o
reclamacions. Si no n'hi haguessin, la carta de serveis s'entendria aprovada
definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés.

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

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que es pretén llistar els serveis als que
EMAVSA es compromet a prestar. Cal elaborar cartes de serveis dels diferents
serveis de l'ajuntament i es comença pels de l'empresa d'aigües, que ha pogut
treballar sobre aquests temes. La carta va ser aprovada pel Consell d'Administració
i ara es porta a aprovació de la Junta de Socis per la seva aprovació.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que donarà el seu vot favorable, reservant-se a
presentar al. legacions i espera que sigui una carta de serveis que es port a la
realitat.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que es positiu que s'aprovi una carta de serveis
i els agradaria que l'equip de Govern tingués un calendari per aprovar la carta de
serveis d'altres serveis i que valoren positiu la incorporació de les competències en
energia a la Carta.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que veuen positivament la mesura, que millora
els drets de la ciutadania i la transparència.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que va en favor de la transparència i troben a
faltar un apartat de caire social, que garanteixi el servei d'aigua en cas
d'impagament si una família no pot.

El Sr. Francisco Romero (PSC) aprofita per agrair el nomenament del Sr. Calmet
com a membre del Consell d'administració d'EMAVSA. Recorda que EMAVSA els
acompanya amb els projectes d'innovació. Els serveis que dóna es fan amb
eficiència i ens ajuda a captar recursos europeus. Volen que estigui en totes les
taules d'innovació.

7. AUDITOR DE COMPTES D'EMAVSA. Ratificació si escau, com a Junta General
d'Accionistes de l'empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SAU; del nomenament
com a auditor de comptes de l'empresa BNFIX ABANTE PICH AUDITORES SLP.

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Ple municipal, en
tant que òrgan competent per exercir les facultats de l'accionista únic de la societat
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municipal "Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A.U.", que adopti l'acord
següent:

El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A.U.
celebrat el dia 11 d'octubre de 2017 va aprovar reelegir com a auditors de comptes
de l'empresa a ABANTE PICH AUDITORES, S.L.P., empresa que actualment es
denomina BNFIX PICH AUDITORES, S.L.P

Atès que és necessari que aquest acord sigui ratificat per la Junta General
d'Accionistes per poder realitzar la corresponent inscripció en el Registre Mercantil.
L'acord l'ha d'adoptar l'accionista únic que és l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, a través del Ple municipal. Per això

S'ACORDA,

PRIMER.- Aprovar, a efectes del que preveu l'article 264 del RDL 1/2010, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, i l'article 153 i següents del
reglament del Registre Mercantil, la reelecció com Auditor de Comptes de l'Empresa
Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A.U de l'empresa BNFIX ABANTE PICH
AUDITORES, S.L.P., amb domicili a Barcelona, carrer Fontanella, 21 i amb C.LF.
número B-59893677 i número d'inscripció en el ROAC SO.749, la qual està
representada pel Sr. Antonio Puig Rimbau, per un període d'un any, comprenent
per tant els comptes de l'exercici de 2017.

SEGON.- Facultar al Sr. Aureli Ruiz Milà, president del Consell d'Administració de la
societat, en els termes més amplis, per a la signatura del corresponent contracte.

TERCER.- Es faculta sense cap mena de limitació el secretari no conseller del
consell d'administració, Francesc Giralt i Fernàndez, per tal que, en nom de la
companyia i davant notari de la seva elecció, elevi a públic els anteriors acords i
atorgui els documents, tant públics com privats, necessaris fins a la seva inscripció
en el Registre Mercantil i altra tramitació aplicable.

QUART.- Aprovar l'acta de la sessió de la junta (accionista únic), als efectes legals
adients".

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

INTERVENCIONS:

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que fins ara els auditors els nomenava el
Consell d'Administració. Ara la norma diu que ha de ser la Junta General qui faci el
nomenament. En aquesta proposta es tracta de reelegir el mateix auditor

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS
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8. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA DE CAMINS. Aprovació
definitiva si escau, de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús i defensa dels
camins públics rurals.

La Comissió Informativa d'Acció Territorial i Serveis Urbans proposa que se sotmeti
al Ple municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen següent:

Atès que s'ha elaborat un projecte d'Ordenança municipal reguladora de l'ús
defensa dels camins públics rurals, de Vilafranca del Penedès.

Atès que el Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), particularment en l'article
281 de les seves normes, fa una referència als camins rurals del municipi, i
estableix una regulació determinada al respecte. Tot i respectant aquesta regulació
del planejament, cal desenvolupar-la a nivell d'Ordenança, preveient aspectes
bàsics dels camins públics rurals del municipi: principis, domini públic i el seu ús,
línies d'edificació i conreu respecte a camins, usos, protecció i defensa, recuperació,
mesures de protecció, règim sancionador, etc.

Atès que el municipi pot aprovar aquesta Ordenança en el marc de l'autonomia
municipal garantida per l'article 140 de la Constitució, i d'acord amb les seves
competències pròpies en les matèries de seguretat en llocs públics, la protecció
civil, la prevenció i l'extinció d'incendis, gestió, execució i disciplina urbanístiques,
la conservació de camins i vies rurals, i la protecció del medi, recollides a l'article
66.3, lletres a), c), d), e), f), i n), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local.

Atès que en data 18 d'octubre de 2016 es va realitzar l'aprovació inicial de
l'ordenança i es va sotmetre l'expedient i el text de l'Ordenança al tràmit
d'informació pública,

Atès que en data 19 de desembre de 2016, Joan Caball i Subirana, en representació
de la Unió de Pagesos va presentar un seguit d'al.legacions al text d'aquesta
ordenança,

Atès que el contingut de les esmenes i la seva valoració es recull en el document
signat per la Tècnica Responsable de Medi Ambient de l'Ajuntament que consta a
l'expedient, document que proposa acceptar parcialment les esmenes i modificar
puntualment l'Ordenança en uns sentits determinats i articulats.

Atès que consta a l'expedient un text final de l'Ordenança amb els canvis resultants
de les al. legacions acceptades.

Per això, s'ACORDA:
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1. Acceptar parcialment les al.legacions presentades per Joan Caball i Subirana,
en representació de la Unió de Pagesos, en els termes del document signat
per la Tècnica Responsable de Medi Ambient d'aquest Ajuntament, que
consta a l'expedient. Es notificarà aquest acord al representant d'Unió de
Pagesos, juntament amb una còpia del document tècnic esmentat.

2. Aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora de l'ús i defensa
dels camins públics rurals, de Vilafranca del Penedès, d'acord amb el text
incorporat com a annex al present dictamen i que consta de seixanta articles,
dues disposicions transitòries i una disposició final.

3. L'Ordenança entrarà en vigor una vegada transcorregut el termini de quinze
dies des de la publicació del seu text complet en el Butlletí Oficial de la
província. També es publicarà posteriorment una referència de l'aprovació
definitiva en el DOGC.

ANNEX

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ÚS l DEFENSA DELS CAMINS PÚBLICS
RURALS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

TÍTOL PRIMER.DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Àmbit competencial
Article 2. Objecte
Article 3. Definició de camí rural de titularitat municipal
Article 4. Normes reguladores
Article 5. La relació entre la legislació urbanística, el planejament i els camins rurals
de titularitat municipal
Article 6. Conceptes tècnics
Article 7. Principis relatius als camins rurals de titularitat municipal
Article 8. Adquisició dels camins rurals de titularitat pública
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TÍTOL PRIMER.DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Àmbit competencial
L'Ordenança es dicta en el marc de l'autonomia municipal garantida per l'article 140
de la Constitució i d'acord amb les competències pròpies en les matèries de
seguretat en llocs públics, la protecció civil, la prevenció i l'extinció d'incendis,
gestió, execució i disciplina urbanístiques, la conservació de camins i vies rurals, i la
protecció del medi, recollides a l'article 66.3, lletres a), c), d), e), f), i n), del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, i l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases
del règim local.

Article 2. Objecte
1. És objecte de l'Ordenança la regulació del règim jurídic dels camins rurals d'ús
públic i titularitat municipal. Aquesta regulació s'estén a tots els aspectes
relacionats amb la planificació, construcció, modificació, conservació, explotació, ús
i defensa dels camins rurals d'ús públic, així com als relacionats amb la integració
amb el seu entorn.
2. No és objecte de l'Ordenança la regulació del règim jurídic dels béns patrimonials
de les Administracions públiques ni la regulació dels camins rurals de titularitat
privada.

Article 3. Definició de camí rural de titularitat municipal
1. Tindran la consideració de camins rurals, als efectes d'aquesta Ordenança, les
vies de comunicació obertes a l'ús comú general que no formen part de la xarxa de
carreteres per no reunir les característiques i els requisits legals i que són
destinades al trànsit de persones, vehicles o animals, cobrint de forma prioritària
les necessitats de tràfic generades en les àrees rurals, bé donant servei a nuclis de
població, a finques rústiques, predis agrícoles, ramaders o forestals, o permetent
l'accés i gaudi del medi natural. Es consideren camins de titularitat municipal
aquells que d'aquesta manera estiguin acreditats, d'acord amb les formes legals
admeses.
2. S'entendrà que són camins rurals de titularitat municipal aquells en què la
competència sobre la seva conservació i protecció no estigui atribuïda per la
legislació a cap altra Administració pública.
3. L'existència de camins rurals de titularitat municipal implica la seva possessió
pública, entesa com aquella situació de fet, contínua i durable, que suposa la
tinença dels camins per part de l'Ajuntament i el seu gaudi pels ciutadans i les
ciutadanes. El municipi pot ostentar un dret de propietat o un dret real sobre el sòl
pel qual transcorren els camins.
4. No poden obrir-se nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre
tipus de vialitat si no està expressament prevista en el Pla d'ordenació urbanística
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municipal de Vilafranca o en els plans especials urbanístics que en sòl no
urbanitzable poden desenvolupar-lo, o en els plans o programes sectorials de
l'Administració competent en matèria d'agricultura o de medi ambient.
Tampoc no es pot modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins i vies
rurals sense la corresponent iniciativa o autorització expressa municipal. Tota
modificació de perfils ha de tenir especial cura de les condicions paisatgístiques.

Article 4. Normes reguladores
1. Els camins rurals de titularitat municipal es regeixen per aquesta Ordenança que
s'haurà d'aplicar en el marc normatiu constituït per la Constitució, la normativa de
règim local, la normativa reguladora del Patrimoni de les Administracions públiques,
la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural, el
Text refós de la Llei d'urbanisme aprovat pel decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost
i la resta de normativa sectorial que sigui d'aplicació.
2. Són d'aplicació, d'acord amb el regim de prelació que correspongui en cada cas,
la normativa estatal que no tingui caràcter bàsic en matèria de règim local i
patrimoni de les Administracions públiques, la resta de normes de dret
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

Article 5. La relació entre la legislació urbanística, el planejament i els camins rurals
de titularitat municipal
1. Els camins rurals d'ús públic objecte d'aquesta Ordenança han de ser qualificats
per al planejament urbanístic com a sistema general o local de comunicació,
d'acord amb la legislació urbanística vigent.
2. Els camins i les construccions i edificacions de l'entorn del camí han d'adaptar-se
a l'ambient on estiguin situats o s'hagin de construir i no comportin un demèrit pel
paisatge, d'acord amb la legislació urbanística i la d'ordenació, gestió i protecció del
paisatge vigent.
3. En el planejament urbanístic general hi haurà d'haver un plànol específic on hi
figuri la xarxa de camins de titularitat municipal.
4. El POUM i la resta del planejament urbanístic determina el principals camins
rurals que constitueixen la xarxa de camins local o rural; aquests camins han de
garantir el servei a les activitats que es desenvolupen en sòl rural i s'han d'adaptar
a les exigències derivades de les noves necessitats de circulació de maquinària i
vehicles de servei a l'agricultura, mitjançant la millora del desguàs i del paviment,
el qual ha de ser amb caràcter general permeable. Tanmateix, es poden admetre
excepcionalment altres paviments no permeables en trams en què sigui necessari
per l'existència de pendents, perills d'erosió o circumstàncies topogràfiques
especials.
5. Quan per constituir un camí en execució d'un pla o d'un projecte d'obra no fos
necessària l'expropiació del domini i n'hi hagués prou amb la constitució d'alguna
servitud sobre ell, prevista pel dret privat o administratiu, es podrà imposar, si no
s'obtingués conveni amb el propietari, d'acord al procediment de la legislació
d'expropiació forçosa, sempre que la indemnització que calgués abonar no excedís
de la meitat de l'import de la que correspondria satisfer per l'expropiació absoluta.
6. Els actes administratius de constitució, modificació o extinció forçosa de servitud
es podran inscriure en el Registre de la Propietat, d'acord amb el que estableix la
legislació urbanística.
7. Els notaris no podran autoritzar l'atorgament d'escriptures públiques de
constitució de juntes de compensació o altres entitats urbanístiques col.laboradores
sense que prèviament els atorgants justifiquin que la totalitat de la superfície
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inclosa en la unitat d'execució ha estat plenament identificada, quant a la titularitat
de les finques que la composen. Els camins rurals que es trobin compresos en un
polígon d'actuació urbanística s'entén que són propietat municipal, llevat de prova
en contra.
8. Els camins rurals inclosos en polígons d'actuació urbanística o afectats per obres
públiques, amb independència del seu traçat definitiu, durant el procés d'execució
urbanística o de la realització de les obres, hauran de mantenir-se oberts al públic
mitjançant traçats alternatius provisionals quan sigui necessari.
9. L'Ajuntament podrà aprovar plans de camins o establir-ne de concrets
mitjançant plans especials urbanístics.
10. Els actes de planejament, gestió o execució urbanística que tinguin repercussió
en matèria de camins s'hauran de reflectir en l'inventari.
11. L'aprovació inicial, provisional i definitiva dels instruments de planejament
urbanístic que afecti camins de titularitat pública no municipal s'hauran de notificar
a l'Administració titular.

