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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 09/2006 
Caràcter: ordinari 
Data: 17 d’octubre de 2006 
Horari: de 20,03 a 23,55 hores 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez 
- Àssen Cámara i Pérez   
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès 
- Fernando García i González   
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Joan Pareta i Papiol   
- Josep Ramon i Sogas 
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé   
- Pere Regull i Riba 
- Francisco M. Romero i Gamarra 
- Joan Ríos i Rallé 
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Emília Torres i Miralles 
- Ramon N. Xena i Pareta 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
- Anna Girona i Alaiza 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 19 de 
setembre de 2006. L’acta és aprovada per assentiment. 
 
I. CONCESSIÓ SERVEI DE RESTAURACIÓ DEL MERCAT DE LA CARN 
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 

Vista la convocatòria de concurs acordada per aquest Ple municipal, en sessió del dia 
20 de juny de 2006, per a l’adjudicació de la concessió de béns de domini públic municipal per 
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a l’explotació del servei de restauració, i de dues parades de venda, del Mercat municipal de la 
Carn de Vilafranca del Penedès. 

Atès que durant el període hàbil a l’efecte no s’ha presentat cap proposició respecte de 
la concessió de l’explotació del servei de bar i restauració i, després d’haver-se mantingut 
contactes amb diverses empreses del sector, s’ha observat la possibilitat de millorar la 
rendibilitat de la inversió reduint el cànon mínim d’accés, i compensant aquesta reducció amb 
l’abonament d’un cànon mensual fins al final de la concessió, establint aquests valors en les 
quantitats mínimes següents: 
- cànon mínim d’accés 500 €/m2 (anteriorment 1.788,36), el que suposa un total de 114.050  
€ (abans 407.924,92). 
- cànon 1.475 €/mes mínim durant els 25 anys de la concessió. 

Confeccionat el nou Plec de condicions específic per a la concessió del servei de bar i 
restauració, amb l’especificitat del cànon d’accés i periòdic que s’han esmentat, i tenint en 
compte les previsions de la legislació regulada en matèria de contractació de les 
administracions públiques, 
 

S’ACORDA: 
1r.- Declarar deserta la licitació convocada per aquest ajuntament per a la concessió 

del referit servei de bar i restauració corresponent al Mercat municipal de la Carn. 
2n.- Aprovar el nou expedient originat amb el Plec de clàusules administratives 

específic per a la nova contractació de la concessió de béns de domini públic municipal per a 
l’explotació del servei de bar i restauració, del Mercat municipal de la Carn. 

3r.- El nou Plec s’exposarà al públic, mitjançant edictes publicats en el BOP, en algun 
o alguns mitjans de comunicació locals i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un període 
de trenta dies hàbils, durant els quals podran formular-se reclamacions o al·legacions.  

Simultàniament, es convoca concurs públic per a l’adjudicació de la concessió de l’ús 
privatiu de l’espai destinat a servei de bar i restauració del Mercat Municipal de la Carn, per 
bé que el termini de presentació de proposicions se suspendria, en el cas de formular-se contra 
el plec reclamacions, fins a la resolució d’aquestes. 

4.- Es delega a favor de la Junta de Govern Local les competències per a resoldre 
eventuals reclamacions contra el plec de condicions que no siguin substancials, per adjudicar 
la concessió d’acord amb la proposta de la mesa de contractació i per a interpretar, modificar 
o extingir el contracte concessional. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor de Mercats Joan Pareta destaca que hi van haver molts interessats en la concessió per 
a instal·lar al mercat un servei de restaurant-bar. Es van celebrar amb ells reunions individuals, i 
es va constatar que l’exigència d’un cànon inicial elevat dificultava molt la viabilitat de la 
inversió. No s’han presentat ofertes, i ara es proposa tornar a convocar el concurs en uns altres 
termes econòmics, de forma que el cànon total que s’ha de pagar es manté, però en forma d’un 
cànon inicial més reduït i uns cànons periòdics mensuals durant tota la vigència de la concessió. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen, i demana que es tingui cura de la selecció del 
concessionari pel bé del mercat, de forma que es pugui evitar que el titular del servei de 
restauració plegui al cap d’un temps. 
 
Aureli Ruíz (CiU) demana que en el supòsit que no s’adjudiqués el concurs les obres de millora 
del mercat es portin a terme igualment, ja que són del tot necessàries. 
 
II. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 

 
Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 

l'expedient núm. 12 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del 
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Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant baixes d’ingressos, majors ingressos i baixes per 
transferència de partides que ofereixen sobrant, de conformitat amb el que disposa l’Article 
177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, segons el detall següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS: 
 
4.45101.46100 Transf. Diputació.- Enquesta hàbits consums 
 culturals al Municipi.........................................  3.500,00 
2.45201.48900 Transf. Club Patí S.Ramon.- Torneig l’Anxaneta 700,00 
4.46005.48900 Transf. corrent.- Orgue Santa Maria...............  6.000,00 
6.32223.48900 Altres entitats: Pacte territorial .......................  94.901,21 
2.31301.62200 Obres noves dependències Casal de la Dona..  42.000,00 
1.12101.62900 Adquis. Centraleta telefònica – 1. fase ............  20.000,00 
2.41201.76700 Transf.capital al Consorci Socio-sanitari 
 Alt Penedès........................................................  106.190,91 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...........  273.292,12 
  
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
1.12104.13000 Personal laboral.- Compres .............................  6.000,00 
2.41302.13000 Personal laboral.- Consum i salut ...................  12.000,00 
2.42201.13000 Personal laboral.- Llars d’infants....................  20.000,00 
2.42202.13000 Personal laboral.- Educació ............................  15.000,00 
5.22201.15100 Treballs extraord. Personal Policia Local ......  70.000,00 
6.62201.15101 Treballs indeterm. fires i festes- laborals ........     7.135,00  
1.12101.16104 Indemnitzacions jubilació anticipada ..............  34.000,00 
5.51101.21001 Camins.- manteniment ......................................  12.000,00 
5.43202.21003 Senyalització viària...........................................  30.000,00 
2.42202.21200 Manteniment centres educatius........................  15.000,00 
5.43204.21200 Manteniment edificis municipals......................  24.000,00 
5.43202.21400 Reparació vehicles Unitat de Serveis...............  6.500,00 
1.12101.22001 Anuncis i subscripcions ....................................  4.000,00 
3.43204.22101 Submin. aigua als edificis mpals.-....................  3.044,00 
5.43202.22103 Parc mòbil unitat serveis: carburants..............  5.000,00 
5.43202.22109 Material de construcció....................................  3.000,00 
3.43201.22601 Representació Àrea Acció Territorial..............  1.000,00 
4.46301.22602 Publicitat mitjans comunicació ........................  9.000,00 
1.12101.22604 Despeses notarials i de registre .......................  4.000,00 
2.31301.22608 Pla per la Igualtat .............................................  6.430,00 
4.45201.22608 Arxiu fotogràfic.- desp. funcionament..............  4.000,00 
4.46302.22608 Sessions informatives........................................  5.000,00 
4.46303.22608 Informació pública de projectes.......................  4.000,00 
4.46304.22608 Relacions ciutadanes ........................................  4.000,00 
4.46309.22608 Pla de la Convivència.- funcionament .............  20.000,00 
4.46310.22608 Trobada Associació Alexander Von Humboldt991,00 
4.46311.22608 Participació ciutadana .....................................  2.000,00 
2.31302.22610 Programa serveis socials – Vellesa .................  27.615,28 
2.31301.22612 Casal de la Dona...............................................  9.536,71 
5.44202.22700 Neteja viària......................................................      45.000,00           
3.43201.22710 Contractes amb profes.- seguiment obres........  7.500,00 
5.43205.22711 Parcs i jardins.- contractes de serveis .............  9.600,00 
1.12103.22712 Manteniment equips d’informàtica ..................  10.000,00 
5.43202.22712 Manteniment espais i mobiliari públic.............  20.000,00 
1.12101.23001 Dietes i trasllats personal Ajuntament.............  4.500,00 
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1.32101.23300 Formació ...........................................................  8.000,00 
1.61102.34900 Despeses emissió, modific. i cancel.lació ........  1.500,00 
3.43101.44400 Transf.corrent.- Stat. Mpal. d’Habitatge .........  46.000,00 
5.44201.46300 Mancomunitat Pdes.-Garraf.- Deixalleria ......  20.000,00 
1.61101.48100 Beques Àrea Serveis Interns.............................  283,00   
2.45108.48100 Premi Mostra de Curtmetratges.......................  1.034,00 
2.31303.48200 Fundació Amàlia Soler.- assist. social.............  30.000,00 
2.45103.48900 Transf. al Museu ...............................................  50.625,00 
2.46001.48901 Convenis entitats Benestar Social ....................  1.200,00  
5.43202.61101 Adeqüació i reasfaltat via pública....................  70.000,00 
3.43202.61103 Actuacions Llei de Barris .................................  108.000,00 
5.43203.61104 Millores enllumenat via pública.......................  12.640,00 
2.42201.62200 Obres ampliació Llar infants El Parquet.........  88.500,00 
5.22202.62530 Control tancament vehicles ..............................  40.000,00 
5.44201.62530 Contenidors .......................................................  30.000,00 
5.43205.62531 Adeqüació normativa jocs infantils..................  70.000,00 
1.12103.62600 Desenvolupament informàtic............................  18.000,00 
5.22202.62900 Senyalització via pública ..................................  9.000,00 
2.45101.63200 Equipaments culturals ......................................     92.000,00  
3.43204.63201 Obres millora dependències mpals. .................  70.731,00 
4.46002.63200 Millores locals AAVV........................................  44.500,00 
2.45201.71000 Transf. capital Patronat Mpal. d’Esports........  80.000,00 1.352.864,99 
 TOTAL CRÈD. EXTRAOR.I SUPLEM............   1.626.157,11 
 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
Partida 

 
3.43201.12000 Retrib. bàsiques.- Urbanisme...........................  3.750,00 
3.43201.12100 Retrib. complem.- Urbanisme ..........................  3.750,00 
1.31101.16000 Quotes seguretat social del personal ...............  176.131,40 
2.31301.22001 Edició llibre Veu de Dones...............................  6.430,00 
3.51301.22608 Despeses gestió seguiment AVE.......................  1.000,00 
3.43201.48100 Beques àrea Acció Territorial ..........................  7.190,61 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA.......  198.252,01  
 
BAIXA D’INGRESSOS: 
 
Concepte 
360.01                  Contrib.especials: Conces. Mercat de la carn....  -293.874,92 -293.874,92 
 TOTAL BAIXA D’INGRESSOS........................   -293.874,92 
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
113.00                   Impost s/vehicles de tracció mecànica ...............  50.000,00 
282.00                   Impost s/construccions, instal. i obres................  720.383,42 
321.01                   Taxa ocupació sòl, vol i subsòl via pública........  3.044,00 
455.13                   Generalitat.- Rehabilitació d’Habitatges...........  46.000,00 
455.26                   Generalitat.- Pacte Territorial............................  94.901,21 
462.03                   Diputació.- Serveis socials..................................  27.615,28 
462.07                   Diputació.- Pla igualtat.......................................  9.536,71      
462.18                   Diputació-Flor de Maig: Particip. ciutadana....  2.000,00 
462.28                   Diputació.- Subv. Mostra de Curtmetratges ......  1.034,00   
462.34                   Diputació.- Subvencions projectes Museu .........  50.625,00   
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462.35                   Diputació.- Subv. 25 Torneig L’Anxaneta .........  700,00 
520.00                   De comptes en bancs i caixes d’estalvis.............  200.000,00 
559.01                   Saba.- cànon parquímetres .................................  100.000,00 
755.08 Generalitat.- Transf.capital per millores enllumenat 12.640,00 
755.09 Generalitat.- Subvenció obres instal. d’aigua 

a la Residència Sant Francesc ............................  106.190,91 
755.10                   Generalitat.- Subvenció obres Mercat carn.......  97.109,49 
755.11                   Generalitat.- Subv. millores camp futbol ...........  108.000,00 
755.12                   Generalitat.- Subvenció obres condicionam. .....  

 de l’Escorxador...................................................     92.000,00 1.721.780,02 
                               TOTAL MAJORS INGRESSOS..........................   1.721.780,02 
 

 
RESUM FINANCIACIÓ 

 
                             Baixes per transferència.......................................    198.252,01 
                             Baixa d’ingressos..................................................   -293.874,92 
                             Majors ingressos................................................... 1.721.780,02   
                             TOTAL FINANCIACIÓ........................................ 1.626.157,11      
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
L’anterior dictamen ha estat aprovat amb 19 vots a favor i  1 abstenció, corresponent aquesta al 
grup de la CUP. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero recorda que ja es van explicar els detalls en el si de la 
Comissió Informativa. Mitjançant la proposta s’incorporen diferents subvencions concedides a 
l’Ajuntament, i es preveuen obres i actuacions necessàries: millores en llars d’infants, Museu, 
gespa al camp de futbol de l’Espirall, residència de Sant Francesc, Casal de la Dona, jocs 
infantils a la via pública, etc. Quant a les despeses de capítol I de personal, el seu finançament 
prové de baixes en partides del mateix capítol I del pressupost. 
 
Otger Amatller (CUP) fa palesa la seva abstenció en la votació, ja que bàsicament es tracta d’un 
assumpte de gestió de l’equip de govern. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen perquè incorpora inversions positives (llars 
d’infants, camp de futbol de l’Espirall, Museu, etc.). Certament hi ha augments discutibles de 
partides com en concepte de publicitat o de dietes, però la valoració global ha de ser positiva. 
Ramon constata que com sempre ha dit el PP la recaptació per l’impost de construccions supera 
en molt, des de fa temps, totes les previsions pressupostàries. 
 
Aureli Ruíz (CiU) valora positivament les despeses i inversions que es tracta d’atendre (llars 
d’infants, Museu, habitatge, gespa al camp de futbol de l’Espirall, etc.). També considera molt 
discutibles i criticables les noves despeses de publicitat, hores extres de la Policia i dietes. Així 
mateix, posa en relleu la gran dependència que tenim respecte de l’impost sobre construccions, 
ja que si ho hi hagués l’excés tan gran de recaptació seria difícil assumir totes aquestes 
despeses. 
 
 
III. MODIFICACIÓ PRESSUPOST PATRONAT D’ESPORTS  
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 4 de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports 
d'enguany, mitjançant baixes de partides que ofereixen sobrant, majors ingressos i aplicació del 
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Romanent de tresoreria de l’any 2005, 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: 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
2.45201.21200 Conservació edificis i instal.lacions.................  25.445,90 
2.45201.22611 Programació activitats esportives....................  2.150,00 
2.45201.62300 Millores instal.lacions i equips.........................  88.092,22 115.688,12 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ..............  .  115.688,12 
 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
2.45201.22601 Atencions protocol.làries...............................  1.150,00 
2.45201.22602 Publicitat .......................................................  1.000,00 
2.45201.22700 Serveis de neteja............................................  5.445,90 
2.45201.22712 Programes de manteniment...........................  20.000,00 27.595,90 
 TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA.. . . . ....   27.595,90 
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte       
700.01      Transfer. Ajuntament per inversions            80.000,00                   80.000,00 
      TOTAL MAJORS INGRESSOS . . . .. . . . . . . . .                        80.000,00
    
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
Concepte 
870.01 Aplicació per finançar Suplements crèdit .....        8.092,22       8.092,22 
 TOTAL BAIXES, MÉS INGRESSOS I ROMANENT  115.688,12 
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Esports Joan Recasens destaca que la partida més important es destina a tancar la 
pista exterior del pavelló d’hoquei. També es preveuen actuacions de conservació d’edificis i 
instal·lacions. 
 
 
IV. MODIFICACIÓ PRESSUPOST COMERÇ I TURISME 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 3 de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat Municipal de Comerç i 
Turisme d'enguany, mitjançant majors ingressos, 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: 
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SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
6.75101.21200 Manteniment Pavelló Firal...............................  1.430,00 
6.75101.21202 Manteniment oficina de Turisme......................  2.678,38 
6.75101.22609 Desenvolupament del comerç...........................       12.900,00 17.008,38 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ..............   17.008,38 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
340.04 Utilització Pavelló Firal ...................................  1.430,00 
455.10 Subvencions Generalitat...................................  9.578,38 
462.01 Subvencions Diputació .....................................  6.000,00 17.008,38 
 TOTAL MAJORS INGRESSOS........................   17.008,38 
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
L’anterior dictamen ha estat aprovat per unanimitat. 
 
V. MODIFICACIÓ PRESSUPOST “CAL BOLET” 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 4 de Suplements de Crèdit i Baixa de Crèdit del Pressupost del Patronat 
Municipal del Teatre Cal Bolet d'enguany, mitjançant majors ingressos i baixa d’ingressos, 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: 
  
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
2.45104.13100 Personal eventual.- retribucions ......................  3.600,00 
2.45104.16001 Quotes seguretat social personal eventual ......  1.775,00 
2.45104.21200 Conservació i reparacions ordinàries .............  1.000,00 
2.45104.22602 Publicitat i repartiment.....................................  5.500,00 
2.45104.22608 Funcionament Cal Bolet...................................      16.811,00 
2.45104.22609 Utilització Teatre Casal....................................  700,00 
2.45104.63200 Remodelació Teatre Cal Bolet .........................        6.922,75 36.308,75 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ..............   36.308,75 
 
BAIXA DE CRÈDIT: 
 
Partida 
2.45104.63201 Instal.lació graderies ........................................  -24.000,00       -24.000,00 
 TOTAL SUPLEMENTS I BAIXA DE CRÈDIT                                    12.308,75 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
455.09 Subvenció Generalitat.......................................     29.386,00 29.386,00       
 TOTAL  MAJORS INGRESSOS....................... .  29.386,00 
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BAIXA D’INGRESSOS: 
 
Concepte 
755.01 Subv. Generalitat.- instal.lació butaques.........  -24.000,00 -24.000,00 
 TOTAL BAIXA D’INGRESSOS........................   -24.000,00
  
 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
Concepte 
870.01 Aplicació per finançar Suplements Crèdit.......         6.922,75 6.922,75 
 TOTAL APLICACIÓ ROMANENT..................   6.922,75 
 

RESUM FINANCIACIÓ 
 
 Majors ingressos ...............................................  29.386,00 
 Baixa d’ingressos..............................................  -24.000,00 
 Aplicació romanent...........................................        6.922,75  
 TOTAL FINANCIACIÓ ....................................  12.308,75 
  
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
  
El dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor de Cultura Joan Ríos afirma que la instal·lació de les graderies ha costat menys del 
previst. Es preveuen majors dotacions per al funcionament del teatre i del Patronat. 
 
 
VI. PRÉSTEC PER AUDITORI 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que l’Àrea de Benestar Social de la Ajuntament de Vilafranca del Penedès va 
demanar a la Direcció General de Cooperació Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya la col·laboració en el finançament de les obres de la construcció i 
equipament de l’Auditori Municipal. 

Atès que mitjançant escrit de data 28 de juny de 2006 la Directora General de 
Cooperació Cultural manifesta que el Conseller de Cultura en data 26 de juny de 2006 va 
concedir una subvenció per al finançament d’un crèdit de 819.445,68 €. 
  Atès que el mateix escrit la Direcció General de Cooperació Cultural fa arribar la 
documentació necessària per tramitar l’expedient, essent imprescindible –entre d’altra 
documentació- la sol·licitud d’un crèdit davant l’Institut Català de Finances per una quantia 
equivalent a l’import de la subvenció concedida. 
 

S’ACORDA: 
PRIMER:  Sol·licitar a l’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES la concessió d’un crèdit 

per import de vuit cents dinou mil quatre-cents quaranta-cinc amb seixanta-vuit euros 
(819.445,68 €) destinat al finançament de les obres de construcció i equipament de l’Auditori 
Municipal, amb les següents condicions financeres: 
 
 - 1.- Tipus d’interès:   EURIBOR anual + 0,50 
 - 2.- Venciment:   anual 
 - 3.- Interessos de demora: dos punts percentuals per sobre el tipus d’interès vigent 

el préstec en el moment de l’incompliment 
 - 4.- Termini:    10 anys 
 - 5.- Amortitzacions:   anualitats vençudes 
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 - 6.- Comissió d’estudi:  0,10% de l’import del crèdit 
 - 7.- Comissió d’obertura:  0,10% del nominal del crèdit  

 
SEGON: Facultar a l’Alcalde-President perquè en nom i representació de la 

Corporació Municipal, efectuï els tràmits i actuacions que siguin necessaris per a l’efectivitat 
del present acord. 
 