Article 6. Conceptes tècnics
Per a la interpretació i aplicació d'aquesta Ordenança es defineixen els conceptes
tècnics següents:
1. Aresta exterior de la calçada: l'extrem exterior de la part del camí destinada a la
circulació de vehicles en general.
2. Element funcional de la via: tota zona permanentment afectada a la conservació
del camí o a l'explotació del servei públic viari, com les destinades a serveis de
control del trànsit, apartadors i altres finalitats similars.
3. Circulació motoritzada en grup organitzada: aquella circulació que es produeix
quan uns quants vehicles motoritzats segueixen, de mutu acord i sense finalitat
competitiva, el mateix itinerari i és promoguda per una entitat o un particular que
en són responsables.

Article 7. Principis relatius als camins rurals de titularitat municipal
La gestió i administració dels camins rurals de titularitat municipal per l'Ajuntament
s'ajustaran als següents principis:
a) Inalienabilitat, inembargabilitat i imprescriptibilitat.
b) Adequació i suficiència dels camins per servir a l'ús general al qual estiguin
destinats.
c) Aplicació efectiva a l'ús comú general sense més excepcions que les derivades de
raons d'interès públic degudament justificades.
d) Dedicació preferent a l'ús comú davant el seu ús privatiu.
e) Exercici diligent de les prerrogatives que l'Ordenança o la normativa sectorial
atorguin a les Administracions públiques, i que garanteixin la seva conservació i
integritat.
f) Identificació i control a través d'inventaris o registres adequats.
g) Cooperació i col.laboració entre les Administracions públiques en l'exercici de les
seves competències sobre el domini públic.

Article 8. Adquisició dels camins rurals de titularitat pública
1. Els camins rurals de titularitat municipal i els drets sobre aquests es poden
adquirir per qualsevol títol, onerós o lucratiu, de dret públic o de dret privat,
d'acord amb el que estableixen les lleis.
2. Es podran constituir servituds de pas públic sobre terrenys propietat d'altri per
tal de constituir camins rurals de titularitat municipal. L'adquisició del dret real es
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farà d'acord amb les modalitats previstes a la normativa reguladora del patrimoni
de les Administracions públiques.
3. Les adquisicions contractuals a títol onerós del dret real de servitud de pas
tindran la consideració de contractes administratius especials i es podran adjudicar
directament en els supòsits previstos en la normativa de Patrimoni de les
Administracions Públiques.

Article 9. Prescripció adquisitiva
1. Es produirà l'adquisició pel municipi del dret de propietat del sòl per on
transcorre el camí rural quan la possessió d'aquest, mitjançant el seu ús públic,
pacífic, continu i no interromput, durant almenys trenta anys, amb la convicció que
el sòl sobre el qual transita el camí és de titularitat administrativa.
2. Es produirà l'adquisició d'un dret real de pas sobre finca aliena quan aquest ús
públic del camí no es faci amb la convicció que la titularitat del camí és pública, i es
compleixin els requisits establerts a la normativa civil d'aplicació.

Article 10. Afectació
1. L'afectació determina la vinculació dels béns i drets a l'ús de camins rurals i
tindrà com a conseqüència la seva integració en el domini públic.
2. Les formes d'afectació seran les previstes a la normativa reguladora del
patrimoni de les Administracions públiques.
3. Els camins rurals de titularitat municipal podran ser objecte d'afectació a més
d'un ús, sempre que els diversos fins concurrents siguin compatibles entre si i de
competència municipal. La resolució que acordi l'afectació a més d'un fi
determinarà les facultats que corresponen pel que fa a la utilització, administració i
defensa dels camins afectats.
4. Es podrà variar o desviar el traçat d'un camí, prèvia o simultània desafectació,
sempre que se n'asseguri el manteniment de la integritat superficial, la idoneïtat
dels itineraris i traçats i la continuïtat dels usos.

Article 11. Desafectació
1. Els camins rurals només quedaran desafectats mitjançant resolució expressa de
l'Ajuntament, prèvia tramitació i informació pública de l'expedient en el qual
s'acreditarà la legalitat i l'oportunitat de la desafectació, que es tramitarà conforme
a la legislació aplicable en cada moment.
2. La possessió privada dels camins no tindrà cap valor enfront de la titularitat
pública, i per tant no produirà la desafectació dels camins rurals de titularitat
municipal, amb independència del temps transcorregut.
3. Els projectes d'obres que impliquin la substitució de determinats trams o deixis
sobrants no produiran per si mateixos la desafectació, continuant els terrenys
substituïts o sobrants afectes al domini públic mentre no es resolgui expressament
la desafectació.

TÍTOL SEGON. DEL REGIM D'ÚS
CAPÍTOL PRIMER. DEL DOMINI PÚBLIC

Article 12. Zona de domini públic i amplada de camins
1. Forma part del camí i per tant del domini públic viari, a més de la superfície
destinada al trànsit rodat, tots els elements de la seva explanació, com les voreres,
cunetes, talussos, terraplens, ponts, obres de fàbrica, elements de senyalització i
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protecció, terrenys de servei i en general, tots els elements construïts en funció del
camí.
2. Als efectes d'aquesta Ordenança, tots els terrenys de domini públic viari d'un
camí constitueixen la "zona de domini públic."
3. Els camins inclosos dins del Pla d'ordenació urbanística en la xarxa principal han
de tenir una amplada mínima de 6 metres; els camins inclosos en xarxes
secundàries han de tenir una amplada mínima de 3 metres.

Article 13. Execució de la xarxa de camins rurals de titularitat municipal
El municipi podrà aprovar projectes d'obra ordinaris per tal d'executar els plans de
camins o en el seu cas per modificar o ampliar la xarxa de camins que hi ha.
Les obres de condicionament de camins han de preveure puntualment àrees que
permetin l'encreuament de dos vehicles agrícoles o camions

Article 14. Usos de la zona de domini públic
La utilització dels camins rurals pot adoptar les següents modalitats:
a) Ús comú, general o especial.
b) Ús privatiu.

Article 15. Ús comú general
1. L'ús comú general dels camins rurals és aquell que, sotmès als principis de
llibertat, igualtat i gratuïtat, correspon per igual a tots els ciutadans i ciutadanes
indistintament i simultàniament, utilitzant el camí d'acord amb la seva naturalesa,
els actes d'afectació, aquesta Ordenança i les normes sectorials que siguin
d'aplicació.
2. Aquest ús comú general inclou la passejada, el trànsit de ramats o cavalcada, la
utilització de vehicles motoritzats i no motoritzats.
En els camins es podran instal.lar senyals indicatives de l'ús comú general permès
per a tot el camí o per a trams concrets.
3. La circulació de vehicles ha de respectar tant el medi com els béns i els drets
dels titulars dels terrenys i els drets dels vianants i dels usuaris no motoritzats i no
ha de causar perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones i als
ecosistemes naturals.
4. Sens perjudici del que s'acordi expressament per a cada tram de camí, la
velocitat màxima de circulació per camins i pistes no pavimentades, aptes per a la
circulació motoritzada, és de 30 quilòmetres per hora.
5. Només és permesa la circulació de vehicles amb rodes pneumàtiques, autoritzats
a circular per vies públiques segons el que disposa la normativa sectorial. Queda
totalment prohibida la circulació de vehicles o maquinària amb rodes de ferro, tipus
eruga o de qualsevol altra classe que puguin causar danys als camins rurals.
6. L'autoritat municipal pot imposar limitacions especials de trànsit a tots o a
determinats tipus de vehicles o usuaris, en tot el camí o en determinats trams o
parts, amb caràcter temporal o permanent, si la conservació, les exigències
tècniques o la seguretat del camí o la protecció de l'entorn natural ho exigeixen.
Aquestes limitacions o restriccions en l'ús comú general no generaran dret a
indemnització per part dels afectats i podran consistir tant en la prohibició absoluta
de transitar temporalment, com en la de fer-ho en determinades condicions.
7. Els usuaris dels camins rurals estan obligats a comunicar a l'Ajuntament tots els
danys i desperfectes que es produeixin als camins i al pagament de l'import de la
reparació quan en siguin responsables.
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Article 16. Ús comú especial
1. És ús comú especial del camí:
a) aquell que utilitzant el camí d'acord amb la seva naturalesa, sense excloure l'ús
per part de tots, no està inclòs en l'article anterior i
b) el que tot i ser-hi inclòs reuneix circumstàncies de perillositat, intensitat d'ús o
d'altres similars.
2. Es considerarà com a ús comú especial el trànsit intens de vehicles generat com
a conseqüència d'activitats que per les seves característiques en provoquen la
intensitat de l'ús.
A aquests efectes, i amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu, s'entendrà com a
trànsit intens:
a) La utilització per activitats de transport d'una única activitat o explotació, que
comporti un ús sistemàtic i continu del camí amb intervals i intensitats d'ús
rellevants per a la conservació del camí.
b) El que es deriva d'activitats industrials.
c) El que es deriva de l'execució d'una obra pública de caràcter supralocal.
d) El que es deriva d'explotacions mineres.
e) El que es deriva del transport a abocadors o plantes de reciclatge o
compostatge.
3. Es considera, en tot cas, com a ús comú especial:
a) el pas de maquinària de construcció i maquinària pesant;
b) la circulació amb cadenes per la neu quan les condicions del vehicle puguin
malmetre el paviment del camí;
c) les curses i proves esportives;
d) la circulació motoritzada en grup organitzada;
e) les activitats turístiques a motor organitzades en grup;
f) la circulació de vehicles amb materials qualificats com perillosos, molestos o
insalubres;
4. Tindrà la consideració d'un ús comú especial les ocupacions temporals quan
resultin imprescindibles per treballs, obres o serveis que no permetin solució
alternativa i s'haurà de garantir la circulació pel camí o, en el seu cas, executar el
desviament a càrrec del sol.licitant.

Article 17. Ús privatiu
És ús privatiu d'un camí aquell que consisteix en l'ocupació física d'una porció del
domini públic, perdurable en el temps, amb exclusió de la resta d'interessats, i que
té com a finalitat última la utilitat privada de l'usuari.

Article 18. Limitacions i prohibicions sobre la zona de domini públic
1. Resta totalment prohibida qualsevol activitat que suposi un dany per al camí o
per a la seguretat dels seus usuaris, i molt especialment les competicions, carreres
o altres modalitats de conducció extrema, que suposin un perill, entre d'altres, per
als agricultors, ramaders, ciclistes o altres usuaris del camí, animals domèstics o
fauna salvatge.
2. En la plataforma dels camins rurals no seran admissibles més usos
aprofitaments que els imprescindibles per a accessos a les finques limítrofes
creuaments a diferent nivell de conduccions i vies de pas de vianants o rodat.
3. Queden expressament prohibits els següents usos en la zona de domini públic:
a) Col.locar, instal.lar, dipositar o construir elements que obstaculitzin o impedeixin
el pas.
b) Estacionar vehicles o maquinària.
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c) Acumular materials.
d) Fer instal.lacions i obres, llevat del que disposa l'apartat anterior.
e) Llaurar les cunetes.
f) Sortir a fer la volta amb maquinària agrícola al camí, quan s'estan realitzant
tasques agrícoles en els camps.
g) Deixar o arrossegar fusta o altres materials als camins.
h) Llançar pedres i restes agrícoles a camins, cunetes o sèquies.
i) Tirar terra i tapar les cunetes dels camins en ocasió d'efectuar tasques agrícoles
pròximes.
j) Efectuar la crema de restes de materials agrícoles en camins, cunetes o sèquies.
k) Arrossegar eines o un altre tipus de maquinària que faci malbé la capa de
rodolament dels camins.
I) Qualsevol altra activitat contrària al que disposa aquesta Ordenança

Article 19. De l'accés motoritzat al medi natural
La regulació de l'accés motoritzat al medi natural serà la prevista a la Llei 9/95, de
27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural i el Decret de
desenvolupament D 166/98, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al
medi natural o normes que els modifiquin.

CAPÍTOL SEGON. DEL RÈGIM DE LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIALDELSCAMINS
SECCIÓ PRIMERA.DISPOSICIONS GENERALS

Article 20. Títols per ocupar o utilitzar els camins
1. Ningú pot, sense títol que ho autoritzi, atorgat per l'autoritat competent, ocupar
camins rurals de titularitat municipal o utilitzar-los en forma diferent a l'ús comú
general.
2. L'alcalde i els regidors i regidores amb atribucions delegades, com a
responsables de la tutela i defensa del domini públic local, vigilaran el compliment
del que estableix l'apartat anterior i, si escau, actuarà contra qui, mancant de títol,
ocupi els camins o es beneficiï d'un aprofitament especial sobre ells, a la fi dels
quals exercitarà les facultats i prerrogatives previstes en l'article 32 i següents de
l'Ordenança.
3. Les concessions i autoritzacions sobre els camins es regiran, en primer terme,
per la legislació bàsica de patrimoni i de contractació de les Administracions
públiques i de règim local; en segon lloc, pel desplegament normatiu realitzat pel
Parlament de Catalunya en aquestes matèries; i en tercer lloc per la legislació
especial reguladora dels camins; i en tot allò no previst per les normes anteriors,
per les disposicions d'aquesta Ordenança.

Article 21. Règim dels títols d'ocupació i utilització dels camins
1. L'ús comú especial i l'ús privatiu que no comporta la transformació o la
modificació del camí resten subjectes a autorització municipal.
2. L'ús privatiu inherent a la afectació del camí i el que comporta la seva
transformació o modificació resten subjectes a concessió administrativa.

Article 22. Contingut mínim de les autoritzacions i concessions
Sense perjudici dels altres extrems que puguin incloure les condicions particulars de
cada autorització i/o concessió, aquesta haurà d'incloure, almenys:
a) L'objecte de l'autorització o concessió
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b) El règim d'ús del camí o dret.
c) El règim econòmic a què queda subjecta l'autorització o la concessió
d) La garantia a prestar, si escau.
e) L'assumpció de les despeses de conservació i manteniment, impostos, taxes i
altres tributs, així com el compromís d'utilitzar el camí segons la seva naturalesa i
de lliurar-lo o mantenir-lo en l'estat que es rep.
f) L'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació, amb esment, si escau,
de l'obligatorietat de formalitzar l'oportuna pòlissa d'assegurança, aval bancari o
altra garantia suficient.
g) La reserva per part del municipi de la facultat d'inspeccionar que les actuacions
realitzades en el camí s'adeqüen al títol habilitant.
h) El termini i règim de pròrroga i subrogació la qual, en tot cas, requerirà la prèvia
autorització.
i) Les causes d'extinció de l'autorització o concessió.

Article 23. Taxes inherents a l'atorgament d'autoritzacions i concessions demanials
1. Les autoritzacions i concessions demanials poden estar subjectes a la taxa per
utilització privativa o aprofitament especial de béns del domini públic regulada en
la legislació d'hisendes locals, d'acord amb les ordenances fiscals que siguin
d'aplicació.
2. Les autoritzacions i concessions demanials que facin referència a usos especials i
privatius no incorporats a cap ordenança fiscal podran ser gratuïtes, atorgades amb
contraprestació o amb condicions.
3. Les autoritzacions i concessions demanials no estaran subjectes a taxa quan la
utilització privativa o aprofitament especial dels camins no dugui aparellada una
utilitat econòmica per a la persona autoritzada o, àdhuc existint aquesta utilitat, la
utilització o aprofitament suposi condicions o contraprestacions per al beneficiari
que anul.lin o facin irrellevant aquella.
En els casos previstos en el paràgraf anterior, es farà constar tal circumstància en
els plecs de condicions o clàusules de l'autorització i/o de la concessió demanial.

Article 24. Extinció de les autoritzacions i concessions demanials
Les concessions i autoritzacions demanials s'extingiran per les següents causes:
a) Mort o incapacitat sobrevinguda de l'usuari o concessionari individual o extinció
de la personalitat jurídica.
b) Falta d'autorització prèvia en els supòsits de transmissió o modificació, per fusió,
absorció o escissió, de la personalitat jurídica de l'usuari autoritzat o concessionari.
c) Caducitat per venciment del termini.
d) Rescat de la concessió, prèvia indemnització, o la revocació unilateral de
l'autorització.
e) Mutu acord.
f) Falta de pagament del cànon o qualsevol altre incompliment greu de les
obligacions del titular de la concessió, declarats per l'òrgan que va atorgar la
concessió o autorització.
g) Desaparició del camí
h) Desafectació del camí; en aquest cas es liquidarà segons el que preveu aquesta
Ordenança.
i) Renúncia de l'autoritzat o del concessionari.
j) Resolució judicial.
k) Qualsevol altra causa prevista en les condicions generals o particulars.
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Article 25. Liquidació de concessions i autoritzacions sobre camins desafectats
1. La proposta de desafectació dels camins sobre els quals hi hagin autoritzacions o
concessions s'haurà d'acompanyar de l'oportuna memòria justificativa de la
conveniència o necessitat de la supressió del caràcter de domini públic del camí o
del dret i dels termes, de les condicions i de les conseqüències de l'esmentada
pèrdua sobre la concessió.
2. Si es desafectessin els béns o drets objecte de concessions o autoritzacions, es
procedirà a l'extinció d'aquestes conforme a les regles següents:
a) Es declararà la caducitat d'aquelles en les quals s'hagi complert el termini per al
seu gaudi o respecte de les quals l'Ajuntament s'hagués reservat la facultat de
lliure rescat sense assenyalament de termini.
b) Respecte de les restants, s'anirà dictant la seva caducitat a mesura que vencin
els terminis establerts en els acords corresponents.
3. En tant que no es procedeixi a l'extinció, es mantindran amb idèntic contingut les
relacions jurídiques derivades de les esmentades autoritzacions i concessions. No
obstant això, les esmentades relacions jurídiques es passaran a regir pel dret
privat, i correspondrà a l'ordre jurisdiccional civil conèixer els litigis que sorgeixin.
4. L'Ajuntament podrà acordar l'expropiació dels drets si estimés que el seu
manteniment durant el terme de la vigència legal perjudica la ulterior destinació
dels béns o els fa desmerèixer considerablement a efectes de l'alienació.

Article 26. Garantia de la integritat dels camins
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial dels camins en comporti la
destrucció o el deteriorament, el beneficiari, sens perjudici del pagament de la taxa
corresponent, està obligat al reintegrament del cost total de les despeses de la
reconstrucció o reparació. Si els danys fossin irreparables l'entitat local serà
indemnitzada en la quantia igual al valor dels camins destruïts o l'import del
deteriorament dels danys. L'entitat local no podrà condonar total ni parcialment les
indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix aquest article.

SECCIÓ SEGONA. DE LESAUTORITZACIONS

Article 27. Règim general de les autoritzacions
1. Les autoritzacions per ocupar els camins rurals de titularitat pública o utilitzar-los
en forma diferent a l'ús comú general s'atorgaran directament als peticionaris que
reuneixin les condicions requerides, excepte si, per qualsevol circumstància, es
trobés limitat el seu nombre, en aquest cas ho seran en règim de concurrència i si
això no fos procedent, per no haver de valorar-se condicions especials en els
sol'licitants, mitjançant sorteig, si altra cosa no s'hagués establert en les condicions
per les quals es regeixen, sempre d'acord amb els principis d'objectivitat, publicitat
i concurrència.
2. No seran transmissibles les autoritzacions per a l'atorgament de les quals hagi de
tenir-se en compte circumstàncies personals de l'autoritzat o el nombre de les quals
es trobi limitat, tret que les condicions per les quals es regeixen admetin la
transmissió.
3. Les autoritzacions hauran d'atorgar-se per temps determinat.
4. Les autoritzacions podran ser revocades unilateralment pel municipi concedent
en qualsevol moment per raons d'interès públic, sense generar dret a
indemnització, quan resultin incompatibles amb les condicions generals aprovades
amb posterioritat, produeixin danys en el camí rural, impedeixin la seva utilització
per a activitats de major interès públic o menyscabin l'ús general.
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Article 28. Fiançament
A qui sol.liciti autoritzacions d'ús privatiu o aprofitament especial del domini públic,
qualsevol que sigui el règim econòmic que els resulti d'aplicació, podrà exigir-se-li
garantia, en la forma que s'estimi més adequada, de l'ús del camí rural i de la seva
reposició o reparació, o indemnització de danys, en cas d'alteració. El cobrament de
les despeses generades, quan excedeixi de la garantia prestada, podrà fer-se
efectiu per via de constrenyiment.

Article 29. Procediment
El procediment administratiu per atorgar les autoritzacions demanials per l'ús dels
camins de titularitat municipal es regula per la normativa de procediment
administratiu comú, de patrimoni i de règim local aplicable, d'acord amb les
prescripcions específiques següents:
a) L'autorització s'entendrà sens perjudici d'altri i salvant els drets de propietat.
b) L'alcalde podrà aprovar els models normalitzats de sol.licitud, tramitació
resolució per a cada tipus d'ús del camí subjecte a autorització.
c) L'alcalde haurà d'atorgar o denegar la llicència de manera motivada en el
termini de dos mesos, d'acord amb la legislació de règim jurídic i procediment
administratiu comú vigent.
d) Transcorregut el termini sense haver-se notificat la resolució expressa, es
considerarà desestimada la sol.licitud per suposar una transferència de facultats
relatives al domini públic.

TÍTOL TERCER. DEL RÈGIM DE DEFENSA l PROTECCIÓ DELS CAMINS RURALS DE
TITULARITAT MUNICIPAL

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

Article 30. Obligació de protegir i defensar els camins rurals de titularitat pública
L'Ajuntament està obligat a protegir i defensar els camins rurals de la seva
titularitat. Amb aquesta finalitat protegirà adequadament els béns i drets, procurarà
la inscripció registral i exercirà les potestats administratives i accions judicials que
siguin procedents a tal fi, d'acord amb la legislació vigent aplicable.

CAPÍTOL SEGON. DE LES FACULTATS l PRERROGATIVES PER A LA DEFENSA DELS
CAMINS PÚBLICS

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS

Article 31. Potestats i prerrogatives
1. Per a la defensa dels béns i drets objecte d'aquesta Ordenança, l'Ajuntament
tindrà les següents facultats i prerrogatives:
a) Investigar la situació dels camins rurals de titularitat municipal que
presumiblement pertanyin al seu patrimoni.
b) Atermenar en via administrativa els camins rurals de la seva titularitat.
c) Recuperar d'ofici la possessió indegudament perduda sobre els camins rurals.
d) Desnonar en via administrativa els posseïdors dels camins rurals, una vegada
extingit el títol que emparava la tinença.
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2. El coneixement de les qüestions de naturalesa civil que se suscitin en ocasió de
l'exercici per l'Administració municipal d'aquestes potestats correspondrà als òrgans
d'aquest ordre jurisdiccional.
Article 32. Règim de control judicial
Enfront de les actuacions que, en exercici de les facultats i potestats enumerades
en aquest capítol, i d'acord amb el procediment establert, realitzi l'Ajuntament no
serà possible incoar judicis verbals de tutela sumària de la tinença o possessió del
camí d'acord amb la legislació d'enjudiciament civil. Les demandes en les que
s'exerciti aquesta pretensió no s'admetran a tràmit.

Article 33. Comunicació de fets punibles
Si amb ocasió de la instrucció dels procediments es descobreixen indicis de delicte o
falta penal, i amb l'informe previ del secretari municipal, es posaran els fets en
coneixement del Ministeri Fiscal, sens perjudici de continuar amb la tramitació.

SECCIÓSEGONA. DE LA RECUPERACIÓDE LA POSSESSIÓDELSCAMINS

Article 34. Recuperació d'ofici
1. L'Ajuntament podrà recuperar per si mateix, en qualsevol moment, la possessió
d'un camí públic de titularitat municipal quan aquesta hagi estat pertorbada o
privada.
2. La recuperació d'ofici de la possessió dels camins rurals objecte de l'Ordenança
es durà a terme de conformitat amb el que s'estableix a la normativa de patrimoni
vigent.
3. En tot cas serà necessària la tramitació d'un procediment administratiu
contradictori, amb audiència dels interessats, en el que s'acrediti tant el fet de
trobar-se el camí en possessió administrativa com el fet d'haver estat aquesta
pertorbada o l'Ajuntament despullat de la mateixa. Aquesta acreditació es podrà
realitzar per qualsevol mitjà admissible en Dret, d'acord amb la legislació de règim
jurídic i procediment administratiu comú vigent. Són elements acreditatius de la
possessió tots aquells detallats en l'article 3, apartat 4, del títol primer d'aquesta
Ordenança.
4. Contra les actuacions dels ens locals en la recuperació d'ofici dels seus béns no
s'admeten judicis verbals de tutela sumària de la tinença o possessió del camí
d'acord amb la legislació d'enjudiciament civil, sempre que actuïn en matèria de la
seva competència i d'acord amb el procediment legalment establert.
5. El privilegi de la recuperació d'ofici habilita l'ens local per utilitzar tots els mitjans
compulsoris admesos legalment.
6. La resolució definitiva de l'expedient correspon a l'òrgan municipal legalment
competent. A l'expedient hi ha de constar l'informe del servei tècnic i de secretaria
de la corporació, l'acreditació a què fa referència l'apartat tercer d'aquest article i el
resultat de l'audiència dels interessats, així com les al. legacions que si s'escau
s'hagin formulat.
7. Quan els interessats en el procediment siguin desconeguts o s'ignori el lloc de la
notificació, o intentada aquesta no s'hagi pogut practicar, la notificació es farà
mitjançant anuncis al tauler d'anuncis corresponent. L'inici del tràmit d'audiència a
què té dret l'interessat s'ha de comptar a partir de la data de publicació de l'edicte.

Article 35. Recuperació d'ofici en cas de catàstrofe o infortunis públics
No caldrà procediment administratiu previ a la recuperació d'ofici d'un camí en cas
de catàstrofe o d'infortunis públics o greu perill. En aquests casos, l'alcalde
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adoptarà personalment i sota la seva responsabilitat les mesures necessanes i
adequades per a recuperar la possessió del camí, i en donarà compte immediat al
Ple, d'acord amb la legislació de règim local.

SECCIÓ TERCERA. DEL DESNONAMENT ADMINISTRATIU

Article 36. Potestat de desnonament administratiu
L'Ajuntament podrà recuperar en via administrativa la possessió dels camins quan
decaiguin o desapareguin el títol, les condicions o les circumstàncies que
legitimaven l'ocupació per tercers.