Aquest dictamen ha estat aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero destaca que en  realitat es tracta d’una subvenció per a 
l’auditori, però com en altres ocasions es canalitza a través d’un crèdit de l’Institut Català de 
Finances que no computa a efectes d’endeutament municipal. 
 
 
VII. AUTORITZACIÓ CRÈDIT “CAL BOLET” 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, va presentar una sol·licitud de subvenció pel finançament de l’obra Millores del 
teatre, a l’empara del que preveu la Resolució del Conseller de Cultura de data 10 d’octubre de 
2005, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés als programes d’inversions en 
equipaments culturals en el període 2005-2007 (teatres-auditoris, espais de difusió d’arts 
visuals i sales polivalents) i se n’aproven les bases (DOGC 4492, de 19-10-2005). 

Atès que en data 26 de juny de 2006, mitjançant Resolució del Conseller de Cultura, es 
va concedir a aquest Patronat una subvenció per import de 112.205,52 € per al finançament 
d’un crèdit de 96.000,00 € de l’Institut Català de Finances per a millores del teatre. 
  Atès que per tal de fer possible l’execució immediata de la inversió prevista, el 
Departament de Cultura va establir amb l’Institut Català de Finances una línia de crèdits 
destinada al finançament de les inversions subvencionades. 

Atès que en aquest sentit el Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet de Vilafranca del 
Penedès i la Direcció General de Cooperació Cultural del Departament de Cultura manifesten 
la necessitat d’especificar els termes en què es realitzarà la inversió de l’obra indicada d’acord 
amb la subscripció d’un Conveni, i que entre d’altres acords es preveu la necessitat de 
formalitzar un crèdit per import de 90.000,00 € de l’Institut Català de Finances. 

Atès que l’article 25.d) dels Estatuts de l’Organisme Autònom Patronat Municipal del 
Teatre Cal Bolet de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès disposa que correspon al Ple de 
l’Ajuntament l’autorització de concertació d’operacions de crèdits. 

Atès que l’article 54 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, determina que els organismes autònoms i els ens i societats 
mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització del Ple de la corporació i informe de 
la intervenció per a la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini. 
 

Per tot l’exposat, S’ACORDA: 
Autoritzar a l’Organisme Autònom Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet de 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la sol·licitud i formalització d’una operació de crèdit 
d’import 96.000,00 € amb l’Institut Català de Finances, destinada a l’obra Millores del teatre 
amb les següents condicions financeres: 
 
 - 1.- Tipus d’interès:   EURIBOR anual + 0,50 
 - 2.- Venciment:   anual 
 - 3.- Interessos de demora: dos punts percentuals per sobre el tipus d’interès vigent 

del préstec en el moment de l’incompliment 
 - 4.- Termini:    10 anys 
 - 5.- Amortitzacions:   anualitats vençudes 
 - 6.- Comissió d’estudi:  0,10% de l’import del crèdit 
 - 7.- Comissió d’obertura:  0,10% del nominal del crèdit  
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El dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Francisco Romero (regidor d’Hisenda) subratlla que en aquest cas també es tracta d’una 
subvenció per a millores del teatre canalitzada a través d’un crèdit. El Patronat requereix 
l’autorització del ple per a formalitzar l’operació. 
 
 
VIII. ORDENANCES FISCALS PER A 2007 
 
El text del dictamen, després d’unes rectificacions puntuals anunciades pel ponent Francisco 
Romero i prèviament fetes saber als grups municipals, és el següent: 
 

Atès que el RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

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

Atès que es considera convenient actualitzar determinades ordenances fiscals en el darrer 
percentatge de variació interanual del mes d’agost fixat en el 3,7% i s’adeqüen les quotes i tarifes 
d’altres ordenances fiscals en el percentatge adient per cobrir els costos del servei. 

Atès que les circumstàncies anteriors justifiquen que mitjançant el present dictamen 
s’adoptin els següents acords amb rellevància en les ordenances fiscals que han de regir des de l’1 
de gener de 2007. 

Atès que es considera convenient la creació i establiment d’una nova ordenança fiscal per a 
l’exercici fiscal de 2007. 

Atès que es considera adient modificar l’ordenança fiscal núm. 35, reguladora de la taxa 
per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general, amb la finalitat de regular la tributació de les empreses de 
telefonia mòbil. 

Vistes les memòries econòmico financeres i els informes tècnic econòmics a què es 
refereixen els articles 24, 25 i 44 de l’esmentat RDL 2/2004, en els quals es posa de manifest el 
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves 
tarifes. 

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

 
S ’ A C O R D A , 
PRIMER: Aprovar la creació i l’establiment per a l’exercici de 2007 i següents de 

l’Ordenança Fiscal núm. 37 reguladora de la Taxa per l’autorització sanitària per a establiments 
minoristes de venda de carns fresques, quedant redactada de la següent manera: 
 
37./ TAXA PER L’AUTORITZACIÓ SANITÀRIA PER AL COMERÇ MINORISTA DE LA 
CARN FRESCA I ELS SEUS DERIVATS 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’autorització sanitària per al 
comerç minorista de la carn fresca i els seus derivats, que es regirà per aquesta ordenança 
fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL. 
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Article 2n.- Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable: 
a) La realització d’actuacions d’inspecció i control per a l’autorització sanitària dels 

establiments de comerç a la menuda destinats a la producció, emmagatzematge i 
comercialització de la carn fresca i els seus derivats, tal i com es defineixen en el RD 
1376/2003, de 7 de novembre. 

2. L’activitat municipal es concreta, entre d’altres, amb la prestació dels següents serveis: 
a) Control sanitari oficial, Aquest inclou, d’acord amb la normativa comunitària que regula el 

control oficial, a més de l’acte d’inspecció de les instal·lacions o dels processos de 
fabricació o manipulació, o les avaluacions preventives de les condicions sanitàries dels 
establiments, serveis o instal·lacions alimentàries, la presa de mostres, la revisió 
documental, i qualsevol altra actuació de comprovació d’aspectes relacionats amb la 
protecció de la salut de la població. 

b) Lliurar l’autorització sanitària, si s’escau, en el cas dels comerços minoristes de carn 
fresca i els seus derivats. 

c) Estudis, informes i elaboració de propostes de resolució. 
d) Comprovació de dades. 
e) Tramitació administrativa. 
f) Prevenció sanitària relativa als serveis higiènics. 
 
Article 3rt.- Subjectes passius 
1. Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així 

com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributaria a qui es presti el servei, tant si l’activitat s’inicia d’ofici o per denúncia 
de ciutadans per causes que poden perjudicar la salut de les persones. 

2. Així com, els titulars dels establiments on es realitzi la producció, emmagatzematge i 
comercialització de la carn fresca i els seus derivats. 

 
Article  4t.- Quota tributària 
. Sol·licitud d’autorització sanitària (inclou 1ª i 2ª inspecció).......................... 85,00 € 
. 3ª inspecció de comprovació ........................................................................... 50,00 € 
. 4ª inspecció de comprovació i successives...................................................... 100,00 € 
   La inspecció s’encarrega el Laboratori de Salut Pública de la Mancomunitat Intermunicipal 
Penedès-Garraf, la qual emetrà l’informe sanitari corresponent. 
 

Article 5è.- Meritació 
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir en el moment de la prestació del servei 

que constitueix el fet imposable de la taxa. 
 

Disposició Final 
 Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província, i començarà a aplicar-se a partir del primer de gener de 2007. El seu període 
de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 

 
SEGON: Aprovar les modificacions per a l’exercici de 2007 i següents les ordenances 
fiscals, que es detallen a continuació: 

 
2./ TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN ELS ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 

 
. Incrementar les quotes de l’article 6è., en el 3,7%. 
. Incrementar l’import de l’article 9è., punt b.II, apartat 4) en el 3,7%. 

 
3./ TAXA SOBRE LA UTILITZACIÓ DE L’ESCUT DEL MUNICIPI EN PLAQUES, 
PATENTS I ALTRES DISTINTIUS 

 
Fixar els següents imports de l’article 6è.: 
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Placa de gual permanent  14,66 + 2,34 IVA = 17,00 € 
Placa de llicència d’obres  21,55 + 3,45 IVA = 25,00 € 
Utilització de l’escut del municipi 0,051 + 0,009 IVA =   0,06 € 

 
4./ TAXA SOBRE EL SERVEI DE CEMENTIRI, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I 
ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER MUNICIPAL 

 
Incrementar les quotes de l’article 6è., en el 3,7%. 

 
5./ TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

 
Fixar els següents tipus de l’annex I: 

1,35% 
1,24% 
1,14% 
1,14% 
1,14% 

 1,14% 
Fixar la quota mínima dels annexos I i II en 31,00 €. 
Incrementar els imports dels annexos II i III en el 3,7%. 

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

 
Suprimir del redactat de l’article 2n., punt 1 b) el següent: 

“...que es troba definida i regulada en l’article 2n. Bis d’aquesta ordenança”. 
Afegir un nou apartat al punt 1 de l’article 2n., amb el següent literal: 

La prestació del servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids de locals no afectats a activitats comercials o industrials. 

Incrementar les quotes de l’article 5è., en el 10%. 
* Modificar l’apartat k) del punt 2 de l’article 5è, amb el següent literal: 
k) Per cada local no afectat a activitats comercials o industrials: 
1.- de 50 a 150 m2:    36,41 €   
2.- de 151 a 300 m2:    72,82 €   
3.- més de 301 m2:  109,23 €   
 
* Modificar el redactat de l’article 6è. Bis, amb el següent literal: 
Les quotes d’aquesta taxa una vegada meritades no són prorratejables, amb les següents 
excepcions: 
1. En els supòsits d’inici o cessament d’una activitat, s’aplicarà el previst en els apartats 
següents: 
a) Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a 

aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de 
l’exercici, es liquidarà la meitat de la quota anual. 

b) Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici, procedirà la liquidació de la 
meitat de la quota anual. Si el cessament té lloc en el segon semestre, procedirà la quota 
íntegra. 

1. La quota de la taxa dels locals no afectats a una activitat comercial o industrial, es 
prorratejarà o no, en funció de si li és d’aplicació les normes del punt anterior. Quan en el 
mateix semestre es produeixi un període sense activitat i l’inici d’una activitat, en el mateix 
local, per evitar una doble imposició, prevaldrà la quota de l’activitat. 

 
* Modificar la data de l’article 8è. Apartat 4t., en el sentit de redactar: 

...31 de desembre de l’any anterior... 
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7./ TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES O IMMOBILITZACIÓ DELS MATEIXOS PER 
MITJANS MECÀNICS, ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O 
ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 
 
* Fixar les tarifes de l’article 5è., amb el següents imports: 
1.- La tarifa única a aplicar en els casos expressats en l'article 1r. serà de 88,00 €, en el que 
s'inclou el transport del vehicle i, la custòdia del mateix per dotze hores.  

L'esmentada quota serà aplicable en tots els casos en que s'iniciï la retirada del vehicle. 
2.- La tarifa per sortida de grua encara que no hi hagi retirada del vehicle, serà de 44,00 €. 
3.- La custòdia a partir de les primeres dotze hores serà a raó de 12,00 € per dia o fracció 
d’excés. 
4.- Immobilització de vehicle per procediment mecànic: 44,00 € 
 
* Eliminar l’apartat 2 de l’article 6è, reordenant els següents apartats de l’esmentat article. 
 
8./ TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
* Incrementar els imports de l’article 7è., epígraf 1r., en el 3,7%. 
* Incrementar els imports de l’article 7è., epígraf 2n., en el 3,7%. 
* Eliminar de l’article 7è., epígraf 3r., l’apartat 1. 
* Incrementar els imports de l’article 7è., epígraf 3r., apartats 2, 3, 4, 7, 8, 9 i 10 en el 3,7%. 
* Fixar l’import de l’article 7è., epígraf 3r., apartat 5 en 30,00 €. 
* Crear un subapartat en l’article 7è., epígraf 3r., amb el següent literal:  

5.1. Renovació anual del document per a la tinença de gossos perillosos: 6,00 € 
* Fixar l’import de l’article 7è., epígraf 3r., apartat 6 en 100,00 €. 
* Incrementar els imports de l’article 7è., epígraf 4t.,  en el 3,7%. 
 
9./ TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS 
 
* Modificar el redactat de l’article 5è., apartat 1r., amb el següent literal: 
 
MERCAT DE SANT SALVADOR 
1. Llocs de venda que tinguin accés des de l'interior del mercat, amb 
independència del fet que en puguin tenir també des de l’exterior, per 
m2 i per cada mes ................................................................................................... 2,34 € 
2. Llocs venda interiors als que se’ls presti els serveis complementaris ............. 7,00 € 
3. Llocs de venda sense accés interior per m2/mes ............................................... 1,93 € 
4. Utilització de cambres frigorífiques per m2, per cada mes............................... 12,44 € 
 
MERCAT DE LA PELEGRINA 
Llocs de venda, per número i mes ......................................................................... 55,43 € 
Utilització de cambres frigorífiques per m2 i per cada mes ................................. 12,00 € 
 
MERCAT DE LA CARN 
Utilització de llocs de venda per m2 /mes.............................................................. 10,00 € 
Utilització de llocs de restauració per m2/mes...................................................... 3,00 € 
Utilització de cambres frigorífiques per m2/mes................................................... 12,00 € 
 
10./ TAXA PER A LA REPOSICIÓ DEL PAVIMENT ASFÀLTIC, D’OBERTURA DE 
SONDATGES O RASES A LA VÍA PÚBLICA, AIXÍ COM DE LES VORADES I VORERES 
QUE S’HAGUÉSSIN MODIFICAT PER A GUALS, I DANYS A L’ARBRAT I ESPAIS 
VERDS 
 
* Incrementar els imports de l’article 3r., en el 3,7%. 
 
12./ TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LA VORAVIA I RESERVES D 
ELA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU 
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* Incrementar les quotes de l’article 4t., en el 3,7%. 
 
13./ TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL, VOL I SUBSÒL LA VIA PÚBLICA 
 
* Incrementar les quotes de l’article 5è., punts I, II, III, IV, V, VII en el 3,7%. 
* Modificar el redactar de l’article 5e., punt VI, amb el següent literal: 
 
VI. MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, 
CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 
a) La taxa per qualsevol classe d’ocupació de la via pública d’aprofitaments dels inclosos en 

aquest apartat, per m2 o fracció dia és de 0,2326 €, indistintament de la categoria que el 
carrer tingui assignada. 

b) Per ocupació de la via pública que suposi la interrupció parcial de la circulació: 
. Les primeres 2 hores o fracció  : 16,00 € 
. De 2 a 4 hores    : 40,00 € 
. De 4 hores a 1 dia sencer   : 72,00 € 

c) Per ocupació de la via pública que suposi la interrupció total de la circulació: 
. Les primeres 2 hores o fracció  :   32,00 € 
. De 2 a 4 hores    :   80,00 € 
. De 4 hores a 1 dia sencer   : 144,00 € 

d) Si l’ocupació regulada en aquests apartats suposa l’anul·lació de parades del bus urbà, les 
tarifes establertes s’incrementaran un 25% per cada parada eliminada. 

e) Quan l’ocupació de la via pública suposi l’anul·lació de places d’aparcament, les tarifes 
exposades, s’incrementaran: 
. Per plaça i dia    : 0,55 €  

f) Quan l’ocupació de la via pública suposi l’anul·lació de places d’aparcament regulat (zona 
blava), la quota establerta a les tarifes exposades s’incrementà amb les quantitats següents: 

 
. Mig dia (matí o tarda)   : 3,75 € 
. Dia sencer:    : 7,45 € 

g) Quan únicament s’utilitzi el vol de la via pública, amb la protecció suficient per permetre la 
utilització normal de la vorera, la taxa per m2 o fracció dia és de 0,0615 €, indistintament 
de la categoria que el carrer tingui assignada. 

h) En tot cas la quota mínima dels apartats a), b), c), d), e), f) i g) serà de 15,00 €. 
 
14./ TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES 
 
* Incrementar els imports de l’article 4t., en el 3,7%. 
 
15./ TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADES, BARRAQUES, 
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, SITUATS EN TERRENYS D’ÚS 
PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER 
 
* Eliminar l’apartat m) de l’article 4t., així com reordenar els apartats. 
* Fixar l’import de l’article 4t., apartat f) en 0,50 €. 
* Fixar els imports de l’article 4t., apartat g) en 1,89 i 1,00 €, respectivament.  
* Incrementar la resta dels imports de l’article 4t., en el 3,7%. 
 
16./ TAXA PER UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS, MATERIALS I ESTRIS 
MUNICIPALS 
 
* Modificar el redactat de l’article 4t., apartat a), amb el següent literal: 
. remolc estandar (4,50 x 2,40 x 1,00)........................ 79,36 € 
. remolc estandar (5,50 x 2,40 x 1,08)........................ 88,96 € 
. remolc estandar (5,50 x 2,45 x 1,00)........................ 90,04 € 
. remolc nou FM (7,50 x 7,   x 1,35) ........................... 288,06 €  
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. remolc FM (6,42 x 5,85 x 1,48) ................................ 224,58 € 

. remolc FM (6,42 x 5,35 x 1,48) ................................ 263,10 € 

. empostissat modular (màxim 80,00 m2) ................... 345,73 € 

. empostissat modular (màxim 150,00 m2) ................. 625,73 € 

. empostissat sardana (4,00 x 3,00 x 0,85) ................. 73,73 € 

. cadires (per unitat).................................................... 0,30 € 

. taules amb cavallet (per unitat) ................................ 2,00 € 
* Modificar els següents imports de l’article 4t. Apartat  c): 
Sales de l’edifici dels Trinitaris, de l’Ateneu Popular i de l’Escorxador: 
Sales d’aforament superior a 100 persones: 

1.A. Utilització de les sales de dilluns a divendres (reunions, assajos, cursos, 
conferències) en horari habitual: 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre, usos continuats (a partir de la 2ª.): 20,00 € 

1.B. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals (reunions, assajos, cursos, conferències): 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1ª. Sessió):  60,00 € 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2ª.):  20,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1ª. Sessió):  100,00 € 

1.C. Utilització de les sales de dilluns a divendres (espectacles, celebracions, congressos), 
en horari habitual: 
. entitats amb afany de lucre (1ª. Sessió): 202,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2ª.): 68,45 € 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1ª sessió): 40,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2ª.): 26,95 € 

1.D. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals (espectacles, celebracions, congressos): 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1ª. Sessió):  100,00 € 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2ª.): 27,50 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2ª.): 92,30 € 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1ª. Sessió):  125,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca s/afany de lucre (a partir de la 2a. Sessió): 39,00 € 
Sales d’aforament inferior a 100 persones: 

1.E. Utilització de les sales dels Trinitaris i de l’Escorxador, de dilluns a divendres 
(cerimònies de comiat no religiós previ a l’enterrament), en horari habitual: 
. el mateix, de fora de Vilafranca: 27,00 € 

1.F. Utilització de les sales dels Trinitaris i de l’Escorxador, en horari no habitual, 
dissabtes, diumenges o festius intersetmanals (cerimònies de comiat no religiós previ a 
l’enterrament): 
. el mateix, de fora de Vilafranca:  117,00 € 
Sales d’aforament inferior a 100 persones: 

2.A. Utilització de les sales de dilluns a divendres (reunions, assajos, cursos, 
conferències) en horari habitual: 
. entitats amb afany de lucre (1ª. Sessió):  91,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2ª.):  30,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca s/afany de lucre (a partir de la 2ª.): 20,00 € 

2.B. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals (reunions, assajos, cursos, conferències): 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1ª. Sessió):  60,00 € 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2ª.):  20,00 € 
. entitats amb afany de lucre (1ª. Sessió):  159,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2ª.): 52,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1ª. Sessió):  60,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca s/afany de lucre (a partir de la 2ª.): 15,00 € 

2.C. Utilització de les sales de dilluns a divendres (espectacles, celebracions, congressos) 
en horari habitual: 
. entitats amb afany de lucre (1ª. Sessió): 127,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2ª.): 42,00 € 
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. entitats de fora de Vilafranca s/afany de lucre (a partir de la 2ª.): 20,00 € 
2.D. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 

intersetmanals (espectacles, celebracions, congressos): 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1ª. Sessió):  60,00 € 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2ª.):  20,00 € 
. entitats de amb afany de lucre (1ª. Sessió): 211,00 € 
. entitats de amb afany de lucre (a partir de la 2ª.):  70,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1ª. Sessió):  60,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca s/afany de lucre (a partir de la 2ª.): 15,00 € 