Article 37. Exercici de la potestat de desnonament
1. Per a l'exercici de la potestat de desnonament serà necessana la declaració
prèvia d'extinció o de caducitat del títol que atorgava el dret d'utilització dels
camins.
2. La declaració, així com els pronunciaments que calguin en relació amb la
liquidació de la situació possessòria i la determinació de la indemnització que, si
escau, sigui procedent, s'efectuaran en via administrativa, prèvia instrucció del
procediment, en el qual s'haurà de donar audiència a l'interessat.
3. La resolució que recaigui, que serà executiva sense perjudici dels recursos que
siguin procedents, es notificarà a qui posseeixi el camí i se li requerirà perquè
desocupi el bé. A aquest efecte se li concedirà un termini no superior a vuit dies.
4. Si el posseïdor no atengués el requeriment, es procedirà en la forma prevista per
la Llei de procediment administratiu. Es podrà sol.licitar l'auxili de les forces i
cossos de seguretat o imposar multes coercitives de fins a un cinc per cent del valor
dels béns ocupats, reiterades per períodes de vuit dies fins que es produeixi el
desallotjament, d'acord amb la legislació estatal de patrimoni de les
Administracions públiques.
5. Les despeses que ocasioni el desallotjament seran a càrrec de qui detenti el
camí, podent fer-se efectiu el seu import per mitjà de constrenyiment.
6. La competència pel desnonament correspondrà a l'òrgan municipal previst en la
legislació aplicable.
7. L'expropiació de finques rústiques o urbanes, terrenys o edificis produirà
l'extinció dels arrendaments i de qualsevol altres drets personals relatius a la seva
ocupació. El titulars dels drets d'ocupació extingits seran desnonats en els casos i
en les formes previstos a la legislació patrimonial i d'expropiació forçosa aplicable.
8. La indemnització per mutu acord requereix el compliment dels tràmits següents:
proposta de resolució del president, informe dels serveis tècnics, fiscalització de la
despesa i acord del Ple.
9. L'import de la indemnització per mutu acord s'entén com a partida alçada per
tots els conceptes i lliure de tota mena de despeses i impostos sense que sigui
procedent el premi d'afectació a què es refereix la Llei d'expropiació forçosa.

CAPÍTOL TERCER. DE LES MESURES DE PROTECCIÓ DELS CAMINS RURALS DE
TITULARITAT MUNICIPAL

Article 38. Actuacions immediates de protecció dels camins rurals de titularitat
municipal
1. Els agents de l'autoritat responsables de mantenir el camí en ús adequat per tal
que sigui utilitzat per tots els ciutadans i ciutadanes d'acord amb la seva
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naturalesa, podran adoptar mesures d'actuació immediata en la zona de domini
públic necessàries per a garantir l'ús comú general, entre d'altres:
a) Retirar els vehicles o maquinària estacionats.
b) Impedir la realització de curses o altres usos perillosos o que puguin malmetre el
domini públic.
c) Impedir qualsevol ús especial per al que no es disposi autorització o concessió o
amb incompliment greu del que disposen les seves condicions.
d) Retirar els objectes o materials que estiguin dipositats en el camí.
e) Tallar les branques, esbarzer i altra malesa que volin sobre la zona de domini
públic.
2. Igualment per a garantir la seguretat en l'exercici en l'ús comú general i impedir
que es produeixin danys greus en la zona de domini públic, es poden adoptar les
mesures d'actuació immediata, necessàries i adequades en la zona d'usos
restringits.

Article 39. Mesures provisionals
1. Simultàniament a l'inici d'un procediment sancionador per la realització d'obres o
activitats i1.legals en la zona de domini públic o en la zona de restricció d'usos, o un
cop iniciat el procediment per l'exercici de potestats d'investigació, atermenament,
recuperació d'ofici o desnonament, es podran adoptar, d'ofici o a instància de part,
les mesures provisionals que s'estimin oportunes per assegurar l'eficàcia de la
resolució que pogués recaure si existissin elements de judici suficients per a fer-ho.
Entre aquestes mesures provisionals es poden adoptar les següents:
a) L'ordre de suspensió d'obres o activitats il'legals desenvolupades sense títols
habilitants de l'ús del camí o sense ajustar-se a les condicions establertes.
b) Retirada de materials o maquinària.
c) Exigència d'avals o fiances.
2. Les mesures provisionals s'adoptaran de conformitat amb la legislació de règim
jurídic i procediment administratiu vigent. No es podran adoptar mesures
provisionals que puguin causar perjudicis de difícil o impossible reparació als
perjudicats o que impliquin violació de drets emparats per les lleis.
3. Iniciat qualsevol dels procediments previstos en aquesta Ordenança, en exercici
de les facultats i prerrogatives per a la defensa dels camins públics, l'òrgan
competent per a resoldre'l podrà, d'acord amb la llei, adoptar les mesures
provisionals que consideri necessàries per a assegurar l'eficàcia de l'acte que en el
seu moment pugui dictar-se.
En els casos que hi hagi un perill imminent de pèrdua o deteriorament del bé, les
mesures provisionals es podran adoptar, amb els requisits assenyalats per la Llei,
abans d'iniciar el procediment.

Article 40. Reparació i indemnització dels danys al domini públic
1. Els particulars que per frau o negligència causin danys en els camins rurals de
titularitat municipal o hi facin actes d'ocupació són obligats a reparar els danys i
perjudicis i a substituir el que haguessin sostret. Aquestes responsabilitats seran
substancials i executades per via administrativa.
2. La reparació dels danys i perjudicis, en els casos que sigui d'urgència la
reparació del dany per al normal servei del camí rural o sempre que sigui
aconsellable per les característiques dels danys, serà realitzada pels serveis
municipals, els quals passaran seguidament el pressupost detallat de les despeses
ocasionades al causant del dany, per tal que faci efectiu l'abonament en el termini
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de quinze dies. En cas de no pagament es procedirà a executar l'acte forçosament
per la via de constrenyiment segons la legislació vigent.
3. En la resta de casos, assabentat l'Ajuntament de l'existència de danys al camí,
podrà triar entre actuar d'acord amb el que es disposa en l'apartat anterior o
requerir a l'interessat perquè els repari en un termini no superior a quinze dies i
que es fixarà en la notificació, havent de deixar el camí rural en les mateixes
condicions en què es trobava en produir-se el dany. Si l'interessat no executa
l'acord en el termini establert, l'alcalde acordarà l'execució subsidiària. L'import de
la reparació podrà liquidar-se de forma provisional i realitzar-se abans de l'execució
subsidiària a reserva de la liquidació definitiva.

Article 41. Mesures de restabliment de la legalitat
1. L'incompliment de les obligacions previstes en aquesta Ordenança podran donar
lloc a l'adopció, per part del municipi, de les pertinents ordres d'execució.
L'incompliment d'aquestes ordres comportarà que l'Administració pugui fer-les
complir a traves dels mitjans d'execució forçosa previstos a la legislació
administrativa general.
2. En els termes que prevegi la legislació vigent, el municipi podrà imposar de
forma reiterada multes coercitives en el supòsit d'incompliment d'execució dels
actes i de les resolucions administratives destinades al compliment d'aquesta
Ordenança. La multa coercitiva és independent de les sancions que es puguin
imposar a l'empara d'aquesta Ordenança i compatible.

CAPÍTOL QUART. DE LA DELIMITACIÓ DEL DRET DE PROPIETAT PER A LA
CONSERVACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC VIARI

Article 42. Línia límit d'edificació
D'acord amb la normativa del POUM vigent (article 281), es defineix una àrea de
protecció de dotze metres a banda i banda de l'eix de tots els camins. En aquesta
àrea no es poden fer construccions o edificacions, però sí les tasques pròpies de
l'activitat agrícola.

Article 43. Zones de restricció d'usos
1. La distància de plantació pels conreus anuals ha de ser d'un mínim d'un mínim
d'l metre respecte l'aresta del camí.
La distància de plantació pel conreu de la vinya ha de ser d'un mínim de 7 metres
respecte l'eix del camí, en el cas que les files es plantin longitudinalment respecte
del camí, i de 8 metres, en el cas que les files es plantin perpendicularment.
S'admet, en aquest espai, la plantació d'arbres isolats, o bé en filera seguint la línia
longitudinal del camí, tipus figueres, ametllers o oliveres, ja que s'entén que formen
part del paisatge tradicional penedesenc. En tot cas, per a la seva plantació, caldrà
respectar la distància mínima d'un metre des de l'aresta del camí.
2. Les franges de fins tres metres d'amplada situades a partir de cadascuna de les
dues arestes dels camins, independentment de que pertanyin a la xarxa principal o
a la secundària i malgrat no estar delimitades en els plànols corresponents, són
declarades d'utilitat pública per aquest Pla d'ordenació, i en qualsevol moment es
pot acordar la necessitat de la seva ocupació. Per tant, l'Ajuntament de Vilafranca
pot adquirir-les totalment o parcial mitjançant expropiació forçosa i amb el
pagament de la indemnització adient, amb la finalitat de destinar-les a la millora de
l'ambient rural (plantació d'arbrat o de vegetació, tasques de condicionament, etc.).
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Article 44. Elements protegits
l.Els marges de pedra, les plantacions en filera longitudinals al llarg del camí, i els
arbres de més de 20 cm de diàmetre presents en la zona de protecció de dotze
metres a banda i banda de l'eix del camí es consideren elements protegits.
En casos excepcionals, i si per causes justificades, es considera necessària la tala
d'algun d'aquests arbres, caldrà sol.licitar la corresponent llicència municipal,
d'acord amb l'art. 42 del POUM. L'Ajuntament podrà condicionar l'atorgament de la
llicència per a la tala d'aquests arbres a la seva efectiva reposició, en un lloc proper
adient i amb les característiques que s'acordin.
2. El planejament urbanístic podrà preveure la possibilitat d'autoritzar
excepcionalment, ateses les condicions específiques, i en especial la necessitat de
construir murs de càrrega per raons de seguretat del camí, l'execució i/o el
manteniment d'obres o tancaments, ocupacions o activitats, temporals o
permanents, en la zona compresa entre l'aresta exterior de la zona domini públic i
la línia d'edificació, que no respectin els límits anteriors, quan aquests no afectin a
la visibilitat, seguretat i lliure circulació dels camins.
L'autorització s'adoptarà mitjançant acord municipal motivat, i prèvia instrucció del
corresponent procediment, amb ple respecte de l'ordenament jurídic i especialment
del principi d'igualtat i del principi de proporcionalitat.

Article 45. Edificacions i instal.lacions existents en la zona de restricció d'usos
prevista en el planejament urbanístic
En les construccions o instal.lacions que es trobin en la zona de restricció d'usos
prevista pel planejament no es podran autoritzar obres de consolidació ni
d'augment de volum, però sí les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la
seguretat de les persones o la bona conservació de les dites construccions i
instal.lacions. Les obres que s'hi autoritzin no comporten augment del valor
d'expropiació.

Article 46. Eliminació d'objectes i construccions per motius de seguretat
Excepcionalment, quan per raons de seguretat viària es consideri necessari,
l'alcalde podrà ordenar en qualsevol moment, previ informe tècnic, la tala dels
arbres i arbusts i la destrucció dels objectes o construccions situats dins la zona de
restricció d'usos prevista en el planejament urbanístic, quan impedeixin la
visibilitat. Aquest acord es notificarà als afectats, que disposaran de 15 dies per
portar-lo a terme. En cas de negativa o incompliment en el termini fixat es
procedirà a realitzar l'Ajuntament subsidiàriament a càrrec de l'interessat.

Article 47. Moviments de terres
Tots els terrenys que confronten amb els camins només podran variar el seu nivell
actual si respecten les condicions següents:
a) En el supòsit que es vulgui elevar el nivell de la parcel.la que confronta amb el
camí, el propietari del terreny estarà obligat a evitar el vessament de l'aigua del
seu terreny al camí i a realitzar les accions oportunes perquè no succeeixi.
Tanmateix, si l'elevació ha de provocar un embassament de l'aigua en el camí,
estarà obligat a realitzar les actuacions pertinents per evitar-ho. En aquests casos
d'elevació del terreny s'haurà de deixar un talús màxim de 45 graus.
b) En el supòsit que és vulgui rebaixar el nivell de la parcel.la que confronta amb el
camí, el propietari haurà de deixar un talús màxim de 45 graus.
c) Les obres per als encreuaments soterranis tindran la deguda resistència, essent
coberts amb un mínim de 15 centímetres de formigó de 350, deixant el paviment
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en les mateixes condicions que estava i s'executaran de manera que produeixin el
mínim de molèsties als usuaris del camí.

Article 48. Instal.lacions subterrànies i aèries
Les xarxes de conducció d'aigua, sanejament, gas, telèfon, electricitat, fibra òptica i
altres instal.lacions o serveis hauran de complir les condicions tècniques i de
seguretat que puguin establir-se a l'efecte per les administracions competents. En
cas d'esteses i instal.lacions aèries que creuin sobre els camins, caldrà que el gàlib
sigui suficient per evitar accidents.

Article 49. Aigües procedents de les finques contigües
1. Els titulars de les finques que limitin amb els camins estan obligats a impedir
que, pel motiu que sigui, arribi als camins l'aigua procedent de rec de la finca i
d'aigües pluvials o de qualsevol altra naturalesa.
2. Els titulars i usuaris de les sèquies i braçals de rec tenen l'obligació de mantenir-
los en perfecte estat de neteja i conservació, per tal que l'aigua no pugui vessar,
entollant els camins.

Article 50. Accessos
1. Els accessos a les finques privades hauran de comptar amb l'autorització
municipal prèvia, i totes les despeses de construcció, manteniment i substitució
aniran a càrrec dels beneficiaris.
2. Les aigües de vessament a la zona d'accés s'hauran de recollir abans d'arribar al
camí i conduir de forma adequada per tal que no envaeixin la calçada ni afectin
l'explanació.
3. Els propietaris hauran de mantenir els accessos a les seves parcel.les nets
perquè l'aigua hi transiti.

Article 51. Obligacions
Els propietaris i els titulars de drets d'usos i ocupació de terrenys que confronten
amb els camins resten obligats a:
a) Tallar les branques, esbarzers i altra malesa en general que volin sobre la zona
de domini públic.
b) Mantenir i netejar degudament les cunetes que confronten a les seves
propietats.
c) No llaurar els talussos confrontants amb el camí. En cas que la parcel.la agrícola
i el camí se situïn a la mateixa alçada, caldrà mantenir un espai d'un mínim de 50
cm sense llaurar entre el camp i l'aresta del camí.
d) No tapar les canelles.
e) No treure els desguassos de les finques a les cunetes, llevat que ho autoritzi
l'Ajuntament.
f) Respectar la xarxa de desguassos
g) No efectuar la crema de restes de materials agrícoles als marges dels camins.
h) Impedir la caiguda d'objectes i la sortida d'animals al camí, construint per a això
i pel seu compte les proteccions i els tancaments que calgui.
i) Abstenir-se de realitzar qualsevol activitat que pugui suposar un dany per al
domini públic o la seguretat dels seus usuaris.

Article 52. Normativa urbanística i sectorial
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Les prohibicions i limitacions específiques establertes d'acord amb aquesta
normativa s'apliquen sense perjudici del que hagi establert amb caràcter més
restrictiu la normativa urbanística i sectorial vigent.

TÍTOL QUART. DEL RÈGIM SANCIONADOR

Article 53. Compatibilitat de les mesures restitutòries i sancionadores
Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador
seran compatibles amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada
al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis
ocasionats que podrà determinar l'òrgan competent, d'acord amb el que estableix
aquesta Ordenança.

Article 54. Definició i tipificació
Constitueixen infraccions administratives tots els actes i omiSSions il. lícits
considerats així per aquesta Ordenança, que les tipifica com a molt greus, greus i
lleus.
En el cas que es produeixi una acció o omissió en matèria de camins públics rurals
que constitueixi infracció d'acord amb una llei sectorial, s'aplicarà aquesta, sens
perjudici de la possible col'laboració reglamentària d'aquesta Ordenança.

Article 55. Infraccions molt greus
Es consideraran infraccions molt greus les següents:
1. Causar danys, de forma greu i rellevant, als camins rurals de titularitat municipal
per:
a) Sostreure, deteriorar o destruir, per acció o omissió, qualsevol element de la
zona de domini públic.
b) circular pels camins amb vehicles o maquinària amb rodes de ferro, tipus eruga
o de qualsevol altra classe que puguin causar danys als camins rurals, llevat
d'autorització administrativa.
c) Realitzar pintades a la calçada, murs, senyals i altres elements de la carretera o
camí, qualssevol que sigui la seva finalitat.
d) Realitzar moviments de terres, excavacions o altres actes a la zona de domini
públic viari o de protecció que perjudiquin o posin en risc l'estabilitat de les
estructures o explanació de la carretera o camí.
2. Impedir de manera greu, immediata i directa l'ús comú general dels camins
rurals de titularitat municipal i/o afectar de forma greu i rellevant a la seguretat o
visibilitat del camí o els usuaris d'aquest com a conseqüència de:
a) Modificar, sense autorització municipal, les característiques o la situació del camí
rural, quan s'impedeixi que l'element de què es tracti segueixi prestant la seva
funció, impedint el seu ús per altres persones amb dret a la seva utilització.
b) Dipositar, col.locar, abocar o ocupar el camí amb maquinària, materials o
objectes de qualsevol naturalesa, sense l'autorització deguda o amb incompliment
de les condicions
c) Permetre la sortida d'animals o la caiguda d'objectes o materials de qualsevol
mena a la zona de domini públic, per acció o omissió.
d) Embrutar en general la calçada i les voreres d'una carretera o camí amb pedres,
terres, restes de la poda o tala d'arbres i altres elements, de manera continuada i
repetida en el temps i l'espai.
e) Col.locar sense autorització tancaments de qualsevol classe a la zona de domini
públic d'un camí.
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f) Efectuar la crema de restes de materials agrícoles en la zona de domini públic o
en la zona d'usos restringits.
g) Permetre d'una forma intencionada o per negligència que l'aigua del rec discorri
pel camí rural, així com desembocar-hi canonades i drenatges.
h) Qualsevol actuació que, per acció o omissió, pugui afectar de forma greu i
rellevant a la seguretat dels vehicles que circulen pel camí rural.
3. Circular pels camins rurals de titularitat municipal amb vehicles que per les
característiques o càrrega suposin una pertorbació rellevant de la tranquil.litat dels
veïns, de l'exercici de drets legítims d'altres persones, afectin al normal
desenvolupament d'activitats de tota classe o a la salubritat pública, llevat
d'autorització administrativa i els vinculats a usos agrícoles, forestals i ramaders.
4. Les qualificades com a greus, quan s'apreciï reincidència. A aquests efectes es
considerarà que hi ha reincidència quan en el termini d'un any s'hagi comès pel
mateix responsable alguna altra infracció greu i que es trobi ja declarada i
sancionada per resolució definitiva.

Article 56. Infraccions greus
Es consideraran infraccions greus les següents:
1. Causar danys als camins, quan no siguin greus i rellevants, o impedir l'ús comú
general dels camins sense afectar greument la possibilitat d'exercici de l'ús comú
general o la seguretat o visibilitat dels usuaris, com a conseqüència de:
a) Sostreure, deteriorar o destruir qualsevol element de la zona de domini públic.
b) Dipositar, col'locar, abocar o ocupar el camí amb maquinària, materials o
objectes de qualsevol naturalesa, sense l'autorització o amb incompliment de les
condicions.
c) Modificar les característiques o la situació del camí rural quan la conducta no es
pugui qualificar com a molt greu.
d) Circular pels camins amb vehicles que per les seves característiques o càrrega
afectin al ferm del camí i/o suposin una pertorbació de la tranquil.litat dels veïns,
de l'exercici de drets legítims d'altres persones, afectin al normal desenvolupament
d'activitats de tota classe o a la salubritat pública, llevat d'autorització
administrativa.
e) Realitzar pintades a la calçada, murs, senyals i altres elements de la carretera o
camí, qualssevol que sigui la seva finalitat.
f) Deixar o arrossegar fusta, eines, maquinària o altres materials als camins.
g) Sortir a fer la volta amb maquinària agrícola al camí, quan s'estan realitzant
tasques agrícoles en els camps.
h) Llançar pedres i restes agrícoles a les sèquies quan es provoqui l'embassament
d'aigües al camí rural.
i) Llençar terra i tapar les cunetes dels camins en ocasió d'efectuar tasques
agrícoles pròximes.
j) Efectuar la crema de restes de materials agrícoles en la zona d'usos restringits.
k) Embrutar en general la calçada i les voreres d'una carretera amb pedres, terres,
restes de la poda o tala d'arbres i altres elements, quan no pugui ser qualificada la
conducta de molt greu.
2. Fer un ús comú especial o un ús privatiu del camí rural de titularitat municipal
sense haver obtingut la necessària llicència o concessió administrativa o incomplint
les condicions.
3. Vulneració de prohibicions i incompliment d'obligacions:
a) Realitzar obres, instal.lacions o actuacions no permeses en els camins o dins la
zona d'usos restringits, sense les autoritzacions o llicències requerides o incomplint
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les condicions quan no sigui possible la legalització posterior, sempre que no pugui
ser qualificada com a infracció molt greu en virtut del que estableix l'article
anterior.
b) Permetre la sortida d'animals o la caiguda d'objectes o materials de qualsevol
mena a la zona de domini públic, per acció o omissió.
c) Efectuar encreuaments aeris o subterranis no permesos en els camins o dins la
zona delimitada entre l'aresta exterior del camí rural i la línia d'edificació, o fer-ne
sense l'oportuna autorització o incomplint les condicions.
d) Obrir nous accessos a un camí rural de titularitat municipal o modificar la
funcionalitat d'altres ja existents sense l'autorització o amb incompliment de les
condicions establertes.
e) Permetre d'una forma intencionada o per negligència, que l'aigua del rec discorri
pel camí rural, així com desembocar-hi canonades i drenatges.
f) Obstruir amb actes o omissions l'exercici de les funcions d'explotació i policia a
l'administració titular.
g) Incomplir, en general, les prescripcions imposades en les autoritzacions u
concessions atorgades.
h) Realitzar en general qualsevol classe d'actes amb la pretensió d'alterar la
possessió o titularitat pública dels camins rurals.
i) Realitzar publicitat o col.locar senyals no autoritzats en zona o elements de
domini públic del camí.
4. Les qualificades com a lleus, quan s'apreciï reincidència.

Article 57. Infraccions lleus
Es consideraran infraccions lleus les següents:
1. Causar danys lleus als camins rurals de titularitat municipal, impedir lleument
l'exercici de l'ús comú general o afectar lleument la seguretat del camí i dels
usuaris.
2. Realitzar obres, instal.lacions o actuacions no permeses en els camins o dins la
zona delimitada entre el marge exterior del camí i la línia d'edificació sense les
corresponents autoritzacions i llicències municipals o incomplint les condicions,
quan aquestes no es qualifiquin com infraccions greus o molt greus en virtut del
que disposen els articles anteriors.
3. Qualsevol incompliment de les disposicions d'aquesta Ordenança que no estigui
tipificat com a greu o molt greu.

Article 58. Sancions
1. Les infraccions, tret que una norma amb rang de llei prevegi sancions superiors,
se sancionaran amb multa d'acord amb la graduació següent:
a) Infraccions lleus: multa de fins a 750 euros.
b) Infraccions greus: multa de fins a 1.500 euros.
c) Infraccions molt greus: multa fins a 3.000 euros
2. L'import de les sancions, quan la infracció comesa causi danys en el camí, s'ha
d'incrementar fins al valor del perjudici causat i pot arribar fins al doble d'aquest,
d'acord amb l'article 233.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. En el cas de les infraccions tipificades per aquesta Ordenança que pressuposen
actes d'ocupació del camí l'import de la sanció s'ha d'incrementar fins al valor de la
usurpació i pot arribar fins al doble d'aquest, d'acord amb l'article 233.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya. El valor de la usurpació serà calculat d'acord amb els
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criteris utilitzats per la corresponent ordenança fiscal per a fixar l'import de les
taxes per utilització privativa o aprofitament especial dels camins.

Article 59. Graduació de sancions
Per tal de mantenir una adequació entre la gravetat dels fets i la sanció aplicada,
per a la graduació de les sancions s'han de tenir en compte, de manera motivada a
la resolució, les circumstàncies concretes de la infracció, i en especial els criteris
següents:
a) La gravetat i la transcendència social de la infracció.
b) El risc creat per l'activitat per a la seguretat de les persones.
c) Els perjudicis, qualitatius i quantitatius, ocasionats a les persones i als béns.
d) La capacitat econòmica de l'infractor.
e) La reiteració per la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de
diferent tipus quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa; o reincidència per la comissió en el termini d'un any de més d'una
infracció del mateix tipus quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
f) La negligència o intencionalitat.
g) La conducta observada per al compliment de les disposicions legals, l'adopció de
mesures de reparació exigibles abans de finalitzar l'expedient sancionador.
h) Qualsevol altra circumstància que incideixi en sentit atenuant o agreujant de la
conducta.

Article 60. Procediment
1. Pel que fa al procediment sancionador serà d'aplicació la llei de procediment
administratiu i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
2. Actuarà com instructor de l'expedient la persona nomenada per l'Alcaldia a
l'acord d'iniciació de l'expedient. Segons la naturalesa i quantia dels danys, es
nomenarà un tècnic per valorar l'import dels que s'hagin ocasionat.
3. L'òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador serà l'alcalde.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Plantacions en zona de servitud
Aquesta Ordenança respecta la situació actual de les plantacions en la zona de
servitud, però els propietaris confrontants amb els camins hauran de tallar les
branques que volin sobre la zona de domini públic.

Segona. Construccions en zona de servitud.
Aquesta ordenança respecta les construccions existents actualment en la zona de
servitud, però no és permesa la reconstrucció ni l'ampliació d'aquestes. Aquesta
disposició no s'aplicarà a aquelles construccions que no comptin amb la llicència
municipal preceptiva.

DISPOSICIÓ FINAL. Vigència
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent a la publicació al Butlletí Oficial
de la Província i estarà en vigor mentre no es procedeixi a la seva modificació o
derogació expressa
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VOTACIÓ: L'anterior dictamen és aprovat per unanimitat dels regidors presents

INTERVENCIONS:

El Sr. Josep Maria Martí (PDeCAT) manifesta que el 18 d'octubre de 2016 es va
aprovar inicialment. Es va presentar una sola al.legació per part d'Unió de Pagesos.
Com que aquesta al. legació va ser formulada als diferents ajuntaments que havien
aprovat l'ordenança que tenia com a model la elaborada per la Diputació de
Barcelona, va ser estudiada per la Diputació i consensuada la seva resposta amb
Unió de Pagesos.

Amb l'ordenança de camins, Vilafranca fa un pas més per protegir i cuidar els
camins. Fins ara ho feia el pagès a la seva manera. Ara és volen més transitables.
És una mobilitat tova motivada per pràctica de l'enoturisme i de foment de l'esport i
vida saludable.

El Sr. Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot favorable, perquè l'única esmena s'ha
consensuat. Adverteix que la sanció màxima, de 3.000(, pot ser insuficient per
desincentivar la conducta de l'infractor.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) anuncia el vot favorable del seu grup, perquè estan
d'acord amb els principis que fixa l'ordenança, perquè es contempla detalladament
quins són els usos i perquè l'article 30 marca les obligacions de l'ajuntament.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que ja van votar a favor en l'aprovació inicial.
La xarxa de camins ha de ser un element clau de Vilafranca i espera que es pugui
incorporar el plànol detallat de camins públics.