3.A. Utilització de l’equip de so de les sales de dilluns a divendres: 
. entitats amb afany de lucre (1ª. Sessió): gratuït 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2ª.): gratuït 
En les cerimònies d’acomiadament no religiós previ a l’enterrament: 
. el mateix, de fora de Vilafranca:  gratuït 

3.B. Utilització de l’equip de so de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o 
festius intersetmanals: 
. entitats amb afany de lucre (1ª. Sessió): gratuït 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2ª.):  gratuït 
En les cerimònies d’acomiadament no religiós previ a l’enterrament: 
. el mateix, de fora de Vilafranca: 22,80 € 

4.A. Utilització de l’equip de llum de les sales de dilluns a divendres: 
. entitats amb afany de lucre (1ª. Sessió):  107,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2ª.): 35,00 € 

4.B. Utilització de l’equip de llum de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges 
o festius intersetmanals: 
. entitats amb afany de lucre (1ª. Sessió): 113,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2ª.): 37,00 € 

5.A. Neteja especial de les sales de dilluns a divendres: 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1ª. Sessió): 38,00 € 
. entitats de Vilafranca s/afany de lucre (a partir de la 2ª.): 13,25 € 
. entitats amb afany de lucre (1ª. Sessió): 66,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2ª.): 22,80 € 
En les cerimònies d’acomiadament no religiós previ a l’enterrament: 
. el mateix, de fora de Vilafranca: 38,00 € 

5.B. Neteja especial de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals: 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1ª. Sessió): 38,00 € 
. entitats de Vilafranca s/afany de lucre (a partir de la 2ª.):  13,25 € 
. entitats amb afany de lucre (1ª. Sessió): 69,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2ª.):  22,80 € 
En les cerimònies d’acomiadament no religiós previ a l’enterrament: 
. el mateix, de fora de Vilafranca: 38,00 € 
Edifici dels Trinitaris: 

6.A. buc d’assaig (sessió 2 hores): 5,00 € 
Aules de les escoles públiques: 

7.A. per aula escolar (acte o sessió): 40,00 € 
8.A. Capella de Sant Joan: 

. entitats de Vilafranca amb afany de lucre:  850,00 € 
* Fixar els següents imports de l’article 4t., apartat d): 
d) Per l’ús de sales i aules a l’edifici de la Fassina Servei de Foment de l’Ocupació (per hores): 
. lloguer aula de formació sense material fungible............................................... 8,30 € 
. lloguer aula de noves tecnologies sense material fungible ................................ 12,45 € 
. lloguer sala actes sense material fungible .......................................................... 12,45 € 
. lloguer aula-taller autòmats programables sense material fungible ................. 12,45 € 
. lloguer aula-taller manteniment/soldadura sense material fungible ................. 12,45 € 
En cas que es faci servir connexió a internet, s’incrementaran els preus en 3,70 €. 
* Fixar els següents imports de l’article 4t, apartat f): 
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. comandament de ràdio freqüència: 35,00 € 

. clau manual triangular: 20,00 € 

. clau manual quadrada: 16,00 € 
* Modificar els imports de l’article 4t. Apartat  g), amb l’increment del 3,7%, a excepció dels 
infants de 0 a 6 anys. 
 
17./ TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ CIVIL 
DE CASAMENTS A L’AJUNTAMENT 
 
* Fixar l’import de l’article 4t., en 200,00 €. 
 
18./ TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN ELS 
VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 
 
* Modificar les següents tarifes de l’article 3r.: 
- estacionament per 1 hora ...................................................  0,90 € 
- estacionament per 2 hores..................................................  1,80 € 
- tiquet d’excés de temps per a la cancel·lació.....................  4,45 € 
- targeta residents .................................................................  17,55 € 
L’esmentada targeta per a residents atorga un crèdit de 24,60 €. 
 
19./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA I ESTADA EN LLARS D’INFANTS 
 
* Modificar els següents imports de l’article 4t.: 
1. Les tarifes per prestació del servei regulat de la present ordenança seran: 
Per inscripció: 45,92 € 
Per assistència: 
. infants de 20 a 32 mesos: 260,00 € 
. infants de 8 a 20 mesos: 298,00 € 
. infants de 4 a 8 mesos: 422,00 € 
 
S’estableixen bonificacions pels infants de Vilafranca. La bonificació es determina per la renda 
per càpita basada en els ingressos bruts anuals de la unitat familiar, les tarifes seran les 
següents: 
 
. Fins a 6.230,00 € : modificar a 6.491,00 €: Incrementar els seus apartats en el 3,7%. 
. Entre 6.231,00 i 9.480,00 €: modificar a 6.491,10 i 9.737,00 €. Incrementar els seus apartats 
en el 3,7%. 
. Entre 9.481,00 i 12.640,00 €: modificar a 9.737,10 i 12.982,00 €. Incrementar els apartats 
d’infants de 8 a 20 mesos i infants de 4 a 8 mesos en el 3,7%. 
. Superior a 12.641,00 €: modificar a 12.982,10 €. Incrementar els apartats d’infants de 8 a 20 
mesos i infants de 4 a 8 mesos en el 3,7%. 
* Incrementar la mitja beca i la beca sencera en el 3,7%. 
* Incrementar l’horari complementari en el 10%. 
* Incrementar  l’àpat diari en el 3,7%. 
* Incrementar la utilització i àpat menjador esporàdic en el 10%. 
* Fixar les hores per utilització esporàdica en 3,15 €. 
 
21./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA ALS CASALS D’ESTIU 
 
* Incrementar les tarifes de l’article 4t., en el 3,7%. 
 
24./ PREU PÚBLIC PELS SERVEIS D’HOSTELERIA A L’ALBERG DE JOVENTUT 
 
* Modificar el redactat de l’article 4t., amb el següent literal: 
a) Estància promoguda per entitats registrades de la Vila: 
Allotjament, per persona i nit............................................................................ 10,35 € 
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b) Estància promoguda per altres entitats: 
Allotjament, per persona i nit............................................................................ 11,80 € 
c) Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius intersetmanals (per 
reunions, assajos o conferències): 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (per acte o sessió) ...........................  46,45 € 
. entitats a/afany de lucre o de fora de Vilafranca (per acte o sessió) ..................  176,95 € 
 
25./ PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CENTRE ÀGORA  
 
* Fixar els següents imports de l’article 4t., apartat 2) pel que fa al lloguer de naus: 
- Lloguer de naus-mòduls Viver d'empreses: 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 40 m²..........................................  175,68 €/mes 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 80 m²..........................................  323,27 €/mes 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 140 m²........................................  516,50 €/mes 
. Lloguer de despatxos...................................................................................  7,02 €/m2/mes 
* Fixar els següents imports de l’article 4., apartat 2) pel que fa a domiciliacions d’empreses: 
- Servei de domiciliacions d'empreses: 
. Domiciliació social amb correspondència.................................................  36,30 €/mes 
. Domiciliació amb correspondència i utilització de ½ jornada de 
  despatx a la setmana ...................................................................................  72,59 €/mes 
 
26./ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
* Eliminar el 2n. paràgraf de l’apartat 7 de l’article 1r. 
* Modificar el redactat de l’article 3r amb el següent literal: 
  
Article 3 – Successors i responsables 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 

transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel 
que fa a l’adquisició de l’herència. 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no 
estiguin liquidats.  

No es transmetran les sancions.  
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 

dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran 
obligats solidàriament fins els límits següents: 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents. 

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 
correspongui.  

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o 

dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin 
beneficiàries de l’operació. 

4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats. 

5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors 
d’aquelles. 

6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 

tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
 Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, 
en proporció a les seves respectives participacions. 
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b) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per 
les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.  

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal.  
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les 

persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 

a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 
sanciones. 

 En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es 
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu 
pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament. 
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a 

la Llei general tributària. 
9. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 

fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al 
pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos en l’article 64 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 
de març (TRHL). 

Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. 
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte 
passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim. 

10. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran als 
compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats a 
l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de 
declaracions. 

L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a 
aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i actuïn 
amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat digital que 
garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.  
 
11. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, a 

què es refereix el punt 9, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment 
de pagament a l’actual propietari. 

12. En supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix  pressupòsit d’ una 
obligació determinarà que quedin solidàriament obligats davant l'administració tributària 
al compliment de totes les prestacions, a l’empara del que preveu l’article 35.6 de la Llei 
General Tributària. Conseqüentment, l’òrgan gestor podrà exigir el compliment de 
l’obligació a qualsevol dels obligats. 

 
* Modificar l’apartat 1 c) de l’article 5è., quedant redactat de la següent manera: 
 
b) Gaudiran d’exempció els immobles destinats a centres sanitaris, la titularitat dels quals 

correspongui a l’Estat, la Comunitat Autònoma o les Entitats Locals i pertanyin a alguna 
de les categories següents: 
a) Hospital públic gestionat per la Seguretat Social. 
b) Hospital públic que ofereixi alguns serveis de forma gratuïta. 
c) Centres d’assistència primària, d’accés general. 
d) Garatge de les ambulàncies que pertanyin als centres que gaudeixen d’exempció. 

* Modificar l’apartat 4 de l’article 5è. per l’actualització dels imports de la base liquidable de 
l’IRPF segons l’IPC, quedant de la següent manera: 

Núm. Fills       Límit 
3  32.864,00 € 
4  39.436,80 € 
5  46.009,60 € 
6  52.582,40 € 
7 o més  59.155,20 € 
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* Afegir un nou apartat a l’article 5è, (reordenant els apartats següents), amb el següent literal: 
5. Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota de l’impost els immobles d’us residencial on 

s’instal·lin plaques fotovoltàiques generadores d’electricitat, tant si són per l’autoconsum o 
connectades a la xarxa. La bonificació no tindrà caràcter retroactiu i es concedirà a petició 
de l’interessat durant els tres primers anys a partir de la posada en funcionament. La 
sol·licitud haurà d’anar acompanyada del corresponent certificat de l’ICAEN o de l’empresa 
instal·ladora autoritzada. 

La potència mínima instal·lada per gaudir de la bonificació serà de 800 Wp. En el cas de 
comunitats de veïns que realitzin una instal·lació comunitària conjunta la potència mínima 
instal·lada serà com a mínim el resultat de multiplicar 500 Wp pel nombre de beneficiaris. 

* Modificar l’apartat 6 de l’article 5è., quedant de la següent manera: 
6. L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la 

sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. La bonificació es podrà sol·licitar fins el 31 de 
desembre de l’exercici immediat anterior a aquell en que hagi de tenir efectivitat. 

 
27./ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
* Modificar l’apartat 2 de l’article 2n., quedant redactat de la següent forma: 
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant 

amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a 
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de 
contribuents. 

* Fixar el coeficient d’increment de l’article 6è., en 2,00. 
 
28./ IMPOST SOBRE INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES 
* Afegir a l’article 2 punt 2, amb el següent literal:  
e) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys. 
 
* Modificar el redactat de l’article 3 punt 3, amb el següent literal: 
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant amb 

domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament 
en el moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obra o urbanística, o abans de l’inici de la 
construcció, la instal·lació o obra. 

* Modificar el redactat de l’article 4t, redactant el seu contingut a partir del punt 5è.: 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 

quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors 
d’aquelles. 

6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 

tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 

Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per 

les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 

7. Respondran subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de les 
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 

a) Quan s’han comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 
sancions. 

b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades que es 
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al 
seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament. 

8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a 
la Llei General Tributària. 

* Afegir al punt 1 de l’article 7è, que fa referència a l’apartat de que no forma part de la base 
imposable, el següent:  
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- Les despeses generals contemplades a l’article 131.1 a) del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, que es fixen en un percentatge del 13%. 

- El benefici empresarial del contractista, el qual queda fixat en un percentatge del 6%. 
* Substituir el títol i el redactat de l’article 9è., amb el següent literal: 
 
Article 9 – Actuacions inspectores i règim sancionador 
1. La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la 

Llei General Tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
2. Les infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i 

recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la 
Llei General Tributaria i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 

* Suprimir l’article 10è, per estar inclòs el seu redactat en l’article 9è. 
* Renumerar els articles de l’ordenança fiscal. 
* Afegir una disposició addicional, amb el següent literal: 
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
* Modificar el redactat del coeficient U = 1,2 de l’annex, amb el següent literal: 
U = 1,2 per aparcaments en edificis unifamiliars o garatges no sotmesos a llicència d’activitat. 
 
29./ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 
 
* Supressió dels apartats 4, 5, 6, 7 i 8 de l’article 1r que passen a formar part d’un nou article 
2n anomenat Actes no subjectes modificant-ne el seu contingut. La seva redacció queda 
establerta de la següent manera: 
 
Article 2n. Actes no subjectes 
No estan subjectes a aquest Impost: 
1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les 

adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions que 
hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 

2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència 
dels compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, 
amb independència del règim econòmic matrimonial. 

3. L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives de vivendes a favor 
dels seus socis cooperativistes. 

4. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions a les quals 
resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques 
d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s’aportin a 
l’empara del que preveu l’article 94 del Text refós de la Llei de l’Impost sobre societats, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, quan no estiguin integrats en una 
branca d’activitat. 

5. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència de 
les operacions relatives als processos d’adscripció a una societat anònima esportiva de 
nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d’Octubre, de 
l’Esport i el Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. 

6. En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el nombre d’anys a 
través dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha interromput per causa 
de la transmissió de les operacions citades en els apartats 4 i 5. 

* Amb la creació del nou article 2n., els altres articles hauran de modificar la seva numeració, 
per tant l’ordenança quedarà estructurada de la següent manera: 
Article 1r. Fet imposable 
Article 2n. Actes no subjectes 
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Article 3r. Subjectes passius 
Article 4t. Successors i responsables 
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 
Article 7è. Base imposable 
Article 8è. Tipus de gravamen i quota 
Article 9è. Període de generació i acreditament 
Article 10è. Nul·litat de la transmissió 
Article 11è. Règim de gestió 
 11.1 Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions 
Article 12è. Règim de notificació i d’ingrés 
Article 13è. Gestió per delegació 
Disposició final  
Diligència 
* S’afegeix un nou apartat a l’article 5è (nou art. 6è.), quedant configurat de la següent 
manera: 
2. Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’Impost, en les transmissions de 

terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini 
que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a 
favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges (o parella de fet 
justificada notarialment o mitjançant inscripció en el Registre Municipal de Parelles) i els 
seus ascendents de primer grau i adoptats, sempre i quan hagin conviscut amb el causant 
durant els dos anys anteriors a la defunció d'aquest. 

El concepte de habitatge habitual serà el definit segons la normativa de l'Impost sobre 
la renda de les persones físiques. 

En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'adquirent 
mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l'immoble durant els tres anys 
següents a la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dintre d'aquest termini. 

El no-compliment del requisit previst al paràgraf anterior determinarà que el subjecte 
passiu hagi de satisfer la part de l'impost que hagués deixat d'ingressar com a 
conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el termini d'un mes 
a partir de la transmissió de l'immoble, presentant a l'efecte la corresponent autoliquidació.  

Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest 
apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a 
presentar l’autoliquidació o declaració. 

* Modificar el tercer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 6è (nou art. 7è.), quedant redactat de 
la següent manera: 

Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de 
l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor 
cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment 
transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no es 
reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’Impost sobre béns immobles, conforme a les quals 
s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit 
valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment de l’acreditació. 
* Modificar l’apartat 1 de l’article 7è. (nou art. 8è), quedant de la següent manera: 
1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 

refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, per determinar l’import de l’increment 
real s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l’acreditament el percentatge que 
resulti del quadre següent: 

. Per als increments de valor generats en un període de temps: 
- comprès entre un i cinc anys............................................ 3,525 
- de fins a deu anys............................................................. 3,214 
- de fins a quinze anys ........................................................ 3,111 
- de fins a vint anys............................................................. 3,000 
* Modificar l’apartat 3 a) de l’article 8è. (nou art. 9è.), quedant configurat de la següent 
manera: 
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a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es 
tracti de documents privats, la de la seva presentació davant l’Ajuntament. 

* Afegir un nou apartat a l’article 10è. (nou art. 11è.) amb la qual cosa també es modificarà la 
numeració dels mateixos. L’article quedarà redactat de la següent forma: 
1. S’estableix l’autoliquidació coma forma de gestió general del tribut, que suposa l’obligació 

del subjecte passiu a declarar les dades i determinar el deute tributari, les quals han de ser 
comunicades a l’ajuntament o entitat en que delegui en els terminis establerts a l’apartat 6 
d’aquest article, excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf 3r. de l’apartat 3 de 
l’article 6è. d’aquesta ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar la 
declaració corresponent per a la liquidació de l’impost per part de l’administració. 

2. En cas que l’administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per 
practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la declaració corresponent 
per a la liquidació de l’impost per part de l’administració. 

3. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el model que 
l’ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació tributaria 
imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació corresponent. 

4. Cal presentar una declaració o autoliquidació per a cadascuna de les finques o drets 
transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument 
fent-hi constar expressament la referència cadastral. 

5. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l’Impost, es podrà practicar 
autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d’elles, o practicar tantes 
autoliquidacions com subjectes passius hi hagin. 

6. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi constin els 
acates o els contractes que origini la imposició, com també els justificants dels elements 
tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les 
exempcions i bonificacions que es sol·licitin. 

7. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la 
data en què es produeixi l’acreditament de impost: 

a) quan es tracti d’actes “inter vivos”, el termini serà de trenta dies hàbils. 
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a 

un any a sol·licitud el subjecte passiu. 
8. Els òrgans gestors giraran, si escau, una liquidació complementaria d’acord amb les dades 

consignades en l’autoliquidació, els documents que l’acompanyen i els antecedents que hi 
hagi a l’administració. 

9. Independentment del que es disposa en l’apartat primer d’aquest article, també estan 
obligats a comunicar a l’ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos 
terminis que els subjectes passius: 

a) Ens els supòsits contemplats en la lletra a)  de l’article 2.1 d’aquesta ordenança, sempre 
que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o 
que transmet el dret real de què es tracti. 

b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 2.1, l’adquirent o la persona a favor 
de la qual constitueix o es transmeti el dret real de què es tracti. 

10. Els notaris també estaran obligats a remetre a l’ajuntament, dins de la primera quinzena de 
cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en 
el trimestre anterior, i en els que s’hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que 
posin de relleu la realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció dels actes de 
última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació de 
documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin 
estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest 
apartat s’entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en al Llei 
General Tributaria. 

Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin 
sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració de l’impost, i sobre les 
responsabilitats per la manca de presentació de declaracions. 
* Modificar els apartats 1 i 2 de l’article 10.1 (nou art. 11.1), quedant resumits en un sol 
apartat i de la següent manera: 
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1. Si l’ingrés o la presentació de la declaració o de l’autoliquidació s’efectuen un cop 
transcorregut el termini previst a l’article 11.7 d’aquesta ordenança, sense requeriment 
previ de l’Ajuntament, s’aplicaran els recàrrecs següents: 
- Recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent quan s’efectuï, respectivament, dins dels tres, sis 

o dotze mesos següents al final de dit termini. En aquests supòsits s’exclouen l’interès 
de demora i les sancions. 

- Recàrrec del 20 per cent quan s’efectuï després dels 12 mesos següents al venciment 
del termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora 
pel període transcorregut des del dia següent al termini dels 12 mesos posteriors a la 
finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en que es 
practiqui l’autoliquidació. 

* Modificar l’apartat 4 de l’article 11è. (nou art. 12è.), quedant de la següent manera: 
4. L’ingrés s’efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establerts a l’Article 

62.2 de la Llei General Tributària. 
* Supressió de l’article 12è. (nou art. 13è.) i es crea un de nou anomenat “Gestió per 
delegació”: 
 
Article 13è.- Gestió per delegació 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en 

la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a 
les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a conèixer 
puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment practicar les 
liquidacions corresponents.  Així mateix, possibilitarà la presentació d’autoliquidacions 
per internet, per part dels interessats i dels gestors tributaris, que actuaran en règim de 
col·laboració social. 

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que 
han delegat les seves facultats en la Diputació. 

 
30./ IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
* Modificar l’apartat 2 de l’article 2n., quedant redactat de la següent forma: 
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant 

amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a 
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de 
contribuents. 

* Substituir la totalitat de l’article 3r., quedant redactat de la següent manera: 
 
Article 3r. – Successors i responsables 
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 

dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats 
solidàriament fins els límits següents: 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents. 

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 
correspongui. 
 Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica 
de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o 
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin,  o siguin 
beneficiàries de l’operació. 
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3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats. 

4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles. 

5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 

tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 

Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, 

per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 
 S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 

6. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les 
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 

a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 
sanciones. 

b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades, que es 
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu 
pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament. 

7. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la 
Llei general tributària. 

* Els apartats 1 i 2 de l’article 5è. passen a formar part de l’article 4t., quedant redactats de la 
següent manera: 

 
A l’Article 4t. s’afegeixen els punts J i K: 
J.- A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de 
cooperatives, i d’acord amb l’article 88.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota 
les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de 
transformació. 
K.- A l’empara del que preveu l’article 88.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els que iniciïn l’exercici de qualsevol 
activitat professional gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota corresponent, durant els 
cincs anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la 
mateixa. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de 
l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior. 
* Suprimir els apartats 1 i 2 de l’article 5è, reordenant els seus apartats. 
* Afegir un nou apartat a l’article 5è, amb el següent redactat: 
3. Bonificació del 10% de la quota corresponent per als subjectes passius que estableixin un 

pla de transport per als seus treballadors que tingui per objecte reduir el consum d’energia 
i les emissions causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar l’ús del transport 
col·lectiu. 
Aquesta bonificació quedarà condicionada al compliment dels següents requisits: 

a) El pla de transport haurà de tenir com a lloc d’origen i de destí el municipi de Vilafranca 
del Penedès. 

b) Tenir contractat un mitjà de transport almenys per un any o bé haver adquirit amb aquesta 
finalitat un vehicle catalogat de servei públic. 

c) El temps de durada de la bonificació serà d’un any prorrogable anualment prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu i sempre que concorrin les circumstàncies establertes en les 
lletres anteriors. 

d) Aquesta bonificació és compatible amb altres bonificacions recollides en la present 
ordenança i s’aplicarà sobre la quota resultant de l’aplicació de la o les bonificacions 
anteriors. 

La concessió inicial quedarà condicionada a l’informe favorable de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès i afectarà a la quota corresponent al mateix any en què es 
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compleixin els requisits i es presenti la sol·licitud, sense que pugui tenir efectes en les 
quotes dels anys posteriors al de la sol·licitud. La sol·licitud de pròrroga anual s’haurà de 
presentar durant el primer trimestre de l’any en què ha de tenir efectes i per a la seva 
aplicació no caldrà un nou informe, tret que hagin variat les circumstàncies concurrents en 
el compliment dels requisits de les lletres a) i b) anteriors. 

* Modificar l’apartat 4 de l’article 11è., quedant redactat de la següent manera: 
4. Les liquidacions d’ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en l’Article 62 

de la Llei General Tributària. 
* Fixar els coeficients, segons el següent detall: 
 

Categoria 1ª 2a 3ª 4ª 
Coeficient aplicable 3,77 3,21 2,95 2,65 

 
32./ PREU PÚBLIC PER PRESTACIONS DE SERVEIS EN EL PAVELLÓ FIRAL 
MUNICIPAL 
 
* Modificar els següents imports de l’article 4t., apartat 7) 
a) Neteja: 200,00 € i 100,00 € /pista 
b) Seguretat: 20,00 €/persona/hora 
c) Consergeria: 15,00 €/hora 
 
34./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DOLORS 
CALVET 
 
* Incrementar les tarifes de l’article 4t., en el 3,7%. 
 
35./ TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS 
GENERAL 
 
* Modificar el redactat de l’article 2n, punts 2 i 3, amb el següent literal: 
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del 

servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions  o xarxes que materialment 
ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui 
sigui el titular de la xarxa. 

3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i altres mitjans de 
comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el 
domini públic municipal. 

* Modificar el redactat de l’article 3r, punt 1, paràgraf primer, amb el següent literal: 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que 

resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com 
les de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, telefonia (fixa i mòbil) i 
altres d’anàlogues,  així com també les empreses que exploten xarxes de comunicació 
mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, 
independentment del seu caràcter públic o privat. 

* Afegir un nou apartat a l’article 3r, amb el següent literal: 
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que 

prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme al 
previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de 
Telecomunicacions. 

* Reordenar els apartats de l’article 3r. 
* Modificar el títol i redactat de l’article 4t, amb el següent literal: 
Article 4.- Successors i responsables  
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1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats 
solidàriament fins els límits següents: 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents. 

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 
correspongui. 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la 
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o 

dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin 
beneficiàries de l’operació. 

3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats. 

4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles. 

5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. 

La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 

Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per 

les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 

6. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les 
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 

a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 
sancions. 

b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades, que es 
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu 
pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament. 

7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la 
Llei General Tributària. 

* Afegir un nou article a l’ordenança, amb el següent literal: 
Article 5.- Servei de telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària 
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la 
xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest municipi s’aplicaran les fórmules següents de 
càlcul. 

a) Base imposable: 
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic 

pel servei de telefonia mòbil es calcula: 
BI = Cmf * Nt + (NH * Cmm) 

Essent: 
Cmf: consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït a 

la participació de la telefonia mòbil. El seu import per a l’exercici 2007 és de 82,60 €/any. 
Nt: nombre de telèfons fixos instal·lats en el municipi, a l’any 2006 són 15.320.  
NH: 90% dels habitants empadronats en el municipi. En 2006 són 35.864 habitants. 
Cmm: consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2007 és de 

235,22 €/any. 
b) Quota bàsica: 

La quota bàsica global es determina aplicant l’1,5% a la base imposable. 
QB = 1,5% s/BI 
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Quota tributària/operador = CE * QB 
Essent: 
CE: coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el 

mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament. 
El valor de la quota bàsica (QB) per aquest exercici és de 132.867 € 

c) Imputació per a operador: 
Per aquest exercici el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són 

els següents: 
 CE Quota 
Telefónica Móviles 46,80% 15.545 €/trimestre 
Vodafone 27,00% 8.968 €/trimestre 
Amena 16,20% 5.381 €/trimestre 

A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant 
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior ha estat diferent. En 
aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per 
l’obligat tributari. 
* Renumerar i ordenar els articles. 
* Modificar el títol de l’article 5è (nou article 6è.): 
 
Article 6.- Altres serveis diferents de la telefonia  mòbil. Base imposable i quota tributària. 
* Modificar el redactat del punt 5, apartat b) de l’article 5è (nou article 6è), amb el següent literal: 
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o 

contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en 
l’apartat 3. 

* Afegir un nou punt al nou article 6è., amb el següent literal: 
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5% a la base imposable definida en aquest 

article. 
* Suprimir l’article 6è., atès que s’afegit el seu redactat en l’article anterior. 
* Modificar el títol i redactat de l’article 7è, amb el següent literal: 

 
Article 7.- Període impositiu i acreditament de la taxa 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en 

la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del 
subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a 
les regles següents: 

a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres 
que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta. 

b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als 
trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el 
cessament. 

2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en els moments 
següents: 

a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de 
sol·licitar la llicència corresponent. 

b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta 
ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat 
l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial 
quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten. 

3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o volada de les vies públiques es perllonguen 
durant varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el 
període voluntari impositiu comprendrà l’any natural. 

* Afegir un nou article, renumerant els següents, amb el literal:  
 
Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés. Serveis de telefonia mòbil 
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1. Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil hauran de presentar l’autoliquidació i 
fer l’ingrés de la quarta part de la quota resultant del que estableix l’article 5è d’aquesta 
ordenança en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre.  

* Modificar el redactat de l’article 8è (nou article 9è), amb el següent literal: 
 
Article 9.- Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis  
1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 6è d’aquesta ordenança, 

s’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà 
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre 
natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o 
servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a 
l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de finalització. 

2. Es podrà presentar la declaració final l’ultim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior 
a cada trimestre natural. Es presentarà a l’ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de 
subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts 
per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 6.3 d’aquesta 
ordenança. La especificació referida al concepte previst ala lletra c) de l’esmentat article, 
inclourà la identificació de l’empresa o empreses subministradores de serveis a les que s’hagi 
facturat quantitats en concepte de peatge. 

3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al titular de 
les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 6.2 de la 
present ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la identificació de l’empresa o 
entitat propietària de la xarxa utilitzada. 

4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els 
llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin. Per raons de cost i eficàcia, quan de la 
declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi una liquidació de la quota inferior a 6,00 
€, s’acumularà a la següent. 

5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat en el punt 2 d’aquest article 
comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de 
la Llei General Tributaria. 

6. L’empresa “Telefónica de España SAU”, a la qual va cedir Telefónica Sa els diferents 
títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de 
satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus 
ingressos bruts que satisfà a aquest ajuntament. Les restants empreses del “Grup 
Telefònica”, estan subjectes al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança. 

* Modificar el redactat dels punts 2 i 3 de l’article 10è (nou article 11è), amb el següent literal: 
2.  La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, 

inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que preveu a 
la Llei General Tributaria i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 

3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents 
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció 
tributària tipificada a l’article 192 de la Llei General Tributària que es qualificarà i 
sancionarà segons disposa l’esmentat article. 

* Afegir un nou article, amb el següent literal: 
 
Article 12.- Gestió per delegació 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en 

la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a 
les actuacions que ha de fer l’administració delegada. 

2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb 
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, 
o els procediments de liquidació o recaptació. 



 30

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de 
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que han delegat les 
seves facultats en al Diputació 

* Afegir dues disposicions addicionals, amb el següent literal: 
 
Disposició addicional primera 

Actualització dels paràmetres de l’article 5. 
Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres 

Cmf, Cmm, NH, Nt, NH si així procedeix. 
Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent d’aplicació els paràmetres 

establerts per a l’exercici 2007. 
 
Disposició addicional segona 

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 

Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendran que són automàticament modificats i/o substituïts, 
en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què 
porten causa. 
 
36./ TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE LA POLICIA LOCAL 
 
* Fixar les quotes de l’article 8è., en els següents imports: 
1.1. Per la regulació del trànsit amb motiu de tasques relacionades amb la càrrega o 

descàrrega de materials o d’altres treballs quan s’ocupa la via pública: 
Per agent i hora diürna 37,00 €
Per agent i hora nocturna o festiva 40,00 €
 
1.2. Per la prestació de serveis extraordinaris de vigilància: 
Per agent i hora diürna 37,00 €
Per agent i hora nocturna o festiva 40,00 €
Per caporal i hora diürna 43,00 €
Per caporal i hora nocturna no festiva 45,00 €
Per sergent i hora diürna 44,00 €
Per sergent i hora nocturna o festiva 48,00 €
Per cada servei, motorista i hora diürna 45,00 €
Per cada servei, motorista i hora nocturna o festiva 52,00 €
Per servei cotxe patrulla i 2 guàrdies hora  87,00 €
Per utilització de grua hora 155,00 €
 
 TERCER: Donar compte de les modificacions per a l’exercici de 2007 i següents de les 
ordenances fiscals núm. 11 aprovada per la Junta del Patronat Municipal de Comerç i Turisme; 
núm. 20 aprovada per la Junta del Patronat Municipal d’Esports, i núm. 22 aprovada per la Junta 
del Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet: 
 
11./ TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS VINCULATS A LES CONCESSIONS D’ÚS 
DELS STANDS DE LES FIRES DE MAIG 
 
* Establir el següent redactat de l’article 5è., apartat 1): 
Fires i Festes de Maig 
. estand modular més l’espai ...........................................................  67,70 €/m2 

. espai interior pavellons..................................................................  31,11 €/m2  

. espai interior automoció ................................................................  11,96 €/m2 
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. espai semicobert.............................................................................  10,14 €/m2 

. espai exterior..................................................................................  8,07€/m2   

. vitrina / aparador (per unitat) .......................................................  215,07 € 

. serveis generals (per a cada expositor).........................................  35,48 € 
Fira del Vehicle d’Ocasió 
. espai interior pavelló .....................................................................  4,15 €/m2  
. serveis generals (per a cada expositor) .....................................  35,48 €/m2  
A aquests imports se’ls aplicarà el 7% d’IVA. 
 
20./ PREU PÚBLIC PER PRESTACIONS DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS 
 
* Incrementar les tarifes 1 a 25, 28 a 30, 34, 38 i 40 de l’article 4t., en el 3,7%. 
* Fixar els imports de les tarifes següents de l’article 4t: 
26. Abonament general al complex aquàtic (per mes) (aplicació juliol 2007): 
. infant................................................................................... 12,03 € 
. jove ..................................................................................... 23,24 € 
. adult.................................................................................... 26,95 € 
. gent gran ............................................................................ 13,35 € 
. 1r membre abonament familiar ......................................... 26,95 € 
. 2n membre abonament familiar ......................................... 21,56 € 
. 3r i 4t membre abonament familiar ................................... 13,35 € 
. 5è membre i més abonament familiar................................ gratuït 
27. Abonament de migdia al complex aquàtic (per mes) (aplicació juliol 2007): 
. infant................................................................................... 9,00 € 
. jove ..................................................................................... 17,40 € 
. adult.................................................................................... 20,18 € 
. gent gran ............................................................................ 10,00 € 
31. Cursos aquàtics d’hivern (per trimestre) (aplicació setembre 2007): 
. infant menys de 6 anys -1 sessió setmanal- ....................... 41,59 € 
. infant menys de 6 anys -2 sessions setmanals- .................. 76,35 € 
. infant de 7 a 15 anys -1 sessió setmanal- .......................... 34,82 € 
. infant de 7 a 15 anys -2 sessions setmanals- ..................... 63,62 € 
. jove -1 sessió setmanal- ..................................................... 37,30 € 
. jove -2 sessions setmanals- ................................................ 67,85 € 
. adult -1 sessió setmanal-.................................................... 43,28 € 
. adult -2 sessions setmanals-............................................... 79,74 € 
. gent gran -1 sessió setmanal-............................................. 25,47 € 
. gent gran -2 sessions setmanal- ......................................... 39,90 € 
32. Cursos de natació amb fisioterapeuta (aplicació setembre 2007): 
. 1 sessió / setmanal.............................................................. 42,83 € 
. 2 sessió / setmanal.............................................................. 80,07 € 
33. Cursos aquàtics d’estiu (per curs) (inici activitats estiu 2007): 
. infants menys de 6 anys...................................................... 33,75 € 
. infant de 7 a 15 anys .......................................................... 28,46 € 
. jove ..................................................................................... 37,30 € 
. adult.................................................................................... 43,33 € 
. gent gran ............................................................................ 21,64 € 
35. Activitats dirigides al complex aquàtic no incloses en l’abonament (aplicació juliol 2007): 
. activitats d’una sessió / setmana........................................ 16,55 € 
. activitats de dues sessions / setmana ................................. 18,40 € 
. activitats de tres sessions / setmana................................... 23,85 € 
36. Classes particulars al complex aquàtic (per sessió) (aplicació juliol 2007): 
. infant 1 sessió -fins 2 persones- ......................................... 29,70 € 
. infant 5 sessions -fins 2 persones-...................................... 127,29 € 
. jove i adult 1 sessió -fins 2 persones- ................................ 25,47 € 
. jove i adult 5 sessions -fins 2 persones-............................. 106,05 € 
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. gent gran 1 sessió -fins 2 persones- ................................... 21,19 € 

. gent gran 5 sessions -fins 2 persones- ............................... 95,46 € 

. infant 1 sessió -3 o 4 persones-.......................................... 33,92 € 

. infant 5 sessions -3 o 4 persones- ...................................... 148,48 € 

. jove i adult 1 sessió -3 o 4 persones- ................................. 29,70 € 

. jove i adult 5 sessions -3 o 4 persones-.............................. 127,29 € 

. gent gran 1 sessió -3 o 4 persones-.................................... 25,47 € 

. gent gran 5 sessions -3 o 4 persones- ................................ 106,05 € 
37. Bronzejat al complex aquàtic (aplicació juliol 2007): 
. 1 sessió ............................................................................... 8,51 € 
39. serveis mèdics esportius i de fisioteràpia al complex aquàtic (aplicació juliol 2007): 
. sessió de fisioteràpia de 30 minuts .................................... 30,49 € 
. sessió de fisioteràpia de 50 minuts .................................... 38,11 € 
 
22./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS 
QUE ES REALITZIN EN EL TEATRE MUNICIPAL CAL BOLET 
 
* Afegir un nou redactat a l’apartat 1.e) de l’article 4t, amb el següent literal: 
S’establirà una reducció del 10% de les esmentades tarifes als grups de més de 20 persones, en 
tots els espectacles amb una entrada igual o superior a 5,00 €. 
* Incrementar les tarifes de l’article 4t., apartats f) i g) i j) en el 3,7%. 
* Incrementar les tarifes de l’article 4t., apartat k) punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 en el  
3,7%, i el punt 8 en el 50%. 
 
 QUART: Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de la Corporació 
durant trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, així com en un diari de gran difusió en la província. En aquest període els interessats 
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut el període 
indicat sense haver-se formulat cap reclamació, els acords adoptats quedaran aprovats 
definitivament, publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a 
definitius i el text íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de 
gener de 2007 i, regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero, en nom de l’equip de govern, comenta el contingut 
bàsic del dictamen. Els imports s’actualitzen en general el 3,7% d’acord amb l’IPC interanual al 
mes d’agost, amb els arrodoniments a l’alça o a la baixa adients. També es porten a terme 
actualitzacions normatives i es crea una nova taxa per l’autorització sanitària per al comerç 
minorista de carn fresca i derivats.  
 
La taxa per recollida i tractaments de residus (escombraries) s’incrementa un 10%, perquè el 
cost del servei que es gestiona mitjançant una empresa a través de la Mancomunitat Penedès-
Garraf també s’ha augmentat (increment de les despeses de transport, abocador, etc.); Romero 
recorda que el servei continua essent deficitari en un 20%, i que l’Ajuntament no pot 
incrementar encara més aquest dèficit. 
 
Finalment, Romero fa referència a noves bonificacions que s’introdueixen en les Ordenances: 
bonificació del 50% en l’IBI per immobles amb plaques fotovoltaiques que produeixen energia, 
bonificació molt important de la plusvàlua per transmissió per causa de mort a favor de parents 
de l’habitatge habitual, sempre que aquests parents també hi visquin, i bonificació del 10% en 
l’IAE per a les empreses amb plans de transport col·lectiu per al personal. 
 
Tot seguit, es dóna lectura a les esmenes presentades pel grup municipal del PP, que són les 
següents: 
 

05/TAXA PER LLICÈNCIES I URBANÍSTIQUES 
Es demana que no es cobri aquesta taxa en la tramitació per a llicències urbanístiques 

per la realització d’obres que ja estan gravades amb l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
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Obres. En aquest sentit es sol·licita que es suprimeixi l’apartat a) y b) del Art.6, així com 
l’Annex 1 i 3. 
 

06/TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
Es demana que l’increment de les quotes previstes de l’article 5è, sigui el 3,7% i no el 

10%. 
 
26/ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
Es demana l’establiment d’una bonificació del 95% en la quota íntegra de l’impost els 

subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa, respecte de l’immoble en el que 
tinguin la seva residència habitual. En aquest sentit es demana que es modifiqui l’Art.5.3, 
suprimint el nº4, de forma que quedi redactat de la següent forma: 
 “Gaudiran d’una bonificació del 95% en la quota íntegra de l’impost, els subjectes 
passius que ostentin la condició de família nombrosa, respecte de l’immoble en el que tinguin la 
seva residència habitual” 
 

27/IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
Es demana que en el cas que l’Estat modifiqui el quadre de tarifes de l’impost fixat a 

l’article 96.1 de la Llei 39/1998, per acomodar-lo a  l’increment experimentat per l’IPC, 
s’apliqui sobre les mateixes el coeficient previst l’any 2006, i no el proposat en el dictamen. En 
aquest sentit es demana que es modifiqui l’art.6, relatiu a la quota, perquè quedi amb el següent 
redactat: 
 “1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 96.1  de la Llei 
39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació 
del coeficient de l’1,978. Aquest coeficient no s’aplicarà en el supòsit en què l’esmentat quadre 
sigui modificat per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, cas en el qual el coeficient 
aplicable seria el vigent l’any 2005”. 
 