Hi ha un parell d'articles que els ofereixen dubtes de si són compatibles. L'article
12.3 estableix que els camins inclosos en la xarxa de camins han de tenir una
amplada de 6 metres i els secundaris han de tenir una amplada de 3. En canvi,
l'article 44.1 estableix la protecció dels marges de pedra i dels arbres més grans de
20 centímetres de diàmetre. La distància d'un metre des del conreu fins al marge
del camí pot ser insuficient.

Posa en relleu la importància de que els camins siguin permeables i demana que es
posin els recursos necessaris per l'observança de l'ordenança. Cal una vigilància
real i insten a fer control i seguiment.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que hi donaran suport i que celebren que
s'hagin acceptat les al.legacions fetes per unió de Pagesos. L'ordenança regula
diversos aspectes positius per l'entorn.

9. SOL.LICITUD DE ZONA DE SEGURETAT CINEGÈTICA. Sol.licitar al
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació la declaració de
zona de seguretat a efectes cinegètics de 1.150,46 Ha
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La Comissió Informativa d'Acció Territorial i Serveis Urbans proposa que se sotmeti
al Ple municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen següent:

L'entorn natural i agrícola de Vilafranca és un espai cada vegada més utilitzat per
ciutadans i visitants, per la pràctica de l'esport, passeig, turisme, etc. A més, el
terme municipal de Vilafranca del Penedès és una zona molt poblada, creuada per
nombroses infraestructures i camins públics, al voltant de les quals existeixen
zones de seguretat (llocs on no es pot usar armes de foc) i tots aquests
condicionants fan difícil la pràctica de la caça a una gran extensió del terme
municipal.

Tanmateix, és necessària la caça per evitar proliferació d'algunes especies
cinegètiques que no tenen depredadors naturals, i que poden causar danys a vinyes
i cultius agrícoles en general.

En matèria de caça, actualment, la major part del terme municipal de Vilafranca és
un terreny d'aprofitament cinegètic comú o zona lliure de caça, ja que no està
inclòs en cap Àrea Privada de Caça (APC). Això suposa que, sempre que es
compleixi la normativa vigent, qualsevol persona pot anar-hi a caçar. En canvi, a
diferència del que passa en les zones lliures, les APC estan gestionades per
societats de caçadors ben identificades, generalment lligades al territori.

En l'informe presentat pel Cos d'Agents Rurals en data 29/05/2017, s'explica de
manera detallada aquesta situació, es detallen les denúncies efectuades durant els
darrers cinc anys i es proposa declarar la zona lliure com a zona de seguretat,
valorant la possibilitat de què les zones més allunyades del nucli de Vilafranca les
gestionin les APC veïnes. En aquest informe, es proposa un model de gestió que
mantingui la caça en alguns espais (els més allunyats de la zona habitada, menys
freqüentats), i que aquests siguin gestionats per APC; d'aquesta manera,
s'eliminaria la zona lliure de caça, més difícil de controlar i on es detecten la major
part d'incidències. També s'exposa que declarar zona de seguretat no implica que
no es pugui actuar quan hi ha danys justificats a l'agricultura, ja sigui per porc
senglar, per conill, o d'altres espècies, ja que en aquest cas es pot sol.licitar al
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, una autorització
excepcional per a la caça en aquests espais.

S'han fet les consultes pertinents a les diferents APC veïnes, i s'han tingut en
compte les futures ampliacions previstes per les APC B-10.318, B-10.258 i B-
10.292.

D'altra banda, es té en compte que, segons la Llei 3/2015 de mesures fiscals,
financeres i administratives, els promotors de les zones de seguretat seran els
responsables de la gestió cinegètica de l'espai així com dels possibles danys que la
fauna cinegètica pugui ocasionar.

Per tot això,

S'ACORDA:
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Presentar una sol. licitud al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya per declarar zona de seguretat, a
efectes cinegètics, una superfície de 1.150,46 Ha del terme municipal de Vilafranca
del Penedès. Els límits es descriuen i estan representats en l'informe i plànol annex.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen és aprovat per unanimitat dels regidors presents

INTERVENCIONS:

El Sr. Josep Maria Martí (PDeCAT) exposa que en matèria de caça, actualment
Vilafranca és una zona lliure de caça i no està inclosa en cap coto, això vol dir que
qui vol caçar, ho pugui fer lliurement. Això ha donat algun problema, ja que venen
caçadors que no coneixen el territori i no saben en quins llocs hi pot haver gent i en
quins no.

El DARP va informar dels llocs on hi havia hagut incidències i han dissenyat la
proposta.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favorablement, ja que el municipi de
Vilafranca és petit i hi pot haver enfrontament entre caçadors i vianants.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que s'avança cap a un plantejament més
estricte de la caça. Va en la bona línia de protecció dels animals. Cal fer altres
plantejaments per anar cap a la reserva cinegètica.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que consideren un pas endavant que dóna més
seguretat a la ciutadania i als agents rurals. Cal trobar sistemes més respectuosos i
sostenibles per controlar els danys de la fauna als conreus.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que estan d'acord. Fa uns plens es va demanar
com estava el tema de la caça. Cal que la senyalització de les zones de caça siguin
prou clares i demanen que els agents vetllin pel compliment de la normativa
aprovada i es senyalitzi adequadament per evitar possibles problemes.

ALCALDIA
10.Donar compte del Decret d'Alcaldia de 7 de setembre de 2017

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que el dia 6 de setembre es va aprovar el
Decret de convocatòria del Referèndum. Hi età totalment d'acord. El dia 7, a
primera hora del matí, va signar el Decret de suport al referèndum. Aquest Decret
ha fet que hi hagi imputacions a alcaldes que el van signar.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) agraeix la predisposició de l'alcalde per signar aquest
Decret. Agraeix a totes le persones que van tirar endavant i coordinar aquest
referèndum i als que hi van participar.
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El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que el PP no va donar suport. Manifesta que
l'alcalde va donar suport a una convocatòria, cosa que li pot comportar
responsa bil itats.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) veient les paraules del representant del partit més corrupte
d'Europa, es suma a les paraules del Sr. Aureli i vol agrair a l'exèrcit invisible que
va fer que 1'1 d'octubre es podés votar.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que és discutible que el PP sigui el partit més
corrupte d'Europa, a Catalunya hi ha el partit del 3%, l'antiga convergència, el
partit socialista i ERC encara no li ha tocat, potser perquè massa poder no han
tingut i això triga un temps en que acabi sortint.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que més enllà de les discrepàncies polítiques,
entenen que les imputacions no s'ajusten a dret i donen suport a l'alcalde i a la
gent que van organitzar la votació.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que agraeixen a tota la gent que va estar
col.laborant d'una manera o altra en el referèndum i recolzament a l'alcalde.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) recorda al Sr. Josep Ramon, que ERC és un partit amb 86
anys d'història sense cap cas de corrupció.

11. MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS. Moció
presentada pel Grup Municipal de VeC en defensa del sistema públic de
pensions.

MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS QUE PRESENTA
VILAFRANCA EN COMÚ l FINALMENT TAMBÉ ENCAPÇALADA PEL PSC A
L'AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Davant l'incessant i qüestionament al qual s'està sotmetent el nostre Sistema de
Seguretat Social, i per tant a la viabilitat del nostre sistema de pensions, les
organitzacions sindicals UGT i CC.OO, donant continuïtat a les mobilitzacions en
defensa de les pensions públiques, han iniciat una campanya de suport i defensa
d'un sistema que ha estat, i ha de seguir sent, garant de cohesió i de protecció
social.

De forma subtil però constant, es repeteixen arguments que culpabilitzen la
mateixa ciutadania de l'escassetat de recursos. La pretensió no és una altra que
acabem creient que els responsables d'una suposadament inevitable inviabilitat del
sistema de pensions és de les persones, per ser molt grans o fins i tot per tenir
pocs fills, o per tenir feines escasses i poc remunerades.

Des del moviment sindical es denuncia que aquestes tesis estan basades en la
voluntat de mantenir les equivocades polítiques d'austeritat a ultrança, en
concurrència amb aquelles que es fonamenten a presentar, des de sectors amb
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clars interessos mercantils, les pensions públiques com a inviables, al mateix temps
que s'ofereixen com a alternativa sistemes privats de pensions, obviant que no són,
de cap manera, capaços de protegir millor la població pensionista.

Els poders públics han d'apostar per garantir, des del sistema públic, pensions
suficients com a eina fonamental per mantenir i reforçar la cohesió social. Les
cotitzacions procedents de l'ocupació, que han de millorar la seva disminuïda
aportació actual, i el reforç del finançament públic, com a element de redistribució
de renda, són peces essencials.

Les cotitzacions a la Seguretat Social no són, com es repeteix per intentar
desacreditar-les, un impost que paguen els empresaris i en menor mesura els
treballadors. La cotització a la Seguretat Social és salari diferit, que es lliura a
l'Estat perquè sigui el garant de les nostres prestacions i per tenir cobertes les
situacions de malaltia, defunció o vellesa.

El problema no està en el sistema, les necessitats futures del qual són conegudes i
previsibles, sinó que està, entre altres causes, en la voluntat de reduir el seu nivell
de cobertura, en el debilitament de les seves fonts de finançament procedents del
mercat de treball, afeblint els mecanismes de distribució de renda en les empreses i
en la societat, en l'ús que, de vegades, es fa de la recaptació, destinant els diners a
altres finalitats per les quals no estava previst. L'increment de pensionistes i la
major durada de les prestacions, processos coneguts, previsibles i saludables, han
d'anar acompanyats de mesures efectives, acordades amb els interlocutors socials
i, en la major mesura possible, amb forces parlamentàries, que permetin mantenir
el pacte intergeneracional que constitueix el nostre Sistema Públic de Pensions de
repartiment.

Per tot l'anterior, el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès assumeix el
següent

ACORD

Ens sumem a les reivindicacions de les organitzacions sindicals CCOO i UGT, i
donem suport a les marxes promogudes per aquestes organitzacions, que
travessen la nostra localitat, en la defensa d'un Sistema Públic de Pensions que
garanteixi el manteniment del contracte social inherent al nostre Sistema Públic de
Pensions.

A través d'aquest, s'afavoreix la cohesió social i es respecten els drets construïts al
llarg de la vida laboral, al costat de mesures efectives de redistribució de la riquesa,
que garanteixin pensions suficients en tots els casos.

Així mateix, traslladem al Govern, als grups parlamentaris i als interlocutors socials
la necessitat de recuperar els mecanismes de govern participat del Sistema Públic
de Pensions a través del Diàleg Social i en el marc configurat en el Pacte de Toledo.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat dels regidors presents
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INTERVENCIONS:

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que la moció es va presentar en un moment
en que hi havia marxes arreu de l'estat espanyol. És útil que l'ajuntament es
posicioni a favor del sistema públic de pensions. El pp s'ha petat la guardiola de les
pensions. És un decisió política que busca afavorir la contractació d'un sistema
privat de pensions.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que està d'acord amb els sistema públic de
pensions. El PP ha hagut de recórrer a la guardiola de les pensions a causa de la
crisis. El problema és com es financen les futures pensions. Per la sostenibilitat del
sistema, cal tenir en compte l'augment de l'esperança de vida. Cal reeditar el pacte
de Toledo, per tal d'acordar tenint en compte l'augment de l'esperança de vida.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que votaran favorablement la moció. Defensen
un sistema públic de pensions que serveix per redistribuir la riquesa. Les retallades
suposen menys pensions i pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes. Estan
marginant als pensionistes i els estan apartant del progrés econòmic i social,
augmentat les seves desigualtats. Cal que es destinin a mantenir el poder adquisitiu
de les pensions les desenes de milers de milions d'euros que es regalen a grans
empreses i a rendes altes. Quan el PP va arribar al Gobierno, el fons de reserva de
la Seguretat Social, tenia 66.000 milions d'euros. Se'ls han petat i segurament
també deu ser culpa del procés català. L'estat espanyol, que regala milions als
bancs, ha de demanar un préstec de 10.000 milions per pagar les pensions. Per
garantir un sistema de pensions dignes, el millor és la república catalana.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que estan a favor de les mobilitzacions per
defensar el sistema públic de pensions. No estan d'acord amb el pacte de Toledo,
que ha estat continuament superat, ja que ha vist que els increments de pensions
lligat a la situació econòmica, o s'ha allargat l'edat de jubilació.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) anuncia el seu vot favorable i demana encapçalar la
moció. En la part expositiva es diu que alguns poders públics volen crear una idea
de la por i consideren que la pensió és una almoina. Les pensions són un dret
aconseguit per la lluita duta a terme durant molts anys per moltes persones. Les
pensions cohesiones socialment. S'ha de mantenir un sistema de pensions i s'ha de
lluitar per uns ingressos dignes. Està segur que els grups socialistes lluitaran
perquè es mantinguin.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) anuncia que votaran a favor de la moció. El millor
sistema de pensions és el que hem de fer des de la república.

12.MOCIÓ PEL DESPLEGAMENT DE LA TAXA PER L'ÚS DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT D'ENERGIA
ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS. Moció presentada pel Grup
Municipal de VeC pels desplegament de la taxa d'ús del domini públic local de
les instal.lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE VILAFRANCA EN COMÚ PEL DESPLEGAMENT DE
LA TAXA PER L'ÚS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL.LACIONS DE
TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA l HIDROCARBURS

El procés de privatització de diferents sectors industrials estratègics per la nostra
societat, especialment aquells relacionats amb els subministraments bàsics d'aigua,
gas i electricitat, ha comportat no només una pèrdua de capacitat de gestionar els
mateixos amb una perspectiva de bé comú sinó el manteniment de certs privilegis
provinents del seu caràcter públic en el passat, que s'han mantingut sota
l'argument precisament del seu caràcter estratègic i de l'interès general.