30/IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 
 Es demana l’establiment d’una bonificació del 50% pels subjectes passius que 
incrementin la mitjana de la seva plantilla de treballadors en contracte indefinit. En aquest sentit 
es sol·licita la modificació de l’article 5è punt 2 perquè quedi amb el següent redactat: 
 “2.Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional o empresarial gaudiran 
d’una bonificació del 50% de la quota corresponent, durant els cinc anys d’activitat següents a 
la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període 
caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la 
lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior. 
 Aquells subjectes passius que tributin per la quota municipal, que hagin incrementat la 
mitjana de la seva plantilla de treballadors en contracte indefinit gaudiran d’una bonificació del 
50% de la quota integra. 
 

37/TAXA PER L’AUTORITZACIÓ SANITARIA PER AL COMERÇ MINORISTA 
DE LA CARN FRESCA I ELS SEUS DERIVATS. 
 Es demana que no es creï aquesta taxa. 
 
Defensa les esmenes Josep Ramon (PP), qui comença dient que algunes esmenes que el PP 
presenta i que es rebutgen en anys posteriors l’equip de govern les acaba assumint, i cita com a 
exemple el cas de les bonificacions en la plusvàlua quant a l’habitatge habitual. 
 
Josep Ramon defensa la supressió de la taxa per llicències urbanístiques, ja que no afectaria 
excessivament al pressupost. Destaca que l’impost sobre construccions ja produeix un 
rendiment molt alt i superior al previst, i la taxa contribueix (encara que no en sigui la causa 
principal) a l’encariment de l’habitatge. També opina que la taxa per recollida d’escombraries 
s’hauria d’augmentar únicament el 3,7%, tenint en compte que durant els darrers anys s’ha anat 
incrementant molt considerablement; l’Ajuntament no pot acceptar sense més els increments 
proposats per la Mancomunitat, i d’altra banda en l’estudi de costos hi ha conceptes inclosos 
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com a cost del servei molt discutibles (campanyes de conscienciació, cost del personal de 
l’Ajuntament quan la taxa la gestiona l’Organisme de la Diputació, etc.). 
 
Josep Ramon argumenta que cal bonificar més les famílies nombroses en el cas de l’IBI, 
preveure no incrementar l’impost sobre vehicles en el cas que l’Estat per llei ja incrementi les 
tarifes (per evitar augments per sobre de l’IPC), no crear la nova taxa per autorització sanitària i 
introduir més bonificacions en l’IAE per casos com creació d’ocupació estable, inici de nova 
activitat, etc. 
 
Sobre les esmenes del PP, Otger Amatller (CUP) manifesta que s’abstindrà. Hi ha aspectes en 
què coincideix bastant amb les esmenes, però en canvi no està d’acord amb altres propostes com 
la supressió de la taxa per llicències urbanístiques. 
 
Aureli Ruíz (CiU) també anuncia l’abstenció del seu grup. Coincideix amb algunes esmenes 
parcialment, però en canvi no comparteix altres suggeriments com la supressió de la taxa per 
llicències urbanístiques, perquè ja està creada i la seva eliminació afectaria negativament el 
pressupost. Josep Ramon (PP) replica que aquesta afectació no seria important, i que la taxa es 
pot suprimir sense grans esforços. 
 
Francisco Romero (equip de govern) rebutja les esmenes del PP. S’ha de mantenir la taxa per 
llicències urbanístiques (ja preveu bonificacions), l’increment de la taxa per recollida 
d’escombraries està plenament justificat, ja es preveuen bonificacions raonables de l’IBI per a 
les famílies nombroses i, en el cas de l’IAE, fa uns anys ja es va introduir bonificació per al cas 
de les noves activitats. 
 
Les esmenes del PP són rebutjades finalment amb 1 vot a favor (PP), 12 en contra (grups 
Socialista –PSC-ICV- i d’ERC) i 7 abstencions (CiU i CUP). 
 
A continuació es llegeixen les esmenes presentades pel grup de la CUP.  
 
El text de les esmenes és el següent: 
 
 

4. TAXA SOBRE EL SERVEI DE CEMENTIRI 
(art.6, punts nº1,2 i 4) 
Bonificacions per tal que les famílies amb menys recursos econòmics tinguessin 

descompte en aquestes taxes, especialment les de concessions de nínxols. 
 

6. TAXA PELS SERVEIS DE RECOLLIDA TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DELS 
RESIDUS. 

Vàries propostes a tenir en compte: 
-Article 6è Bis punt 1 apartat a) 

  Modificació per tal que es pagui pel servei rebut i no per franges semestrals. 
 

16.TAXA PER UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS, MATERIALS I ESTRIS 
MUNICIPALS 

Modificar els diferents apartats en els quals la utilització de les aules escolars suposin 
un cost per les entitats sense ànim de lucre substituint aquest cost per la gratuïtat. 

Modificar la taxa per deixar clara la utilització gratuïta d’instal·lacions, materials i estris 
municipals en la FM o a les F’S’R, per part dels administradors/coordinadors de les mateixes. 

Article 4t apartat d) 
Eliminar el cost per l’ús d’internet. 

 
19.PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA I ESTADA EN LLARS D’INFANTS 
Augmentar les bonificacions en la franja més baixa de l’escala (fins a 6409 €) 
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22.PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I 
CULTURALS QUE ES REALITZIN EN EL TEATRE CAL BOLET 

Canvi de títol . No sols és assistència sinó també realització d’activitats 
Article 4t apartat f) 

- Canviar la quantitat en concret per un % dels ingressos de les entrades venudes.- Incloure 
també les escoles. 

- Ampliar les hores de l’ús de la sala de 12 a 15 hores podent escollir, si existeix la 
possibilitat, de no ser en el mateix dia de l’espectacle. 

 
24. PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’HOSTELERIA A L’ALBERG DE JOVENTUT 
Modificar el títol de la taxa ja que no és un alberg de joventut, substituint-lo per Alberg 

Municipal. 
 

26.IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
Article cinquè, punt 5: 
Augmentar la bonificació en la instal·lació de plaques fotovoltaiques per ús propi. 

 
34.PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 

DOLORS CALVET.  
Reduir els preus per tal que pugui ser més accessible l’aprenentatge musical a tots els 

públics. 
 
Otger Amatller (CUP), després d’afirmar que hagués estat millor disposar de la proposta 
d’Ordenances des de fa més temps per poder estudiar-les millor, pregunta si la bonificació en la 
plusvàlua sobre l’habitatge habitual inclou a més dels cònjuges les parelles de fet, contestant 
Francisco Romero que no hi hauria inconvenient en admetre les parelles de fet justificades. 
 
Otger Amatller defensa les seves esmenes: necessitat de bonificar els serveis funeraris a les 
famílies amb pocs recursos (especialment per a l’adquisició de nínxols), no cobrar tant per ús 
d’espais i material municipal a les entitats sense afany de lucre, reduir els imports de les llars 
d’infants per a famílies amb ingressos molt baixos, necessitat d’adaptar els preus de Cal Bolet 
per entitats i escoles de forma raonable, augmentar la bonificació de l’IBI per la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques per a ús propi, reducció dels preus (molt alts) de l’escola de música, etc. 
Quant a la taxa per recollida d’escombraries, Otger Amatller comenta que cada any s’augmenta 
molt i que les coses no es fan bé; una correcta gestió faria que el cànon de la Generalitat es 
reduís. S’ha d’incrementar la recollida selectiva, sobretot en el sector comercial, i treballar 
també en el cas de particulars. Otger Amatller fa una crida a l’equip de govern per tal que 
accepti les seves demandes constants de millora de la gestió dels residus, amb la finalitat de 
preservar el medi. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a les esmenes de la CUP. 
 
Aureli Ruíz (CiU) afirma que està d’acord amb el fons de la majoria d’esmenes, però que no hi 
pot donar suport perquè són genèriques i inconcretes. Es demanen reduccions i bonificacions, 
però sense proposar un redactat concret ni una quantitat concreta. Per exemple, pregunta què vol 
dir reduir els preus de l’aprenentatge musical, sense aportar cap xifra. 
 
Francisco Romero (equip de govern) troba a faltar també més concreció en les esmenes de la 
CUP. Sobre les plaques fotovoltaiques, diu que s’aplica la bonificació a tots els domicilis 
connectats. Romero defensa que es fa recollida selectiva i que la gestió és correcta i amb uns 
costos semblants a altres ajuntaments, de forma que fins i tot si recicléssim més l’estalvi en el 
cànon de la Generalitat seria mínim. El sistema de gestió de residus és el correcte, encara que és 
cert que cal fer més campanyes de conscienciació, introduir nous punts de recollida, etc. 
Finalment, Romero anuncia l’oposició dels grups de govern a les esmenes. 
 
Otger Amatller (CUP) insisteix en l’assumpte de la gestió de residus, i afirma que no es pot 
tractar des d’una perspectiva només econòmica. La recollida selectiva és deficient i pitjor que en 
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altres municipis. Parlem d’una recollida selectiva baixa i d’unes quantitats portades a l’abocador 
molt altes. Caldria treballar-hi molt més i tenir un servei mediambientalment correcte. Quant a 
l’acusació d’inconcreció de les esmenes, Amatller afirma que l’equip de govern disposa de més 
dades, i que les esmenes es van trametre a l’esmentat equip de govern per intentar una possible 
negociació. 
 
Les esmenes de la CUP són rebutjades amb 2 vots a favor (grups de la CUP i del PP) i 18 en 
contra (resta de grups). 
 
Seguidament es dóna lectura a les esmenes presentades pel grup de CiU, amb el text següent:  
 

1.TAXA Nº.3 ( Utilització de l’escut municipal) 
    - Augmentar els imports de l’article 6è en el 3,7%, respecte del 2006. 
 
 2.TAXA Nº.5 (Llicències urbanístiques) 

- No augmentar els tipus de l’annex I, deixant-los iguals a l’any 2006. 
 

3. TAXA Nº.6 (Recollida d’escombreries) 
   -  Incrementar les quotes de l’article 5è en el 3,7%, respecte del 2006. 
 
4. TAXA Nº.7 (Retirada de vehicles) 
- Incrementar les tarifes de l’article 5è en el 3,7%, respecte del 2006. 

 
5. TAXA Nº17 (Celebracions civils a l’Ajuntament) 
- Incrementar l’import de l’article 4t. en el 3,7%, respecte del 2006. 

 
6. TAXA Nº.18 (Estacionament de vehicles - zona blava ) 
- Incrementar les tarifes de l’article 3r. En el 3,7%, respecte del 2006, aplicant     

arrodoniment. 
 

7. PREU PÚBLIC Nº.19 (Llars d’infants) 
- Incrementar totes les tarifes en el 3,7%, respecte del 2006. 

 
8. IMPOST Nº.26 (Bens Immobles) 
- Augmentar la bonificació de l’article 5, apartat 3, fins al 90% 
- Augmentar la bonificació de l’article 5. Apartat 4, fins al 40% 

 
9. IMPOST Nº.30 (Activitats Econòmiques) 
- Canviar l’Article 5è, apartat 3 a), substituïnt el tros “d’origen i de destí” per 

“d’origen o de destí”, de tal manera que quedaria així: 
a) “El pla de transport haurà de tenir com a lloc d’origen o de destí el municipi de 

Vilafranca del Penedès,” 
- Article 11è. Apartat 4t. 

Fixar els coeficients de situació, segons la categoria fiscal dels carrers: 
Categoria 1ª., 2ª. i 3ª.: coeficient del 3,31 
Categoria 4ª.: coeficient del 2,65  

- Establir la següent bonificació: 
Bonificació del 50% de la quota corresponent per a aquells subjectes passius que 
tinguin una renda o rendiment net de l’activitat econòmica negatius o inferiors a la 
quantitat que determini aquesta ordenança fiscal. Aquesta bonificació s’aplicarà a la 
quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les restants bonificacions que es preveuen en 
aquesta ordenança fiscal. 

 
En nom de CiU, defensa les esmenes Aureli Ruíz, qui afirma que es presenten 12 esmenes que 
afecten 9 tributs municipals i que són perfectament assumibles. La postura de CiU és 
incrementar els tributs d’acord amb l’IPC (tal com establia el pacte de govern actual), i establir 
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algunes bonificacions raonables. La realitat però és que la proposta preveu que la meitat de les 
Ordenances incorporin increments superiors a l’IPC.  
 
Cal criticar especialment, a parer de CiU, l’augment del 10% en la taxa per recollida 
d’escombraries, el qual es vol justificar en increments de costos en matèria de transport i 
abocador, quan la realitat és que l’augment en el nombre d’habitatges juntament amb l’augment 
de l’IPC ja provocaria un increment de la recaptació del 8%. Els costos imputats al servei són 
discutibles, i la realitat és que en quatre anys la taxa s’ha incrementat un 53%, percentatge 
totalment exagerat que suposa que un restaurant pagui uns 1.000 euros anuals. La recollida 
selectiva no funciona i caldria potenciar-la, i els contenidors de matèria orgànica estan 
pràcticament buits. Admet Ruíz que s’ha exonerat de pagament els locals buits i els pàrquings, 
tal com havia reclamat CiU en anys anteriors.  
 
Aureli Ruíz manifesta que la taxa per llicències urbanístiques no s’ha d’eliminar, però en canvi 
no s’hauria d’incrementar el tipus impositiu atès que cada any ja s’augmenta la base imposable 
(cost de les obres), de forma que l’increment proposat pel govern suposa un augment real 
superior a l’IPC. També s’hauria de garantir que els preus de les llars d’infants no depassin 
l’IPC. 
 
CiU defensa un increment de les bonificacions de l’IBI per a les famílies nombroses, tot i 
mantenint l’escalat d’ingressos aplicable, i en matèria d’IAE les bonificacions no haurien de ser 
testimonials com fins ara; en aquest sentit, la bonificació per transport col·lectiu no s’ha de 
limitar als casos en què el transport tingui l’origen i la destinació dins Vilafranca,  cal bonificar 
l’IAE a les empreses amb pèrdues (no té sentit que paguin si no existeix benefici) i  la tributació 
ha de ser la mateixa en tots els carrers mentre no es faci una classificació correcta de vies 
públiques a efectes de l’impost, ja que hi ha carrers de certs barris que no són comercials i que 
tenen un índex superior a altres carrers més comercials de zones diferents, sense cap justificació. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta el seu acord amb les esmenes de CiU. 
 
Francisco Romero (grups de govern) s’oposa a les esmenes i defensa que l’augment proposat 
per la ponència és equivalent a l’IPC, encara que per raons de gestió es porten a terme 
arrodoniments, a l’alça o a la baixa. Els casos en què l’increment és superior (com la taxa 
d’escombraries en què l’increment queda justificat pels costos) ja s’han comentat. Quant a la 
classificació de carrers a efectes d’IAE, es tracta d’una classificació tècnica que es va portar a 
terme en el seu moment. Sobre l’exempció de la brossa per a pàrquings i locals buits l’ha 
proposada el govern, i mai CiU ha formalitzat cap esmena al respecte. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-) fa referència a la taxa per recollida d’escombraries, 
destacant que es tracta d’una taxa que ha de repercutir en els usuaris els costos del servei. Els 
augments de costos són justificats: augment del transport per increments del combustible, costos 
d’abocador perquè ningú no en vol a Vilafranca o comarca, etc. Si disposéssim d’un abocador 
es reduiria tant el cost de l’abocador estricte com el de transport. La realitat és que cada any 
augmenta la quantitat de residus per persona. Quant al sistema de gestió, i tenint en compte el 
nombre d’habitants del municipi, tenim el millor possible quant a mètode, malgrat que calgui 
millorar l’eficàcia. Respecte del cost per als comerços, legalment poden no satisfer la taxa si 
justifiquen haver contractat una empresa gestora de residus, però ningú no ho fa perquè resulta 
més car que la taxa que aplica l’Ajuntament. Es porten a terme campanyes, però la realitat és 
que la gent no recicla prou, la qual cosa no està mai justificada encara que es pagui més en 
concepte de taxa. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que hi ha ciutats que gestionen millor els seus redidus. Caldria 
fer-ho millor, començant pels comerços, i si cal un abocador a la comarca pot plantejar-se i 
estudiar-se. 
 
Sotmeses a votació les esmenes de CiU, són rebutjades amb 7 vots a favor (CiU i PP) i 13 en 
contra (grups Socialista –PSC-ICV-, ERC i CUP). 
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Quant al dictamen en el seu conjunt, és aprovat amb 12 vots a favor (grups Socialista –PSC-
ICV- i ERC) i 8 en contra (CiU, PP i CUP). 
 
 
IX. ORDENANÇA AIGUA I CLAVEGUERAM 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

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

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

Atès que s’ha elaborat una proposta de modificació d’Ordenança, i que el consell 
d’administració de l’Empresa ha aprovat per unanimitat, el dia 3 d’octubre de 2006, les tarifes 
aplicables l’any 2007. 
 

Per tot això, s’ACORDA: 
PRIMER: Aprovar les modificacions per a l’exercici de 2007 i següents de l’Ordenança 

reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i del servei de 
clavegueram, que es detallen a continuació: 
 
* Fixar les tarifes de l’article 5è.: 
Quota fixa comptador (entre 13 i 30 mm)..............................................  3,51 €/mes 
Quota fixa comptador (més de 30 mm) ..................................................  9,79 €/mes 
Quota variable comptador (primer tram - fins 6m3/mes).......................  0,37 €/m3 
Quota variable comptador (segon tram - de més de 6m3/mes) ..............  0,57 €/m3 
Quota fixa comptador clavegueram.......................................................  1,71 €/mes 
Quota variable comptador clavegueram................................................  0,09 €/mes 
 
* Fixar les tarifes de l’article 6è.: 
Quota variable aforament (aigua) .........................................................  0,60 €/m3 
Quota variable aforament (clavegueram)..............................................  0,22 €/m3 
 
* Fixar la tarifa  de l’article 7è.: 
Quota fixa boca contra incendis ............................................................  5,40 €/mes 
 
* Fixar les tarifes  tarifes de l’article 8è.: 
8.1.- Drets escomesa d’aigua: 
Escomesa en l’extra-radi urbà de Vilafranca (sector La Serreta).........  1.328,49 € 
Escomesa aigua comptador 13 mm........................................................  80,15 € 
Escomesa aigua comptador superior a 13 i fins a 30 mm. ....................  201,03 € 
Escomesa aigua comptador superior a 30 i fins a 80 mm. ....................  802,14 € 
 
8.2.- Drets d’escomesa contra-incendis: 
Escomesa contra-incendis......................................................................  157,99 € 
 
8.3.- Drets d’escomesa d’aigua i clavegueram: 
Escomesa servei comptador 13 mm. ......................................................  118,39 € 
Escomesa servei comptador superior a 13 i fins a 30 mm. ....................  315,87 € 
Escomesa servei comptador superior a 30 i fins a 80 mm. ....................  1.184,85 € 
 
8.4.- Escomesa d’aigua: 
Escomesa 1 polzada ...............................................................................  289,44 € 
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Escomesa 1,5 polzades...........................................................................  335,48 € 
Escomesa 2 polzades..............................................................................  391,69 € 
Escomesa 2,5 polzades...........................................................................  474,66 € 
 
8.5.- Escomesa de clavegueram: 
 Tipus 1: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 0<longitud<1 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  481,59 € 
 Tipus 2: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 1<longitud<2 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  518,65 € 

Tipus 3:  Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 2<longitud<3 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  592,74 € 

Tipus 4:  Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 3<longitud<4 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  666,83 € 

Tipus 5:  Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 4<longitud<5 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  740,92 € 

Tipus 6:  Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 0<longitud<1 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  518,65 € 

Tipus 7:  Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 1<longitud<2 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  592,74 € 

Tipus 8:  Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 2<longitud<3 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  666,83 € 

Tipus 9:  Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 3<longitud<4 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  740,92 € 

Tipus 10: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 4<longitud<5 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  815,01 € 

Tipus 11: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 0<longitud<1 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  503,83 € 

Tipus 12: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 1<longitud<2 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  577,92 € 

Tipus 13: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 2<longitud<3 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  666,83 € 

Tipus 14: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 3<longitud<4 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  755,73 € 

Tipus 15: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 4<longitud<5 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  770,55 € 

Tipus 16: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 0<longitud<1 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  518,65 € 

Tipus 17: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 1<longitud<2 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  607,56 € 

Tipus 18: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 2<longitud<3 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  696,47 € 

Tipus 19: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 3<longitud<4 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  785,37 € 

Tipus 20: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 4<longitud<5 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  874,28 € 
 

8.6.- Paviments 
 Demolició de paviment de panot gris, qualsevol forma i tamany, sobre base de formigó 
de 10 cm de gruix, inclòs transport de residus a l'abocador  11,78 € 

Demolició de paviment de panot especial, qualsevol forma i tamany, sobre base de 
formigó de 10 cm de gruix, inclòs transport de residus a l'abocador  11,78 € 

Demolició de paviment de formigó fins a 20 cm de gruix i resistència, característica de 
H-150, inclòs transport de residus a l'abocador  17,41 € 

Demolició de paviment de llamborda segellat i sobre base d'arena de 10 cm de gruix, 
inclòs transport de residus a l'abocador  11,78 € 

Demolició de paviment de llamborda segellat i sobre jaç de formigó H-150 de 10 cm de 
gruix, inclòs transport de residus a l'abocador  15,71 € 
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Demolició de paviment aglomerat bituminós D-20 amb capa de trànsit de 5 cm., sobre 
base granular de 15 cm de gruix, inclòs transport de residus a l'abocador  14,08 € 

Demolició de paviment aglomerat bituminós D-20 en dues capes de 4 cm., sobre base 
granular de 20 cm de gruix, inclòs transport de residus a l'abocador  15,71 € 

Demolició de paviment aglomerat bituminós D-20 amb capa de trànsit de 5 cm i capa 
intermitja de 7 cm, sobre base granular de 20 cm de gruix, inclòs transport de residus a 
l'abocador  17,48 € 

Reposició de paviment de panot gris, qualsevol forma i tamany, sobre capa de morter 
de ciment i base de formigó H-150 de 10 cm de gruix, amb beurada de c.p. i rentat de superfície
  23,56 € 

Reposició de paviment de panot especial  qualsevol forma i tamany, sobre base de 
formigó H-150 de 10 cm de gruix, amb beurada de c.p. i rentat de superfície 23,56 € 

Reposició de paviment de formigó fins a 20 cm de gruix i resistència, característica H-
150 amb rejuntat amb líquid de cura  19,63 € 

Reposició de paviment de llamborda, segellat i sobre base d'arena de 10 cm de gruix 
  38,90 € 

Reposició de paviment de llamborda, segellat i sobre jaç de formigó, H-150 de 10 cm 
de gruix  46,76 € 

Reposició de paviment aglomerat bituminós D-20 amb capa de trànsit de 5 cm de gruix 
sobre base granular (tot-u) de 15 cm de gruix compactat 100% PM i subbase granular (sauló 
garbellat) de 20 cm de gruix i compactat 95%, inclosos els regs d'emprimació i d'adherència
  40,83 € 

Reposició de paviment aglomerat bituminós D-20 amb dues capes de 4 cm de gruix 
sobre base granular (tot-u) de 20 cm de gruix compactat 100% PM i subbase granular (sauló 
garbellat) de 20 cm de gruix i compactat 95%, inclosos els regs d'emprimació i d'adherència 
  44,01 € 

Reposició de paviment aglomerat bituminós D-20 amb capa de trànsit de 5 cm i capa 
intermitja de 7 cm de gruix sobre base granular (tot-u) de 20 cm de gruix compactat 100% PM 
i subbase granular (sauló garbellat) de 20 cm de gruix i compactat 95%, inclosos els regs 
d’emprimació i d’adherència  47,12 € 
 
 SEGON: Exposar al públic l’acord precedent al tauler d'edictes de la Corporació durant 
trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, 
així com en un diari de gran difusió en la província. En aquest període els interessats podran 
examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut el període indicat 
sense haver-se formulat cap reclamació, l’acord adoptat quedarà aprovat definitivament, 
publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de la Província l’acord elevat a definitiu i el text 
íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2007 i, 
regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 18 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i de 
CiU) i 2 abstencions (grups del PP i de la CUP). 
 
Defensa el dictamen, en nom del govern municipal, Joan Pareta. Pareta afirma que l’aigua en 
alta que es compra a Aigües Ter Llobregat s’augmentarà segons la proposta existent en un 
9,72%, però s’ha fet un esforç per augmentar les tarifes de l’empresa en línia amb l’IPC. 
L’arrodoniment es fa a la baixa per als petits consums i a l’alça per als més grans. El rebut final, 
per a un domicili tipus, augmentarà un euro mensual. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que l’empresa d’aigües està ben gestionada. Es va portar a terme 
amb èxit una campanya d’estalvi l’any 2005, i no s’entén la raó de no haver-se’n fet una altra 
enguany malgrat existir consignació. A més, cal fomentar les campanyes de canvi del sistema 
d’aforament al de comptador. S’abstindrà en la votació. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia la seva abstenció, d’acord amb allò manifestat en el si del consell 
d’administració. 
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Josep M. Figueras (CiU) pregunta si tota l’aigua es compra a Aigües Ter Llobregat, i quin  serà 
l’augment real del rebut de l’aigua i clavegueram. Joan Pareta contesta que l’augment mensual 
mitjà serà d’un euro, i que malgrat que amb Aigües Ter Llobregat està contractada el 100% de 
la necessitat d’aigua, també es mantenen actius els pous propis per prevenció. Les xifres varien, 
però en el darrer any el 20% de l’aigua va procedir de fonts pròpies, i el 80% restant d’Aigües 
Ter Llobregat. Quant a la campanya d’estalvi, tindrà lloc l’any 2007. No s’ha fet enguany 
perquè la de 2005 va acabar tard, i a més s’està treballant en l’obtenció de diferents ISO’s. 
 
 
X. REGLAMENT DEL CATALÀ 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que l’actual Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, aprovat  pel ple municipal el dia 22 de juny de 1993, ha de ser objecte 
d’una revisió, amb la finalitat d’adaptar-lo a les noves necessitats i realitats i a la legislació 
vigent. 

Atès que el Parlament de Catalunya, amb posterioritat a l’aprovació del Reglament, va 
aprovar la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. El Reglament municipal, 
lògicament, ha de respectar aquesta llei i el marc constitucional i estatutari; per tant, més enllà 
dels diferents parers que puguin existir sobre l’ús del català a l’Ajuntament, és obvi que la 
reglamentació municipal no pot ser contrària a l’ordenament jurídic vigent.  

Atès que tenint en compte el nombre de preceptes del Reglament que s’han de 
modificar, s’opta per aprovar novament  un text íntegre. 

Vist el projecte de Reglament elaborat des de la comissió interdepartamental de 
seguiment del Reglament actual, s’ 
 

ACORDA: 
1. Aprovar inicialment el nou Reglament per a l’ús de la llengua catalana a 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, d’acord amb el text incorporat a l’expedient i que 
consta de vint-i-set articles. 

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

3. En el moment de l’entrada en vigor del nou Reglament, restarà derogat l’actual 
vigent aprovat pel ple municipal el 22 de juny de 1993. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 en contra, corresponent aquest darrer al 
grup del PP. 
 
En nom dels grups de govern, Joan Ríos afirma que la comissió interdepartamental ha revisat el 
Reglament en diferents reunions durant dos anys. S’ha actualitzat la norma, vinculant per a 
l’Ajuntament i el seu personal, els organismes i empreses municipals, contractistes, etc. Joan 
Ríos resumeix el Reglament, i defensa la necessitat de donar un ús preferent al català. L’actual 
Reglament era anterior a l’actual Llei de política lingüística, i el document ha estat revisat per la 
Generalitat, la qual l’ha trobat correcte. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que algunes esmenes de la CUP han estat acceptades i altres no. 
Votarà a favor del Reglament. 
 
Josep Ramon (PP) justifica el seu rebuig al Reglament, la modificació del qual no era necessària 
a parer seu. Hi ha aspectes excessius, com haver d’enviar els escrits fora de Catalunya en català 
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i en castellà, elaborar impresos bilingües per facilitar-los a les persones que ho demanin, exigir 
als càrrecs municipals que s’expressin sempre en català, etc. 
 
Josep M. Figueras (CiU) defensa el Reglament, i celebra que s’hagués acceptat la iniciativa 
d’ERC de crear una regidoria de política lingüística i una comissió interdepartamental de 
seguiment. El Reglament s’havia d’actualitzar i adaptar-lo als nous temps, encara que s’hagués 
pogut fer amb més celeritat. 
 
 
XI. PROTOCOL DE LA FESTA MAJOR 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Atès que cada any se celebra a Vilafranca del Penedès, dins dels mesos d’agost i 
setembre, la Festa Major. 
 Atès que l’esmentada festa té personalitat pròpia i l’ajuntament delega la gestió i 
administració en cinc administradors que nomena la Junta de Govern Local, donant-se’n 
compte al ple municipal. 

Atès que el Servei de Cultura de l’Ajuntament va elaborar, l’abril del 2005, una 
proposta de protocol de la Festa Major, la qual va ser exposada al públic, rebent més de trenta 
esmenes que provenien tant de particulars, com d’entitats i grups polítics, així com també les 
propostes que han sortit de les diferents reunions i debats amb tots els grups municipals i que 
s’han tingut en compte alhora de elaborar el document definitiu. 

Atès que s’estima adient que el ple municipal aprovi l’esmentat protocol el qual, 
després de la presentació dels elements de la festa, estableix criteris generals relatius a les 
Festes: calendari, contingut, composició, itineraris i ordres dels elements. 
  Atès que hi ha el compromís amb tots els grups municipals de portar a aprovació al 
plenari del mes de desembre el Reglament de Règim Intern del Consell de la Festa Major, al 
marge del Protocol pròpiament dit, s’ 
 

ACORDA: 
1. Aprovar el protocol de la Festa Major de Vilafranca del Penedès, d’acord amb el 

text incorporat a l’expedient. 
 2. Comprometre’s a portar al plenari del mes de desembre la proposta d’aprovació del 
Reglament de Règim Intern del Consell de la Festa Major i la proposta de creació de l’esmentat 
Consell. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 18 vots a favor i 2 abstencions, corresponent aquestes als 
grups del PP i de la CUP. 
 
Joan Ríos (ERC i equip de govern) fa referència als antecedents i al procés que ha portat a 
elaborar el protocol, i recorda que en unes jornades d’anàlisi celebrades l’any 2003 ja es va 
parlar de la necessitat d’un protocol. 
 
No es tracta d’una Ordenança, sinó de posar per escrit els diferents aspectes de la FM que 
formen part de la cultura popular (elements tradicionals, actes, ordre, etc.). També es preveu la 
normativa sobre els balls, i s’hi incorporaran annexos i fitxes. En el ple de desembre es debatrà 
sobre el Reglament del Consell de la Festa Major. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que l’assumpte fa temps que es tracta, i afirma que en el  
dictamen s’hagués hagut d’agrair la tasca de la comissió de protocol. La CUP no pot aprovar per 
ara el protocol, ja que no té sentit fer-ho sense la proposta de Consell de la Festa Major.  El 
Consell pot ser un tema conflictiu, i el dictamen amaga el cap sota l’ala i defuig de la polèmica. 
Sense el Consell la FM es quedarà com fins ara. 
 
Josep Ramon (PP) és favorable a la major part del protocol, i agreix que s’hagin recollit moltes 
aportacions. El seu grup s’abstindrà, però, pel fet d’haver-se recollit en el protocol el canvi del 
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recorregut de la processó del dia 30 d’agost (manca de pas per la rambla), cosa que si de cas 
s’hagués hagut d’estudiar després des del Consell. 
 
Josep M. Figueras (CiU) anuncia el seu vot favorable. El procés ha estat llarg però de forma 
justificada, ja que en aquest cas hi ha hagut un procés de participació ciutadana real, demanant 
també activament parers. Es tracta d’un text correcte, equilibrat i no excessivament normatiu. És 
cert que caldrà debatre l’assumpte del Consell, però això es farà aviat i el protocol es pot 
assumir en el seu estat actual proposat. Una cosa és un document (protocol) i l’altra un 
organisme (Consell), i es tracta d’assumptes separables sense grans dificultats. 
 
Joan Ríos (ERC i equip de govern) lamenta molt l’abstenció dels grups del PP i de la CUP, ja 
que el consens hagués estat positiu. Hi ha el compromís explícit de sotmetre al ple de desembre 
el  Reglament del Consell de la Festa Major, i el que el protocol fa és una radiografia de la festa. 
Ríos nega que amagui el cap sota l’ala, i defensa que s’ha fet el que s’havia de fer. Sobre la 
postura del PP, comenta que la realitat és que en els dos últims anys la processó no ha passat per 
la rambla, i el protocol ja preveu la possibilitat dels dos recorreguts. 
 
 
XII. MOCIÓ SOBRE CULTIUS TRANSGÈNICS 
 
Es dóna lectura a la següent moció presentada pels grups de la CUP, Socialista (PSC-ICV-), de 
CiU i d’ERC, amb la iniciativa de les entitats Entrepobles, Unió de Pagesos i Bosc Verd: 
 

El 30 de gener de 2004, 160 pagesos i ramaders de Catalunya i Aragó reunits a Fraga, 
la majoria provinents de l’agricultura i ramaderia ecològica, varen consensuar un manifest de 
posicionament contra els cultius transgènics. 

El manifest pretén ser una eina per mostrar el rebuig al Decret de Coexistència i als 
cultius transgènics. 

MANIFEST DE FRAGA 
Davant les diferents propostes sobre Decrets de Coexistència i veient la creixent onada 

de casos de contaminació transgènica d’aliments ecològics, diferents col·lectius i ciutadans 
constituïm un nou espai de treball ( sense protagonistes destacats, líders mediàtics ni 
interlocutors institucionalitzats, es constitueix aquest espai). Som pagesos, consumidores 
ecològiques, ciutadans rurals, investigadores, sindicalistes, gent dels transformats, etc. Gent de 
l’Aragó i d’arreu dels Països Catalans que no ens resignem a quedar-nos parats. 

Constatem 
- Els diferents casos de contaminació apareguts en les últimes campanyes a la 

ramaderia i agricultura ecològica de l’Estat. 
- Que les propostes de DECRETS de Coexistència, tant de l’Administració Estatal com 

de la catalana, no evitaran la contaminació de la resta de cultius ni estableixen convenientment 
les responsabilitats en aquests casos. 

- Que la contaminació transgènica té impactes especialment negatius en les 
produccions ecològiques i que els Decrets previstos els fan irreversibles. Si aquests s’aproven, 
molts pagesos ecològics hauran d’abandonar el cultiu o arriscar-se a importants pèrdues 
econòmiques. 

- Que les propostes de Decrets no resolen el conflicte si no certifiquen la pèrdua de 
llibertat d’elecció dels pagesos i consumidors, el monopoli en matèria de llavors i la reducció 
de la biodiversitat històrica. 

- Que durant les anteriors legislatures l’Estat espanyol esdevingué líder en 
l’autorització de varietats transgèniques i  experimentacions realitzades , esdevenint el gran 
laboratori de proves europeu. Tot plegat, sense debat públic. 

- Que els nous executius espanyol i català tracen una línia de continuïtat amb els 
anteriors i això s’expressa en la pretensió d’evitar el debat polític i social resolent la qüestió de 
la coexistència VIA DECRET. Contràriament , diversos estats europeus han fonamentat 
processos parlamentaris participatius sobre el tema i més de 100 regions s’han declarat lliures 
de transgènics.  
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- La complicitat i negligència de les Administracions, les grans empreses promotores 
dels transgènics i certes cúpules científiques i universitàries a l’hora d’estimular el ràpid 
desplegament d’aquests cultius, amb menyspreu dels impactes socials i ambientals.  

- L’aplicació de la tecnologia transgènica a altres cultius amb l’imminent extensió del 
conflicte entre una agricultura privatitzada i modificada genèticament i la resta. 

- Que els mètodes del CCPAE són de dubtosa eficiència a l’hora de certificar que els 
productes ecològics estiguin lliures d’OGM. 
 

Considerem que: 
- És imprescindible garantir una agricultura , un medi i una alimentació lliures de  

transgènics. 
-  L’extensió dels transgènics no respon a una necessitat socialment compartida  sinó a 

les voluntats de lucre de les empreses del Agronegoci. Davant l’amplitud dels seus impactes 
negatius i els reduïts beneficiaris, cal aturar-la. 

- L’agroecologia és una estratègia productiva i una forma de vida clau per afrontar la 
crisi agrària i rural i a l’hora de garantir la seguretat alimentària de la població. Per això no 
pot permetre’s que els transgènics la posin en perill. 

- Les varietats modificades genèticament són un pas més cap a la privatització de la 
vida i la dependència de la pagesia respecte als multinacionals del sector. 

- Són  necessàries mesures de pressió cap a l’administració i de pedagogia i 
contrapropaganda al camp i a la ciutat. Donada la pluralitat dels afectats negativament pels 
transgènics cal avançar també en una plataforma d’acció plural evitant caure en nous 
corporativismes.  
 

Per això demanem: 
1. La Retirada de les propostes dels Decrets de Coexistència que preparen tant la Generalitat 

de Catalunya com el Govern de l’Estat Espanyol i l’establiment de processos de decisió 
adequats per un conflicte d’aquesta magnitud. 

2. Que no s’autoritzi la sembra de varietats de blat de moro modificades genèticament per a la 
pròxima campanya ja que no està garantida la protecció de la resta de cultius ni establertes 
les responsabilitats en cas de contaminació. 

3. L’inici d’un ampli debat social que condueixi a una consulta social vinculant sobre el futur 
d’aquests cultius. 

4. L’establiment d’una moratòria sobre l’autorització de cultius i camps experimentals de 
varietats transgèniques i que es garanteixi un ampli procés públic de discussió i decisió. 

5. El posicionament dels diferents Consells Reguladors de les Produccions ecològiques 
respecte als cultius transgènics i les propostes de Decrets de Coexistència. 

6. Que l’Agroecologia i l’agricultura ecològica siguin declarades com a pràctiques d’interès 
públic i se’n prioritzi el seu desenvolupament. 

7. L’aturada definitiva de la investigació pública en cultius transgènics i el recolzament de la 
investigació agroecològica. 

8. La retirada de la legislació que permet que siguin patentades i privatitzades les plantes i 
animals , mantinguts i millorats històricament per les pràctiques pageses. 

9. Que les comunitats d’Aragó i Catalunya  siguin declarades zones lliures de transgènics. 
 
10.Que durant la primera quinzena de febrer, abans de l’inici de la sembra, el DARP, el MAPA,        
el Ministeri de Mediambient, el CAAE i el CCPAE ens trametin una resposta inequívoca a 
aquestes qüestions. 

30 de gener de 2004, Fraga 
 

Per tot això, les entitats signants fem arribar aquestes propostes per tal que aquest Ple 
Municipal acordi: 

1.Comunicar als promotors del manifest (transgenicsfora@moviments.net), la nostra 
adhesió com Ajuntament de Vilafranca del Penedès al Manifest de Fraga com a mesura de 
rebuig als Decrets de Coexistència (estatal i autonòmic) i als cultius transgènics. 

2.Declarar el municipi de Vilafranca del Penedès com a zona lliure de transgènics  i 
treballar des del Consell de Medi Ambient, amb la participació dels col·lectius anti-transgènics, 
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per tal d’acordar un protocol de control i informació sobre el conreu, emmagatzematge, i 
consum de productes modificats genèticament. 

3.Demanar la retirada de les propostes dels Decrets de Coexistència que preparen tant 
la Generalitat de Catalunya  com el Govern de l’Estat Espanyol, comunicant el posicionament 
d’aquest Ple a ambdues administracions competents. 

5. Comunicar al departament d’Agricultura , Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya, la petició de l’Ajuntament  de Vilafranca del Penedès per tal que Catalunya sigui 
declarada zona lliure de transgènics. 

6. Donar suport a totes les iniciatives que sorgeixin al municipi per tal de mostrar el 
rebuig cap als Decrets de coexistència i als cultius transgènics. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Es fa constar que respecte de la moció original s’ha incorporat (a petició del grup Socialista –
PSC-ICV- acceptada per tots els grups) un canvi en el punt dispositiu 2, en el sentit de substituir 
la constitució d’una comissió transversal específica pel treball des del Consell de Medi Ambient 
amb la participació dels col·lectius anti-transgènics. 
 