La realitat és que en la selva dinàmica de gestió, les grans companyies
distribuïdores de subministraments no han deixat d'acumular multimilionaris
beneficis mentre la ciutadania ha vist com les seves factures es veien
incrementades de manera constant. Les situacions de pobresa energètica sorgides
de la combinació de la precarietat laboral, la crisi econòmica i el mal estat d'alguns
habitatges, ha topat amb unes tarifes molt cares i amb una manca de sensibilitat
general de les companyies que lluny de tenir un paper facilitador i pal'liatiu de les
diverses situacions s'han desentès del problema i l'han traspassat a les
administracions públiques que han esdevingut en molts casos pagadores
subsidiàries de les factures pendents.

Paral.lelament a aquest ús privatiu o aprofitament especial, la instal'lació d'aquest
tipus d'infraestructures genera un fort impacte sostingut en el temps en l'espai
públic, el paisatge i el medi ambient. Alterant i/o empitjorant, així, els ecosistemes i
la qualitat de vida dels habitants de la zona.

Mentrestant, nombroses administracions locals, emparant-se en l'article 20.3.k de
la llei d'hisendes locals, que estableix que aquestes podran establir taxes per
qualsevol supòsit d'utilització privativa o aprofitament especial de domini públic
local, i en especial "Esteses, canonades i galeries per a les conduccions d'energia
elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre fluid inclosos els pals per a línies, cables,
femelles d'orelles, caixes d'amarratge, de distribució o de registre, transformadors,
rails, bàscules, aparells per a venda automàtica i altres d'anàlegs que s'estableixin
sobre vies públiques o altres terrenys de domini públic local o hi volin per sobre",
han desenvolupat aquesta capacitat i s'han trobat amb aquestes taxes
sistemàticament recorregudes als tribunals.

A diferència de les taxes imposades a les infraestructures de telecomunicacions,
que troben en la normativa europea un impediment en la potestat tributària dels
Estats membres, i que per aquest motiu han estat estimats els recursos de les
companyies de telecomunicacions davant el TSJE, les taxes sobre les
infraestructures de transport d'energia no tenen aquesta restricció en la normativa
europea i han estat sistemàticament estimades pel Tribunal Suprem. Aquesta
estimació ha estat, però, condicionada a l'establiment de sistemes objectius i no
discrecionals per a l'establiment de la base imposable pel càlcul dels imports a
percebre per aquestes taxes.

Els tribunals han resolt també els dubtes també en relació a si el fet imposable
esdevenia periòdic o era exigible en el moment de la construcció de la
infraestructura, i que per tant aquesta taxa no havia de ser exigible de manera
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retroactiva a les infraestructures de transport ja presents al territori. La sentència
de Tribunal Suprem deixa clar que és una taxa periòdica i que si bé no és
retroactiva, és aplicable des del moment de l'aplicació de la mateixa.

Les administracions locals han d'elaborar també de manera general, si volen
desenvolupar una taxa d'aquest tipus a les seves ordenances fiscals, un mètode
objectiu basat, com a mínim, amb una memòria econòmica que permeti establir un
criteri explícit i no discrecional per la percepció dels imports. Però fins al dia d'avui,
molts ajuntaments com el de Vilafranca no disposen d'aquestes taxes, bé per la
inseguretat jurídica existent fins a la sentència del Tribunal Suprem de gener de
2017 o bé per la impossibilitat tècnica de donar resposta als estudis i memòries
econòmiques que han d'acompanyar l'establiment de la taxa.

Malgrat tot, els ajuntaments, en col.laboració amb altres administracions, estan
fent front a diversos dels reptes relacionats amb la generació local d'energia
renovable, l'eficiència en el consum d'energia i la garantia dels subministraments
bàsics als col.lectius més vulnerables. Tot, mentre les principals companyies
elèctriques tancaven el 2016 amb un benefici acumulat de quasi 5.500 milions
d'euros.

Per tot plegat, el grup municipal de Vilafranca en Comú proposa l'adopció dels
següents ACORDS:

Primer.- Instar a les diferents entitats municipalistes, Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) i Associació Catalana de Municipis (ACM), per tal que promoguin
els mecanismes, criteris i cobertura jurídica que permeti establir una nova taxa que
permeti que les companyies responsables del pas de les instal.lacions de transport
d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, tributin per aquest pas als municipis
afectats.

Segon.- Un cop es disposi de la proposta, treballar conjuntament amb ka Diputació
de Barcelona, així com amb l'Organisme de Gestió Tributària els tràmits
administratius necessaris per fer efectiva una gestió ràpida i eficient de la nova
taxa.

Tercer.- Recomanar com a criteri la destinació finalista dels imports percebuts per
aquesta nova taxa a projectes relacionats amb el foment de la producció local
d'energies renovables, l'eficiència energètica, la lluita contra la pobresa energètica
(sobretot en l'adequació dels habitatges i la implantació de mesures per reduir la
factura dels subministraments) i la lluita contra el canvi climàtic.

Quart.- Exigir al govern de l'Estat que, en cap cas, es traslladi el cost suportat per
les companyies a les tarifes o peatges que paguen les persones usuàries per serveis
essencials com el gas, l'aigua o l'electricitat.

Cinquè.- Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat Espanyol, a la Diputació de
Barcelona i a la FMC i a l'ACM.
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VOTACIÓ: L'anterior moció que incorpora les esmenes proposades pel grup
municipal del PDeCAT i acceptades pel grup proponent és aprovada per unanimitat
dels regidors presents

INTERVENCIONS:

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que la moció ja fa un parell de mesos que la
van proposar. La intenció és que els ingressos de l'ajuntament siguin el màxim de
justos, progressius i mediambientals. Normativa i sentències judicials a nivell
europeu dels darrers mesos permetrien que fos tributable el pas d'infraestructures
energètiques.

Hi ha pocs municipis que ho hagin aprovat i volen que Vilafranca sigui un dels
municipis que lideri aquest pas i demanar que les multinacionals energètiques,
contribueixin.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que amb el suport dels tècnics de la casa, els
ha permès tenir dades de l'impacte que podria tenir. El problema de fons és que les
grans infraestructures no tributen. Cal que tributin i més quan tenen un gran
impacte paisatgístic, urbanístic, etc.

Hi ha d'haver un treball polític previ i una feina tècnica a fer i cal comptar amb el
recolzament de la Diputació.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor i considera que és difícil que
pugui prosperar el punt que prohibeix la repercussió als consumidors.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que el govern de l'Estat, enlloc de fer front al
finançament municipal sempre ha optat per fer canvis normatius que donen més
pressió fiscal sobre les famílies.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que estan d'acord en a moció tant per la
part expositiva com per la part dispositiva. El tema ve d'un procés liberalitzador de
les empreses energètiques, les quals, l'any passat, van tenir uns beneficis de 5.000
milions d'euros en un context de crisis i això només s'entén pel saqueig que fan
aquestes empreses.

13.MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LA REPÚBLICA CATALANA. Moció
presentada pel Grup Municipal de la CUP, pel reconeixement de la República
catalana.

MOCIÓ DE LA CUP PEL RECONEIXEMENT DE LA REPÚBLICA CATALANA

Atès que el divendres 27 de setembre el parlament de Catalunya va aprovar una
proposta de resolució que assumia la constitució de la República Catalana, en
aplicació de la Llei de transitorietat jurídica aprovada pel mateix parlament sobirà.
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Atès que paral.lelament al Senat, PSOE, PP, Ciutadans aprovaven l'aplicació de
l'article 155 que pretén cessar al President de Catalunya, als consellers així com la
intervenció de les finances i mitjans públics entre d'altres mesures que s'aniran
desenvolupant aquests dies.

Atès que en aquest estat d'excepció, on la repressió, les amenaces, les
intervencions de l'estat espanyol són una realitat -malgrat les aprovacions
realitzades en el parlament de Catalunya, sobirà- que representen l'enèsim atac a
l'autogovern i sobirania del poble de Catalunya que els municipis esdevenen
fonamentals per defensar els nostres drets civils i polítics.

Per tot això, el grup municipal de la CUP de Vilafranca demana al ple de
l'Ajuntament els següents acords:

PRIMER.- Reconèixer la declaració per la qual es constitueix la República Catalana
aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 d'octubre de 2017, com un acte legítim
de la sobirania d'aquest Parlament.

SEGON.- Rebutjar les ingerències per part de l'estat espanyol que promouen la
intervenció de les institucions de Catalunya i els seus serveis públics. L'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès, posarà tots els mitjans i eines possibles per oposar-se a
qualsevol intervenció dels serveis públics catalans a la nostra vila.

TERCER.- Impulsar, d'acord amb el govern de la Generalitat de Catalunya, totes les
mesures i posar tots els instruments necessaris per facilitar el Procés Constituent
d'acord amb l'esmentada declaració.

VOTACIÓ: Sotmès a votació de manera separada els tres apartats de la part
dispositiva que incorporen les esmenes proposades pel grup municipal del PDeCAT i
acceptades pel grup proponent, dóna els següents resultats:

Apartat primer: Vots favorables: 12 (7 PDeCAT (tots menys Josep Maria Martí), 2
CUP, 3 ERC). Abstencions: 3 (1 PDeCAT (Josep Maria Martí), 2 VeC) i 1 vot en
contra (1 PP).

Apartat segon: Vots favorables: 15 (8 PDeCAT, 2 CUP, 3 ERC, 2 VeC) 1 vot en
contra (1 PP).

Apartat tercer: Vots favorables: 14 (7 PDeCAT (tots menys Josep Maria Martí), 2
CUP, 3 ERC, 2 VeC). Abstencions: 1 PDeCAT (Josep Maria Martí) i 1 vot en contra
(1 PP).

INTERVENCIONS

El Sr. Marcel Martínez (CUP) exposa que la moció té uns clars precedents, un
procés reprimit amb violència per l'estat espanyol a través de l'empresonament
dels representats, intervenció de comptes, aplicació de l'article 155 de la
Constitució.
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L'Estat massa vegades ha actuat amb violència. Donar suport al procés constituent
vol dir que el procés no s'acaba aquí. S'ha de parlar de quin país volem.

Rebutgen les ingerències de l'estat espanyol contra la intervenció de les institucions
de Catalunya. És un atac a l'autogovern del pobles de Catalunya sense precedents i
amb una inseguretat jurídica bastant evident.

Timothy Shneider en la seva obra "Lliçons que hem d'aprendre del segle XX" diu
que cal no obeir amb anticipació i recorda que ara tenim un nou atac a l'escola
catalana que cal rebutjar; cal defensar les institucions, en sentit ampli, sindicats,
diaris, federacions esportives. Per defensar-les, l'eina és l'organització ( a través de
les entitats) i diu que cal posar-hi el cos, el poder vol els nostres cossos estovats
davant de la pantalla. El poder s'ha de guanyar al carrer. Recorda que el tres
d'octubre es va fer una vaga general on milers de persones van sortir al carrer
defensant les nostres institucions.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que no es va constituir la República catalana
perquè no hi havia legitimació. Cap país ha reconegut Catalunya i tampoc ho ha fet
l'ONU. Tots els països han dit que cal fer-ho d'acord amb la legislació interna.

La intervenció via 155 s'hagués pogut evitar si el Sr. Puigdemont hagués convocat
eleccions autonòmiques. La Generalitat no tenia la situació econòmica favorable, no
tenia el control dels Mossos d'Esquadra.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que els hagués agradat veure les esmenes
abans i planteja la possibilitat de votar la moció per punts de la part dispositiva.

Des de VeC, la mobilització d'una part important del poble de Catalunya, consideren
que fins 1'1 d'octubre es van fer bé les coses. Després, hi va haver molts
interrogants. S'hauria d'haver valorat si era el moment de proclamar la República
catalana.

Els punts dos i tres hi estan totalment d'acord. Rebuig a les ingerències via 155 i
les ingerències anterior al 155, s'han de manifestar en contra.

L'ofensiva contra la Generalitat és enorme i s'haurà d'actuar en defensa de la
Generalitat.

Recorda que al mes de maig van presentar una moció per iniciar el procés
constituent i va ser rebutjada.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que el dia 27 d'octubre el Parlament va declarar
la República, que venia d'un referèndum convocat per una llei aprovada pel
Parlament de Catalunya. La voluntat del Parlament no es va acabar desplegant per
la constatació de la resposta de l'Estat i perquè no es volien morts al carrer, cosa
que l'Estat hi estava disposat. L'Estat estava disposat a sagnar els carrers de
Barcelona. La República ja va ser declarada. Ara cal assumir la declaració del 27
d'octubre.

El Sr. Francisco Romera (PSC) manifesta que ells s'han mantingut al marge i no
participaran a la votació.
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El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que quan es va presentar la moció, es va
demanar un informe jurídic per veure jurídicament en quina situació s'estava i
quines conseqüències podia tenir la moció i quines implicacions podia tenir sobre
els regidors. En aquest sentit hi va haver uns aclariments que aconsellaven ser una
mica més curosos en el redactat.

El que pretenen amb les esmenes és posar-se al costat del Parlament. L'acte del
Parlament era un acte legítim. Es podia fer perquè aquest és sobirà per prendre un
acord del tipus que es va prendre. S'ha modificat el redactat inicial. El sentit actual
de la moció és que qualsevol actuació derivada de la voluntat del poble, s'ha de
defensar.