Otger Amatller (CUP) destaca els precedents de la moció i la necessitat de treballar sobre 
l’assumpte dels cultius transgènics i dels seus perills (monocultius intensius, control per les 
grans empreses, ús intensiu de productes agroquímics, manca de diversitat, etc.). Els transgènics 
tenen un fort impacte ambiental, social i econòmic i afecten negativament la pagesia. De fet, ja 
s’estan fent estudis sobre la possible modificació genètica de les vinyes. Vilafranca ha de ser 
zona lliure de transgènics. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció. Els transgènics s’han d’estudiar millor i 
analitzar els seus perills. S’ha de defensar a més el nostre sector agrari. 
 
Joan Recasens (ERC) defensa la moció, i afegeix que no s’ha estudiat prou l’impacte dels 
transgènics sobre la salut. No es pot modificar alegrement el vegetal des del punt de vista 
genètic, i es pregunta què pot passar amb les vinyes. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) recolza la moció, i afirma que el model agrícola 
amb ús de transgènics està exhaurit. 
 
Josep M. Figueras (CiU) adverteix dels perills d’incorporar els transgènics a la vinya. Cal 
apostar pel vi de qualitat elaborat des de la diversitat. Seria greu que les grans empreses 
poguessin modificar genèticament les vinyes. 
 
 
XIII. MOCIÓ PEATGE MARTORELL 
 
Es presenta la següent moció de l’alcaldia: 
 
 Atès que existeix un problema pel pagament de peatge a l’autopista per poder anar al 
centre administratiu i econòmic de referència que tenim, que és Barcelona, i que ja fa anys que des 
del Penedès es denuncia aquesta situació, sobretot des de l’anomenada  Declaració de Gelida, i 
que ara s’ha tornat a posar en primer pla, ja que s’arreglen alguns greuges a Catalunya, però no 
el que ens afecta a nosaltres; 
 Atès que l’Alt Penedès se sent agreujat pel peatge que hem de pagar cada cop que anem a 
Barcelona, cosa que succeeix sovint, tan per utilitzar serveis públics i privats que es troben a la 
capital, com per temes d’estudi, oci i negoci; 
 Atès que la perspectiva és que continuarà en el futur, doncs la nova carretera que es 
preveu a la comarca ni es vol ni pot ser alternativa a l’autopista, ja que això comportaria un 
transvasament de vehicles que no afavoriria el trànsit a la comarca, a més de ser car per l’Estat 
que hauria d’abonar les pèrdues a la concessionària; 
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 ES PROPOSA: 
1- Demanar a la Generalitat de Catalunya que assumeixi de forma definitiva que el trànsit 

entre l’Alt Penedès i Barcelona per l’autopista no pot ser de peatge pels habitants de la 
comarca i que, per tant, ha de negociar amb l’Estat les mesures pertinents per acabar 
amb aquest impost suplementari que paguem els penedesencs; 

2- Demanar al Ministerio de Economia i Hacienda que habiliti la partida econòmica 
necessària en els Pressupostos generals de l’Estat pel 2007; 

3- Demanar als partits polítics catalans amb representació parlamentària  que exigeixin que 
en els Pressupostos de l’Estat pel 2007 hi figuri aquesta partida per poder donar suport 
als esmentats Pressupostos; 

4- Demanar als Ajuntaments, entitats i a tota la ciutadania de la comarca que reclamin la 
reparació d’aquest greuge a través dels canals dels quals disposa aquesta administració i 
de qualsevol altre que ajudi a avançar en aquest camí; 

5- Donar trasllat d’aquest acord al President de la Generalitat, al Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, al Ministre d’Economia i Hisenda, als partits polítics 
catalans amb representació parlamentària i als ajuntaments de la comarca. 

 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que la moció coincideix amb la ja aprovada pel Consell 
Comarcal i pel Consell d’Alcaldes per unanimitat. 
 
Josep Ramon (PP) recolza la moció. Actualment s’està parlant de reduir peatges, però no el de 
Martorell, amb la qual  cosa els penedesencs patim discriminació. 
 
Ramon Xena (ERC) afirma que la situació actual constitueix un greuge per al Penedès, perquè 
no tenim una via ràpida d’accés a Barcelona diferent de l’autopista. Hem de pagar i a més fer 
cues. Proposa portar a terme accions i mobilitzacions. L’any 1995 el Penedès va ser ubicat 
legalment en l’àrea metropolitana, de forma que almenys hauríem de tenir els mateixos drets 
que els habitants de l’àrea. 
 
Pere Regull (CiU) s’afegeix a la moció. No és la primera discriminació que patim, ja que hem 
hagut de suportar la base de muntatge, l’estació de regionals fora del centre, etc., sense que 
s’hagi produït cap reacció del  govern municipal socialista. Es tem Regull que la proposta no 
l’accepti el Govern central del PSOE, i l’alcalde Marcel Esteve té alguna cosa a veure amb 
aquest partit. Cal que l’alcalde planti cara, i la resta donar-li suport. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) defensa la moció perquè el tracte que rebem és 
discriminatori. Ja se’n parlava a la declaració de Gelida que el PSC va signar i CiU no. Recorda 
que va ser CiU qui a l’any 1995 va situar el Penedès a la Regió I de Barcelona, i afirma que CiU 
aprofita qualsevol pretext per fer campanya electoral. Durant l’etapa de CiU el Govern de la 
Generalitat mai no va voler  implicar-se en la qüestió dels peatges. 
 
L’alcalde Marcel Esteve manifesta que cal defensar la gratuïtat per als penedesencs, sobretot 
quan el Pla Director de l’Alt Penedès que s’està elaborant prioritza l’autopista i descarta altres 
vies ràpides. 
 
Pere Regull (CiU) recolza novament la moció. CiU mai no s’ha oposat a reduir peatges, i el 
problema és que el poder i la caixa dels diners estan a Madrid, i ni els governs del PSOE ni els 
del PP han volgut mai abordar la qüestió. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que no s’ha de fer campanya electoral, i en canvi sí treballar 
plegats i mobilitzar-nos. Per la seva part, Ramon Xena (ERC) demana que s’actuï amb 
seriositat, sobretot vist l’espectacle de promeses electorals que tothom fa sobre noves vies 
circulatòries. Cal aconseguir la gratuïtat de l’autopista, i si no ens fan cas tots hauríem de 
plantejar-nos mobilitzar-nos i tallar si cal l’autopista com a protesta. 
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XIV. MOCIÓ ANIVERSARI DEL VOT FEMENÍ 
 
Es dóna lectura a la següent moció encapçalada pels cinc grups municipals del consistori: 
 

Al llarg d'aquest any el nostre país - institucions, partits, associacions, historiadors/es... - 
ha recordat alguns dels esdeveniments històrics més rellevants del nostre passat: el 75è aniversari 
de la República i el 70è aniversari de la Guerra Civil. 
  La ciutadania i les institucions hem fet recordatori d'aquests esdeveniments  perquè 
història i recuperació de la memòria històrica han esdevingut unes eines cabdals per conèixer i 
interpretar el passat  i  fer-ne partícep tota la ciutadania. 
  El passat 1 d'octubre s’acomplia el 75è aniversari del reconeixement dels drets 
democràtics de la dona a l'Espanya de la República i l'establiment del sufragi femení.  
  S’acomplien 75 anys d'un gran debat a la societat del moment, en relació a un fet que ara 
ens pot semblar anecdòtic i llunyà,  ja que es reclamava quelcom evident: la igualtat entre homes i 
dones i el reconeixement a un dret polític bàsic com es la participació a la vida democràtica a 
través del vot femení de la meitat de la ciutadania. 
  Així doncs, aquest Ple vol fer un reconeixement històric a Clara Campoamor, protagonista 
del debat parlamentari, que va recollir la lluita de les dones en la conquesta dels seus plens drets  
i  va iniciar un camí per a la igualtat d'homes i dones en d'altres àmbits. També, a tots els  
parlamentaris  i a la societat de l'època que van participar en un  dels debats i esdeveniments més 
trascendents de la II República. 
  

És per això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
“Primer.- Recordar i fer reconeixement  d'aquesta conquesta històrica que va suposar el 

reconeixement dels drets democràtics de la dona a l'Espanya de la República i l'establiment del 
sufragi femení. Especialment, reconèixer el  paper de Clara Campoamor que ha estat, segurament, 
injustament silenciat i no prou difós. 
  Segon.- Acordar l'organització d'un acte, de caire cultural i històric, com a mecanisme de 
difondre el significat d'aquest 75è aniversari.” 
   
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat. 
 
Àngels Agramunt (grup Socialista –PSC-ICV-) destaca que s’han complert 70 anys del 
reconeixement del dret de vot de les dones, fita que va ser molt important. Moltes dones van 
lluitar per aquest dret, encapçalades per Clara Campoamor. Cal recordar-ho i tenir-ho present. 
 
Otger Amatller (CUP) defensa la moció, i recorda que també fa 70 anys van arribar les Brigades 
Internacionals. 
 
Joan Recasens (ERC) defensa la ideologia republicana del seu partit,  i constata que en èpoques 
republicanes s’han produït avenços socials. 
 
Àssen Càmara (CiU) dona suport a la moció, i recorda que moltes dones van protagonitzar la 
lluita. També Josep Ramon (PP) fa palès el seu suport a la moció. 
 
 
XV. MOCIÓ COSTA ATLÀNTICA DE NICARAGUA 
 
Es presenta la següent moció, per iniciativa de l’associació d’Amics de Puerto Cabezas i 
presentada formalment pel grup de la CUP: 
 
 Exposició de fets: 
 El dia 30 d’octubre de 1987 entra en vigor a Nicaragua la Llei núm. 28, Estatuto de 
Autonomia de la Costa Atlàntica de Nicaragua, i des de fa uns anys se celebra la festa de 
l’Autonomia. 
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 Amb aquesta llei es reconeix la identitat, política cultural i territorial d’un poble 
pluricultural i multiètnic (Miskitos, Mayagnes, Creoles, Garífuns, Rames i mestissos). Es 
reconeixen les llengües pròpies de les diferents comunitats ètniques i indígenes pel seu ús 
oficial. 
 I entre altres atribucions volem destacar els següents punts: 
 -  Participar efectivament en la elaboració i execució dels plans i programes de 
desenvolupament nacional a la regió. 

-  Administrar els programes de salut, educació, cultura, abastament, transport, serveis  
comunals, etc. en coordinació amb els Ministeris de l’Estat corresponents. 

-  Impulsar projectes econòmics, socials i culturals propis. 
-  Promoure el racional ús i aprofitament de les aigües, boscos, terres comunals i la 

defensa del sistema ecològic. 
-  Promoure l’estudi, foment, desenvolupament, preservació i difusió de les cultures 

tradicionals de les comunitats de la Costa Atlàntica, així com el patrimoni històric, lingüístic i 
cultural. 

-   Establir impostos regionals conforme les lleis que regeixen la matèria. 
-  Es reconeixen els drets de propietat sobre els territoris comunals que inclouen les 

terres, aigües i boscos. 
 Les reivindicacions del poble costeny és una lluita continuada ja que estant mancats de 

les mínimes estructures i serveis (educació, sanitat, camins i carreteres, energia elèctrica, 
transport) degut a l’abandò i desconeixement del Govern de Managua, tot hi ser una regió rica 
en recursos naturals. 

El 1985, fa ara 21 anys, per primera vegada van visitar Vilafranca una delegació de 
representants indígenes per fer-nos conèixer la realitat d’aquesta regió, al mateix temps que 
volien conèixer la societat catalana, les nostres institucions i les nostres reivindicacions com a 
poble. 

El 1990 es va formalitzar l’agermanament entre Vilafranca i el municipi nicaragüenc 
de Puerto Cabezas, amb el compromís de treballar conjuntament pel coneixement mutu i per 
cooperar en projectes solidaris. 

Durant aquest temps s’han fet diverses visites institucionals i de ciutadans, i dues 
brigades o estades solidàries al municipi de Puerto Cabezas coordinades per l’Associació 
Amics de  Puerto Cabezas i l’Associació Amigos del Penedès. 

 
I d’acord amb tot el que hem exposat, el plenari de l’Ajuntament de Vilafranca aprova 

la següent moció: 
Tenint en compte que el dia 30 d’octubre és el dia de l’Autonomia de la Costa Atlàntica 

i conscients també per la nostra pròpia història, de les dificultats que hi ha per omplir de 
continguts la mateixa i poder disposar dels beneficis que generen els recursos naturals de la 
regió, s’aprova: 

 
1.- Que el dia 30 d’octubre de cada any es col.loqui la bandera autonomista, de 

Nicaragua i de Catalunya en un lloc preferent i visible del nostre Ajuntament al costat de la 
pancarta al costat de la pancarta que recorda l’agermanament de Vilafranca del Penedès i 
Puerto Cabezas. 

2.-  Que es faci arribar un document de suport i de solidaritat al Govern Regional de la 
Costa Atlàntica Nord de Nicaragua per part d’aquest Ajuntament en nom del poble de 
Vilafranca, a través de l’Alcaldia de Puerto Cabezas. 

3.-  Que tal com han fet molts ajuntaments catalans es col.loquin rètols a les entrades 
de la vila recordant el nostre agermanament solidari amb aquest país empobrit del sud, d’acord 
amb la petició feta a través de la Comissió de Solidaritat.   
 
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat. 
 
Es fa constar que respecte de la redacció original s’ha introduït un canvi en el punt dispositiu 1 
de la moció, exposat pel representant de l’associació d’Amics de Puerto Cabezas i acordat amb 
l’equip de govern, en el sentit que el dia 30 d’octubre les banderes se situaran no al balcó de 
l’Ajuntament, sinó en un lloc preferent i visible de la Casa de la Vila. 
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D’acord amb el ROM, ha demanat d’intervenir en el ple un representant de l’associació 
d’Amics de Puerto Cabezas, petició que ha estat acceptada. Intervé el Sr. Ramon Carbonell, qui 
dóna la benvinguda a tothom i parla de la situació de Puerto Cabezas, de  Bilwi, de la Costa 
Altàntica i de Nicaragua. Ramon Carbonell fa referència a l’agermanament amb Puerto Cabezas 
i al treball de cooperació realitzat amb molta gent, i amb participació municipal. La zona té 
molts problemes com l’abandonament del Govern, l’emigració, la droga, la pobresa, etc. 
Defensa la necessitat de fer un gest de suport a la zona i de cooperar en el seu desenvolupament. 
 
Otger Amatller (CUP) lamenta que inicialment l’equip de govern no hagués tingut previst 
incloure la moció en l’ordre del dia, i és per això que la CUP la va fer formalment seva. 
L’associació fa una bona tasca, i cal continuar la feina de cooperació. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, i demana que l’agermanament es mantingui i es 
reforci al marge del color polític dels governs d’aquí i d’allà. 
 
Joan Ríos (ERC) dóna suport també a la moció, i recorda que l’Ajuntament de Vilafranca ja fa 
vint anys que col·labora en la millora d’aquella zona nicaragüenca. 
 
Àngels Agramunt (grup Socialista –PSC-ICV-) agraeix les paraules de Ramon Carbonell. 
Vilafranca es va agermanar amb Puerto Cabezas (on es manté la cultura indígena miskita) l’any 
1990. Agramunt explica els diferents projectes de desenvolupament en els quals ha cooperat 
l’Ajuntament, i valora molt positivament la tasca de l’associació d’Amics de Puerto Cabezas. 
 
Aureli Ruíz (CiU) defensa la moció, i s’afegeix als comentaris realitzats per les persones que 
l’han precedit en l’ús de la paraula. 
 
L’alcalde Marcel Esteve exposa un recull de les accions que s’estan portant a terme, agraeix la 
feina de l’associació i, a preguntes d’Otger Amatller, afirma que potser un lloc adient per a 
ubicar les banderes el 30 d’octubre seria per exemple l’entrada de la Casa de la Vila. 
 
 
 
XVI. MOCIÓ SOBRE ABSOLUCIÓ ACUSATS I CONTRA LA IMPUNITAT 
POLICIAL 
 
Es presenta la següent moció de la CUP: 
 

El proper 3 de novembre es farà a Vilanova el judici pels fets dels Monjos. Els 
encausats afronten penes de divuit mesos fins 2 anys i mig de presó i quantioses multes.  
Els fets es remunten el 17 de juliol de 2002, amb motiu de la visita de l'exministre espanyol 
d'agricultura Arias Cañete a Vilafranca es va convocar una concentració a la plaça de la Vila per 
mostrar el rebuig a les polítiques espanyolistes, reaccionàries i autoritàries del govern espanyol. 

Els concentrats, que estaven a la plaça de la Vila exercint el seu dret a manifestació, van 
ser rebuts per una forta dotació de la Guàrdia Civil que va intentar dissoldre la concentració amb 
amenaces. Finalment, els guàrdies civils i nombrosos agents secrets dels mossos d'Esquadra van 
dispersar a cops de porra la concentració. Els agents de la Guàrdia Civil, davant les 
recriminacions de la gent de la plaça, va amenaçar els concentrats amb prendre represàlies més 
endavant, com efectivament va passar dos dies després durant la Festa Major dels Monjos. 
El divendres 19 de Juliol de 2002 es va celebrar un concert en motiu de la Festa Major dels 
Monjos. Durant el transcurs del concert uns 10 feixistes van provocar repetidament a una part 
dels assistents. Es va iniciar una breu baralla en la que hi van intervenir agents de la Policia 
Municipal dels Monjos, els quals es van interposar entre els dos bàndols. En aquesta situació un 
dels provocadors feixista va apunyalar al ventre a un noi magrebí i en va ferir un altre a la mà; 
tot això davant la passivitat dels agents. Davant l'estupor dels presents, la Policia Local dels 
Monjos va protegir la fugida dels agressors, no va avisar cap ambulància per atendre els ferits i 
es van encarar amb els assistents al concert. 
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Més tard, la Guàrdia Civil i la Policia Local dels Monjos, van practicar cinc detencions. 
Els detinguts van ser apallissats, insultats i humiliats pels agents de la Guàrdia Civil. Finalment 
foren traslladats a la caserna de la Guàrdia Civil de Vilafranca. Un grup de militants 
independentistes s'hi va desplaçar per interessar-se per l'estat de les persones detingudes i van 
ser rebuts amb una brutal càrrega i la detenció de dues persones més que van ser identificats 
com a participants de la concentració de rebuig contra el ministre espanyol Cañete del dimecres 
17. Tot seguit foren apallissats i retinguts. Els van traslladar dins la caserna amb els altres cinc 
detinguts, on els cops, els insults i les humiliacions no van parar fins que van ser posats en 
llibertat el matí de dissabte 20 de juliol de 2002. 

Després de quatre anys dels fets es celebrarà el judici contra els detinguts que afronten 
penes de presó i multes. En canvi, les seves denúncies contra la Guàrdia Civil, per tortures i per 
negligència al deixar escapar l'autor de l'agressió amb arma blanca, han quedat només en una 
pena de faltes pels agents. 

Davant d'aquesta situació un ampli conjunt d'organitzacions, col·lectius i persones del 
Penedès, i d'arreu dels Països Catalans, no ens pensem quedar de braços plegats davant la 
injustícia que suposa que els nostres companys vagin a la presó i hagin de pagar grans multes 
per haver exercit els seus drets i recriminat a les autoritats i als cossos policials les seves accions 
negligents, deshonestes i antidemocràtiques. Mentre que la justícia espanyola minimitza els 
càrrecs contra els agents responsables de les tortures i assegura la impunitat de l'agressor que va 
apunyalar públicament una persona. 
  Tampoc hem d'oblidar que 10 penedesencs esperen judici pel sol fet d'haver-se 
manifestat pel NO durant la "jornada de reflexió" en motiu del referèndum de la constitució 
europea. O l’agressió que va rebre el mes pasta un jove per part de la guàrdia civil de Vilafranca 
quan sortia d’un local nocturn simplement per la seva estètica alternativa. 
 

Atès tot això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent: 
1. Demanar  la immediata retirada de càrrecs dels independentistes encausats, que 

s’investiguin i es jutgin els responsables de l’apunyalament del jove assistent al concert de la 
festa major dels monjos del 2002 i que es  jutgin per via penal els guàrdia civils agressors. 

2. Condemna i demanda d’accions judicials per l’acció delictiva de la Policia Local dels 
Monjos pel fet de no detenir els responsables d’un apunyalament. 

3. Condemna dels maltractaments practicats per la Guàrdia Civil de Vilafranca als 
encausats dels fets dels Monjos.  

4. Declarar els cossos policials de la guàrdia civil i dels mossos d’esquadra: “Cossos 
repressius non grats a Vilafranca”. 