El que es va fer és iniciar el procés constituent. Ara estem parats. Volen donar
seguretat jurídica al procés posant-nos al costat del Parlament.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que les gravacions que es van fer als consellers,
es reconeixia que la Generalitat no estava preparada.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que són favorables a votar per separat els
diferents punts. Recorda que hi va haver més de 1.000 ferits, 10 detinguts i estem
intervinguts. Per ser una declaració simbòlica, Déu n'hi do. l Déu n'hi do de l'esforç
diplomàtic fet per l'Estat.

Finalment exposa que la intervenció de les partides en matèria de Cultura i qe
anaven a les entitats, si que ens afecten.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que la democràcia sempre guanya. Ens veiem el
dia 21 a la nit a veure que ha votat el poble de Catalunya. El president de Donald
Tusk, va dir que havia de respondre a la declaració de la República, ho fes amb
arguments, no per la força.

14.MOCIÓ PER LA MILLORA DE LES AIGÜES DE LA CONCA DEL RIU FOIX.
Moció presentada pel Grup Municipal d'ERC, per la millora de les aigües de la
conca del riu Foix.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC VILAFRANCA PER LA MILLORA
DE LES AIGÜES DE LA CONCA DEL RIU FOIX

El riu Foix és la principal conca fluvial de l'Alt Penedès. El seu pas afecta i
condiciona la qualitat de les aigües de la vegueria. Aquesta conca, però, pateix una
pressió demogràfica, industrial i agrícola molt important que fa del riu Foix un dels
rius més contaminats de Catalunya.

Les anàlisis realitzades pel Departament d'Ecologia de la universitat de Barcelona
(Carimed) determinen que les aigües del riu Foix porten una elevada quantitat de
contaminants. l l'estudi que fa anualment la Diputació de Barcelona defineix el riu
Foix com "una conca amb una qualitat ecològica majoritàriament baixa".
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Atès que cal tenir en compte que al llarg del seu recorregut pràcticament s'ha
perdut el bosc de ribera, un bosc que ajuda a controlar les crescudes estacionals i
la depuració natural de l'aigua.

Atès que patim una incorporació al riu de moltes més sals, nitrits, nitrats i fosfats,
dels que els organismes aquàtics poden suportar.

Atesa la contaminació que conseqüentment pateix la capa freàtica.

Atès els freqüents episodis de males olors i contaminacions que pateixen les
poblacions deia ribera del riu.

Atès que la principal aportació aqüífera de la conca del Foix, és la que prové del seu
afluent, la riera de L1itrà i que en aquesta riera, és on van a parar les aigües
residuals dels 13 municipis que conflueixen a l'Estació Depuradora de Vilafranca
(EDAR).

Atès que durant molts mesos de l'any, l'aigua que surt de la depuradora de
Vilafranca és l'única aportació que rep el riu entre Santa Margarida i els Monjos i el
Pantà del Foix a Castellet i la Gornal, el que fa que la seva qualitat i la salut del riu
no sigui la desitjada.

Atès que si no es millora la qualitat de l'aigua de la depuradora i no es controlen els
abocaments a la riera de L1itrà, és impossible que millori la qualitat de les aigües
del riu Foix especialment en el seu recorregut entre Santa Margarida i els Monjos i
el pantà de Castellet i la Gornal.

Atès que considerem necessari descentralitzar l'EDAR de Vilafranca, habilitant més
depuradores al llarg de la conca del Foix i controlant els abocaments a la riera de
L1itrà, per fer possible que millori la qualitat de les aigües del riu i garantir el cabal
ecològic del Foix.

Atès que el Pantà del Foix a Castellet i la Gornal recull i emmagatzema tota l'aigua
contaminada, situació que comporta una afectació important en la diversitat
ecològica de la zona.

Atesa la necessària implementació de la Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/CE),
recollides en el document "Actuacions i tasques a realitzar i desenvolupar per a la
futura implementació de la Directiva Marc de l'Aigua" de l'Agència Catalana de
l'Aigua".

Des del Grup Municipal d'ERC, instem al ple de Vilafranca del Penedès a l'adopció
dels següents acords:

Primer. Realitzar les gestions oportunes davant els organismes competents,
especialment l'Agència Catalana de l'Aigua i la Mancomunitat Penedès Garraf,
perquè es realitzi una millora de la depuració d'aigües residuals al llarg de tota la
conca del Foix, habilitant més depuradores distribuïdes per les poblacions de la
conca, i aprofitant si és viable, infraestructures existents en desús.
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Segon. Proposar que, la Mancomunitat Penedès Garraf, elabori un Pla Estratègic de
l'Aigua que defineixi les diferents actuacions a realitzar en aquest àmbit als
diferents municipis, mitjançant la creació d'una taula de treball mancomunada amb
la participació dels ajuntaments, tècnics, assessors i entitats ambientalistes.

Tercer. Demanar que el Pla Estratègic de l'Aigua calendaritzi les inversions a fer per
millorar el sistema de depuració de les aigües, prioritzant sistemes de depuració
biològics i treballant per la recuperació del bosc de ribera al llarg de tota la conca
del Foix, per tal de controlar les crescudes estacionals i la millora de la depuració
natural del riu.

Quart. Demanar que s'iniciïn els tràmits corresponents per l'estudi de la regeneració
ambiental del Pantà de Foix.

Cinquè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups
polítics del Parlament de Catalunya, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a la
Mancomunitat Penedès Garraf i a totes les entitats i institucions de la Vegueria del
Penedès vinculades amb el medi ambient i a la millora ecològica del territori.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat dels regidors presents

INTERVENCIONS:

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que els fets han endarrerit el tractament de la
moció. La del Foix és la principal conca fluvial de l'Alt Penedès i que per la pressió
humana l'han convertit en la més contaminada de Catalunya. A partir de l'EDAR de
Vilafranca surt el resultat de la depuració de tretze municipis. Cal millorar la
qualitat de l'aigua que surt de la depuradora. Creuen necessari descentralitzar
l'EDAR de Vilafranca, fent que hi hagi més aigua en tot l'itinerari del riu.

El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor. Demana que les inversions i
el pla siguin finançats per l'ACA, ja que és ella la que cobra el cànon.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que coincideixen en la filosofia i creuen que els
grups que hi ha a la Mancomunitat, hi ha de ser. Caldria també incloure-hi l'estudi
de la recuperació d'infraestructures privatitzades.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que com que es tracta d'un tema de millora
mediambiental, votaran favorablement. És necessari l'estudi i creuen que és un
tema d'abast comarcal.

El Sr. Miquel Medialdea (PSC anuncia el vot favorable del seu grup. Donen suport a
les millores mediambientals.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) manifesta que el tema és competència de l'ACA. Saben
que existeixen plans per la millora mediambiental i la recuperació d'aqüífers i
considera que la Mancomunitat és el lloc idoni per debatre-ho.
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Hi ha estudis recents que han estat explicats als ajuntaments, per la regeneració
del Foix. S'han tractat les millores a introduir en la depuradora per evitar
l'abocament de fòsfor que és el que fa que les aigües del pantà no siguin àptes per
a l'agricultura.

15.MOCIÓ PER LA LLIBERTAT DE LES PRESES I ELS PRESOS POLÍTICS.
Moció que presenten els Grups Municipals del PDeCAT, CUP, ERC i VeC per la
llibertat de les preses els presos polítics.

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, PDeCAT, CUP l VeC,
PER LA LLIBERTAT DE LES PRESES l ELS PRESOS POLÍTICS

El dia 30 d'octubre, el fiscal general de l'Estat va presentar davant l'Audiència
Nacional i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel.lió i malversació de
fons públics contra el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del
Parlament de Catalunya, per haver dut a terme l'aplicació dels resultats de 1'1-0.

El 2 de novembre, l'Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del
legítim Govern de la Generalitat de Catalunya i en va demanar la detenció de la
resta.

Així mateix, el Tribunal Suprem va decidir sotmetre a vigilància policial la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la
mesa fins a la seva declaració prevista pel 9 de novembre, imposant presó sota
fiança de 150.000€ a la MHPdel Parlament i 25.000 a la resta de la mesa.

Aquests actes se sumen a una campanya d'ús arbitrari de la justícia espanyola
amb fins polítics, com ja s'havia vist en els casos dels presidents de l'ANC i
Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per
haver organitzat el procés participatiu del 9N.

L'existència de preses i presos polítics no té cabuda dins l'actual Unió Europea,
atempta contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans
proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre
del 1948, i també contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i
de les Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d'Europa l'any 1950 i
ratificada per l'Estat Espanyol.

Des d'aquest Ajuntament, i al llarg dels anys, sempre s'han defensat les
institucions de govern de Catalunya. El compromís de l'Ajuntament amb la
llibertat, la pau, el diàleg i Catalunya és ferm i innegociable.

Per això, el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, aprova els següents
acords,

• Rebutjar l'escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l'excarceració
immediata de tots les preses i presos polítics que ho són malgrat haver
actuat sempre pacíficament i democràtica, d'acord amb el mandat sorgit de
les urnes.
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• Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya i als
presidents d'Omnium Cultural i l'ANC.

• Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s'han vist
desposseïts de les seves competències per l'aplicació indigna de l'article 155
de la CE.

• Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar
l'arbitrarietat i l'ús partidista amb què s'estan aplicant les lleis, tot pervertint
la separació de poders que qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.

• Instar la Unió Europea i la resta d'institucions internacionals a exercir una
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d'una solució política.

• Exigir l'aixecament immediat de l'aplicació de l'article 155 de la CE.

VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per 19 vots favorables (8 PDeCAT, 4
PSC, 2 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i un en contra (1 PP)

INTERVENCIONS:

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que fa 36 dies que els Jordi i 19 dies que els
consellers són empresonats per les seves idees polítiques i per la seva actuació
política per ordre de l'Audiència Nacional aplicant una justícia a la Carta. L'Estat
no entén que el procés va de democràcia i que la democràcia sempre guanya.
Quan la força s'imposa a les propostes, és un senyal de feblesa i debilitat. La
força és la resposta de qui no té cap projecte a oferir o defensar.

Jordi Cuixart escrivia: deia Martí i Pol que, i tant mateix la remor persisteix i avui
veiem com el llegat de tots aquells lluitadors antifranquistes, ens obra les portes
de la llibertat

Compartir els valors democràtics no és compatible amb la defensa d'aquests
empresonaments. La cerca d'un país millor i democràtic, no és compatible sense
l'enderrocament del règim del 78 i fer República.

Gens de voluntat de revenja. Si a la defensa de viure en llibertat.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) llegeix un text que els ha lliurat una veïna
manifesta que rebutgen la implantació de l'article 155 de la CE, ja que no
existeix base ni fonament per la seva aplicació, ja que no s'han donat cap dels
supòsits d'aquest article. De manera que s'ha aplicat de manera ¡1.legal. És
inconstitucional i s'ha aplicat vulnerant els drets dels ciutadans de Catalunya.
S'ha agraviat al poble català, al no respectar les seves lleis costums i llibertats.
Quan el maltractament que un Govern dóna la seu propi poble sobrepassa tot
allò que la civilització moderna pot tolerar, els demés pobles si callen, participen
d'aquests crims, perquè silenci és consentiment.
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El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que avui els grups s'han comportat,
perquè era un dia propici per voler ser més els uns que els altres. Ara els que
hem de fer tots és demanar la llibertat deis presos i deixar d'aplicar el 155. La
unitat és amb gent demòcrata i amb la defensa dels drets civils i que la justícia
sigui justícia.

El Sr. Josep Ramon (PP) diu que votarà en contra. Nega que hi hagi presos
polítics. Amnistia Internacional diu que presos polítics ho són pels seus
pensaments, no si se'ls acusa per uns fets. Estan en mans dels jutges i hi ha
garanties legals. Afirma que hi ha separació de poders doncs fins i tot el Sr.
Mariano Rajoy ha hagut d'anar a declarar davant d'un jutge.

L'alcalde Pere Reguli (PDecAT) manifesta que aquests senyors no estan a la
presó per una acció que han efectuat, sinó que ho estan preventivament, quan
no representen cap perill. Diuen que si el Sr. Puigdemont hagués convocat
eleccions, no s'hagués aplicat el 155, però si consulten l'hemeroteca, veuran com
aquell matí al Senat, deien que s'aplicaria el 155 de totes totes,
independentment del que fes el Sr. Puigdemont.

El Sr. Miquel Medialdea (PSC) manifesta que fa molt de temps que diuen que la
solució al problema s'ha d'arribar a través del diàleg. Li han demanat al PP a
nivell de l'Estat que estigués pel diàleg, però no els ha fet cas. D'igual manera, a
Catalunya també han demanat que no es seguís per la via unilateral.

Tot i que no comparteixen tot el redactat de la moció i per ser coherents quan
diuen que volen una solució política, hi donaran suport.

16.Precs i preguntes.

El Sr. Josep Ramon (PP) demana si la modificació dels estatuts del consorci sociosanitari es
portarà a aprovació en el proper Ple.

El Sr. Aureli Ruiz (PDeCAT) contesta que sí.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) demana que en relació amb la fusió del Consorci sanitari de l'Alt
Penedès amb el del Garraf, hi ha una sèrie de documentació que els agradaria poder
disposar abans de que la mateixa arribi al Ple, com són els plans funcional i els plans de
mobilitat.
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Sec aria

El

L'alcalde Pere Reguli (PDeCAT) manifesta que l'interès de l'ajuntament és que-! ~ usió dels
dos consorcis, el sanitari i el sociosanitari, no suposin una pèrdua de serv' per Vi afranca.
Volen lligar al màxim aquest tema i això és el que s'està intentant nega aro
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