5. Condemna de les pràctiques repressives de persecució de la dissidència política i 
social. 

6. Fer arribar les decisions esmentades al poder judicial, al jutjat de Vilanova (on el 3 de 
novembre tindrà lloc el judici) i a la Generalitat. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que es tracta d’una iniciativa de la Coordinadora 
Antirepressiva del Penedès. Els fets són greus, i el judici previst i les penes demanades són 
incoherents en democràcia. Encara ara hi ha persones que pateixen tortures per raons 
ideològiques. 
 
Josep Ramon (PP) s’oposa a la moció. La Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra no són cossos 
repressius, sinó que garanteixen l’exercici dels drets. Si alguna vegada es produeix un excés 
puntual hi ha mecanismes per a corregir-lo, però no es pot generalitzar en cap cas. 
 
Joan Recasens (ERC) afirma que les persones maltractades s’han de recolzar. Tanmateix, la 
moció utilitza expressions no acceptables. Demana que es retiri la moció, i en cas contrari el seu 
grup hi votarà en contra. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que la major part de punts de la moció estan redactats en termes 
inacceptables, i el seu grup no voldria veure el govern municipal amb problemes legals per raó 
de l’aprovació d’aquesta moció. S’hi fan acusacions molt greus, no està provat que hi hagi hagut 
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maltractaments i amb la moció es vulnerarien els principis de l’Estat de dret que ens protegeix 
quan cal. Caldria replantejar totalment els termes de la moció. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista –PSC-ICV-) demana que la moció quedi sobre la taula. Hi ha 
un procés judicial en el qual l’Ajuntament no pot interferir, i la moció tal com està plantejada 
hauria de ser rebutjada. 
 
L’alcalde Marcel Esteve intervé per dir que no són acceptables les generalitzacions, i que s’ha 
de tenir confiança en l’Estat de dret. 
 
Finalment, Otger Amatller accepta deixar la moció sobre la taula (es retira) per tal de poder 
estudiar un altre redactat diferent.  
 
 
POSSIBLE AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER RAONS D’URGÈNCIA. 
MOCIÓ SOBRE LA VEGUERIA PRÒPIA 
 
Diferents grups municipals han presentat, després de realitzada la convocatòria d’aquesta sessió, 
la petició d’ampliació de l’ordre del dia per urgència, amb la finalitat que es tracti la moció 
següent impulsada per la Plataforma per una Vegueria Pròpia: 
 

El passat dia 21 de març de 2006, aquest Ajuntament va prendre entre d’altres els 
següents acords: 

“ 1.– Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a incloure dins de la proposta de 
divisió territorial de Catalunya la “Vegueria del Penedès”, formada per municipis de l’Anoia, 
l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, tenint en compte la voluntat expressada pel ple 
d’aquest Ajuntament a pertànyer a la “Vegueria del Penedès”, i, per tant, cas de portar a terme el 
qüestionari anunciat, es possibiliti en el mateix la opció per la “Vegueria Penedès”. 

2.- Instar al Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a fer efectiva la 
Revisió del Pla General Territorial de Catalunya que tenia com a data límit el passat mes 
d’octubre de 2005, i que, en la mateixa, es creï un nou àmbit funcional de planificació territorial  
que contingui les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i aquells municipis de 
l’Anoia que voluntàriament i lliurement s’adhereixin a aquesta iniciativa, de conformitat amb la 
moció que en el seu dia va aprovar, ja, aquest Ajuntament i se li va donar trasllat, tenint en 
compte aquest nou àmbit funcional de planificació territorial als efectes dels plans parcials i 
sectorials que s’estableixen en la llei 1/1995, modificant-ne aquells que s’hagin elaborat i 
adequant-los al nou àmbit. 

3.- Que traslladi aquest acord als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Comissió de Coordinació de la Política Territorial, al Conseller de Política 
Territorial, al Conseller de Relacions Institucionals i Participació, al Conseller de Governació i 
Administracions Públiques, al President del Parlament i al President de la Generalitat de 
Catalunya. 

4.- Crear una comissió, constituïda  per un representant de cada grup polític municipal, 
(CiU, IC, CUP, ERC, PP i PSC) i per sis persones designades pel  Secretariat de la “Plataforma 
per una Vegueria Pròpia”, amb la funcions de : 
- - Coordinar totes les accions a dur a terme per promoure i impulsar les accions 
necessàries per tal que tan els ciutadans com el Parlament i el Govern de Catalunya prenguin 
plena consciència de la ferma voluntat d’aquest Ajuntament d’aconseguir  “la Vegueria 
Penedès”. 
- - Promoure i reforçar els lligams amb tots aquells Ajuntaments i Consells comarcals, 
que lliurement vulguin afegir-se, per posar les bases per el desenvolupament d’aquest nou àmbit 
funcional de planificació territorial 

5.- Fer clarament visible el recolzament d’aquesta Vegueria, amb la col·locació 
d’aquells elements publicitaris que s’escaiguin (pancartes, anuncis,...), a càrrec d’aquest 
Ajuntament,  a les entrades i sortides del municipi, i a la Plaça de la Vila,  deixant constància de 
l’adhesió d’aquest Ajuntament a la sol·licitud d’una vegueria pròpia, “la Vegueria Penedès”.  



 52

6.- Reservar una plana en el “Butlletí Municipal” per tal que la Comissió, creada en 
aquest Ple, pugui fer un escrit, article o reportatge informant als vilatans i vilatanes sobre la 
vegueria. 

7.- Concedir un ajut  econòmic a l’entitat “Plataforma per una Vegueria Pròpia”, per tal 
de poder continuar treballant en el seu objectiu d’explicar i obrir el debat de la Vegueria a tota la 
ciutadania (exposicions; edició de materials, etc).. 

8.- Manifestar clarament la presència testimonial dels representants de l’Ajuntament de 
Vilafranca en els organismes on i quan es tractin temes relatius a la ordenació territorial, sense 
que es puguin prendre ni signar acords sense la prèvia aprovació pel Ple de l’Ajuntament. “ 

Constituïda la comissió paritària que havia d’impulsar el desenvolupament d’aquests 
acords, hem de manifestar que malgrat les vuit reunions celebrades fins ara, s’ha posat 
clarament de manifest la seva inoperància.  

Les discussions que s’hi produïen impedien d’aconseguir la finalitat pretesa,  bé per la 
inexistència de voluntat política, per part d’uns, bé per la continuada manca d’assistència  
d’alguns membres,  bé per la pròpia dinàmica de la comissió mancada de capacitat operativa.  

Aquesta Plataforma contempla amb preocupació la situació creada, confusa i de 
desinterès explícit, que a voltes voreja el boicot, i deixa “l’aplicació “ de l’acord de Ple en mans 
d’un sol grup, el Socialista, com en l’afer de la pancarta, que malgrat tots els representants en la 
Comissió, exceptuant-ne el representant del P.S.C., varen decidir que es poses en el balcó de 
l’ajuntament, al final en funció d’una incorrecta aplicació literal de l’Acord, es penjada al balcó 
de “Cal Cerer”, que no es troba a la Plaça de la Vila,  sinó al carrer de la Cort i de Santa Maria. 

D’aquesta manera un Acord que pretén promoure i impulsar les accions necessàries per 
tal que tan els ciutadans com el Parlament i el Govern de Catalunya prenguin plena consciència 
de la ferma voluntat d’aquest ajuntament d’aconseguir “la Vegueria Penedès”, Promoure i 
reforçar els lligams amb tots aquells Ajuntaments i Consells comarcals, que lliurement vulguin 
afegir-se, per posar les bases per el desenvolupament d’aquest nou àmbit funcional de 
planificació territorial, i  Fer clarament visible el recolzament d’aquesta Vegueria, amb la 
col·locació d’aquells elements publicitaris que s’escaiguin (pancartes, anuncis,...), a càrrec 
d’aquest Ajuntament,  a les entrades i sortides del municipi, i a la Plaça de la Vila,  deixant 
constància de l’adhesió d’aquest ajuntament a la sol·licitud d’una vegueria pròpia, “la Vegueria 
Penedès”, esdevé, únicament en la pràctica, en la penjada dels cartells d’adhesió a les entrades 
del municipi, el que ja es important, però del tot insuficient respecte de la lletra i l’esperit de 
l’Acord de 21 de març de 2006.  

Vista doncs la poca eficàcia de la comissió paritària,  entenem que cal anar endavant i 
trobar noves formes que puguin donar lloc al compliment  de l’Acord Municipal. 

I per això, 
Instem a les forces polítiques d’aquest Ajuntament a prendre els següents Acords de 

Ple:                 
1.-  Nomenar, en la propera Junta de Govern Local,  la persona que  faci les gestions 

oportunes perquè es portin a terme les diferents iniciatives que van sortint en la materialització 
de l’Acord de Ple del dia 21 de març de 2006. En aquest acord, entre d’altres,  es preveia que 
calia fer visible el recolzament donat a l’acció en pro d’aquesta Vegueria i ho concretava en les 
següents propostes, ja aprovades en la seva majoria per la comissió paritària en reunió del dia  4  
de maig de 2006: 

a) Penjar la pancarta, de forma fixa, immediata  i continuada, al balcó de l’Ajuntament, 
a la plaça de la Vila 

b)  Fer les gestions pertinents perquè la  comissió paritària disposi d’una pàgina de cada  
Butlletí Municipal sense cap tipus de limitacions, tot responsabilitzant al seu coordinador que ho 
tingui en compte i traslladi al Secretari de la Comissió tot allò que cregui convenient,  amb la 
deguda antelació, ja a partir d’aquest proper Butlletí.   

c) Adreçar a totes les entitats i empreses vilafranquines una carta signada per l’Alcalde 
fent-les partícips de la voluntat política d’aquest Ajuntament d’aconseguir l’àmbit de 
planificació territorial propi pel Penedès i que es creï “la Vegueria Penedès” al moment de 
procedir a la nova divisió territorial de Catalunya, invitant-les  a introduir en tota la seva 
documentació el logo de la Vegueria; instant-les perquè apliquin aquesta mesura a totes les 
activitats; animant-les a dur a terme aquelles iniciatives que ajudin a estendre, entre els associats 
o la població en general, el desig i la voluntat per una Vegueria Pròpia. 
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d) Copatrocinar l’elaboració i muntatge de l’exposició “VEGUERIA PRÒPIA”.  
2.- Mantenir activa, i fer operativa, la comissió paritària creada, perquè asseguri i vetlli 

pel compliment d’aquests acords; esperonant els seus membres a col·laborar en la línia del que 
s’ha acordat. 

3.- Afegir entre les tasques a dur a terme per part de la comissió paritària, les següents: 
a)  Impulsar  trobades entre els diferents municipis i consells comarcals de l’Anoia, 

l’Alt i el Baix Penedès, i el Garraf tot aplicant-hi les formes organitzatives que més s’hi adiguin 
atès el lloc i el moment, i que serveixin per posar les bases per al desenvolupament d’aquest nou 
àmbit funcional de planificació territorial.  Cercar i crear els mecanismes necessaris per 
aconseguir que la “Vegueria” esdevingui un fet, i limitar a la presència necessària d’aquest 
Ajuntament en aquelles estructures que no promoguin, o fins i tot posin en dubte, l’ efectivitat 
de la creació d’aquest nou àmbit. En el ben entès, però, que això no ha de suposar el trencament 
de cap tipus de relació informativa amb totes les administracions que s’escaiguin i tot aprofitant 
les sinèrgies ja creades entre els diferents ajuntaments i els consells comarcals d’aquest àmbit. 

b) Promoure, d’acord amb les Associacions de Veïns i altres entitats i col·lectius,  
xerrades informatives per difondre la necessitat de la Vegueria. 

4.- Atès que la comissió d’Organització Territorial del Parlament de Catalunya va 
aprovar d’instar al Govern perquè creés l’àmbit funcional de Planificació Territorial Penedès, i 
que el calendari polític comporta la impossibilitat pràctica d’aprovació, demanar al Govern de la 
Generalitat que mentre no es discuteixi al Parlament la creació de l’Àmbit, es paralitzin tots 
aquells Plans sectorials i territorials, i aquells acords de govern, que no tinguin en compte 
aquesta petició o la puguin dificultar en el futur. 
 
Es discuteix si s’ha d’ampliar l’ordre del dia per urgència per tractar aquesta moció. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable a l’ampliació. Cal acceptar la urgència per 
coherència. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport també a l’ampliació, tenint en compte que normalment en aquest 
ple s’accepta sempre. 
 
Ramon Xena (ERC) manifesta que el seu grup no és favorable a la declaració d’urgència, ja que 
no hi ha cap inconvenient al fet que la moció es tracti en el ple següent. El proper dia 1 de 
novembre hi ha eleccions al Parlament, i la realitat és que cap partit polític (tampoc ERC) fa 
constar la reivindicació de la Vegueria en el seu programa, la qual cosa ha de motivar una 
reflexió. 
 
Pere Regull (CiU) defensa la urgència i l’ampliació de l’ordre del dia. Hi ha una moció del ple 
d’enguany que no es compleix, i la realitat és que en el fons l’equip de govern està en contra de 
la Vegueria, però el que no es pot fer és incomplir els acords de ple. Malgrat que cap partit 
incorpora explícitament la Vegueria al seu programa (el de CiU, però, proposa buscar el consens 
amb les institucions de cada zona) des de Vilafranca s’hi ha d’insistir. L’alcalde ha de complir 
l’acord del ple, i no es poden posar pals a les rodes a la comissió creada, i cita exemples com no 
col·locar la pancarta correctament, no publicar els anuncis en el butlletí municipal, etc. A CiU 
ningú no la mana a Vilafranca, i justament perquè hi ha eleccions el dia 1 els partits han de 
saber què pensa Vilafranca i el Penedès. Vilafranca ha de liderar el procés. 
 
Ramon Xena (ERC) manifesta que no canviarà de parer, encara que els representants de la 
Plataforma presents en el saló de sessions li donin l’esquena. ERC està a favor de la Vegueria 
del Penedès, i el Consell Comarcal que presideix també s’hi ha pronunciat a favor. En realitat la 
moció no intenta refermar la necessitat de la Vegueria, sinó que té unes altres intencions. No 
podem parlar cada mes de la Vegueria en el ple. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) es manifesta contrari a la declaració d’urgència, i 
diu que Pere Regull ha perdut els papers. La moció busca una cosa diferent. Colomé recorda que 
Pere Regull va prometre dimitir si el seu partit no li feia cas, i no consta que la Vegueria formi 
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part del programa electoral de CiU. També afirma que s’ha pogut demanar la inclusió de la 
moció en l’ordre del dia durant tot el mes (ja ve del ple anterior), i en canvi no s’ha fet. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que la moció ja fa dies que “tomba”. Es va demanar la 
intervenció de Ramon Xena, i aquest no va dir res abans de la convocatòria del ple. Amatller 
afirma que la moció es pot matisar, però no retirar. Replica Ramon Xena tot dient que ell va 
retocar el text de la moció, però va deixar clar que ho havia de consultar amb l’Executiva 
d’ERC a Vilafranca, la qual però ha dimitit. 
 
L’alcalde Marcel Esteve demana que no es faci un ús partidista de la Vegueria. La reivindicació 
de la Vegueria no dóna ni treu vots, i per tant no s’està fent electoralisme sinó demagògia. El 
propòsit de CiU no és un altre que el de crear tensions en el si de l’equip de govern 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que la demagògia la fa qui no compleix els acords del ple. Matisa 
que ell va dir que plegaria si per culpa de CiU la Vegueria no tira endavant, la qual cosa no s’ha 
produït. La postura actual de CiU a nivell nacional és intentar el consens amb el territori. 
 
Finalment, sotmesa a votació la declaració d’urgència i l’ampliació de l’ordre del dia, resulta 
rebutjada amb 8 vots a favor (CiU, PP i CUP) i 12 en contra (grups Socialista –PSC-ICV- i 
d’ERC). 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Otger Amatller (CUP) afirma que ha arribat a les seves mans l’esborrany de la propera edició 
de “l’Ajuntament Informa”, i es troba a faltar la pàgina sobre la Vegueria Pròpia. Pregunta què 
succeeix i si es vol tornar a incomplir l’acord adoptat pel ple. Contesta Lourdes Sánchez que 
demà tindrà lloc una reunió de la comissió de comunicació en la qual es parlarà d’aquest 
assumpte. 
 
b) Emília Torres (CiU) comenta que fa uns mesos va preguntar  sobre la possibilitat d’instal·lar 
un canviador de nadons en el lavabo de la planta baixa de la Casa de la Vila, i encara que ella 
reconeix estar-hi interessada personalment pregunta com està aquest assumpte. Contesta Ramon 
Xena que ho esbrinarà demà mateix, i que no hi ha cap problema en instal·lar-lo ràpidament.  
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 

El secretari,                                                              Vist i plau 
         L'alcalde, 
 
 
 
 
 
    Francesc Giralt i Fernàndez                                  Marcel Esteve i Robert 

 
 
 
ADDICIÓ A L’ACTA 
 
Ja conclosa la sessió, es dóna compte de la presentació d’un prec per part del Club de Futbol 
Hristo Stoitchkov. D’acord amb el ROM, es dóna lectura al prec i es permet la intervenció oral 
d’un representant del club. 
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El text del prec llegit és el següent: 

1.- ATESA la nostra condició d’entitat vilafranquina que fomenta la pràctica i promoció 
del futbol base,  

2.- ATÈS que com a entitat vilafranquina tenim dret a usar i gaudir de les instal·lacions 
esportives municipals amb igualtat de condicions que les altres entitats vilafranquines, 
  3.- ATESA la situació de discriminació creada vers el C. F. Hristo Stoitchkov per part 
del Patronat Municipal d’Esports al no poder gaudir de part de les instal·lacions municipals com 
una entitat vilafranquina més, 

4.- ATÈS que prop de 200 famílies vilafranquines, que paguen els seus impostos a la 
vila, veuen com els seus fills no són considerats com a ciutadans amb ple dret per a utilitzar el 
camp de gespa per als seus entrenaments entre setmana i partits de futbol del cap de setmana, 

5.- ATÈS que el repartiment d’horaris de gespa actual entre les entitats és absolutament 
desproporcionat: entre setmana, de totes les hores per la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca, i 
de cap hora pel C. F. Hristo Stoitchkov; i durant el cap de setmana, 27 hores per la Fundació 
Esportiva Atlètic Vilafranca i de 8 pel C. F. Hristo Stoitchkov i que aquestes 8 són amb horaris 
de matí entre les 8’30 i les 10’15 hores (no són les més apropiades per a nens en edat 
formativa), 

6.- ATÈS que el camp de gespa de la Zona Esportiva Municipal manté durant el cap de 
setmana horaris buits sense pràctica esportiva que permetrien la celebració de partits de futbol 
de nens de 10 i 11 anys que ara mateix s’estan produint sobre la terra dels camps annexes, 

7.- ATÈS que la coherència ens porta a entendre que els nens en edat formativa han de 
tenir prioritat en l’ús de les instal·lacions dels camps de gespa abans o en millors horaris que els 
practicants en edat veterana (habitualment a partir dels 35 anys) i que actualment no està sent 
així, 

8.- ATÈS que aquests nens fins l’any passat, formaven part del F. C. Vilafranca, entitat 
adherida a la Fundació que s’està creant, i tenien tots els drets que ara se’ls hi neguen, 

9.- ATÈS que hi ha fórmules que demostren que és possible que ambdues entitats 
entrenin i juguin al camp de gespa de manera equitativa, tal i com es feia la temporada passada, 

10.- ATÈS que, tal i com ha reconegut el Regidor d’Esports, Sr. Joan Recasens, el 
procés pel qual el F. C. Vilafranca es va adherir a la Fundació no va ser del tot clar i transparent 
i no es va comptar amb la voluntat dels pares, 

11.- ATÈS que ens sentim menyspreats pel fet que el Regidor d’Esports, el Sr. Joan 
Recasens, com a President del Patronat d’Esports, hagi manifestat que l’Ajuntament dóna 
prioritat a una entitat com és la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca per sobre de la nostra 
entitat, el C. F. Hristo Stoitchkov, 

12.- ATÈS que, segons aquests fets i declaracions, l’Ajuntament està donant suport a 
una entitat en detriment de les altres entitats que es dediquen al futbol base quan la realitat 
demostra que cap d’elles està constituïda amb ànim de lucre, 

13.- ATÈS que la única raó que el Regidor d’Esports, el Sr. Joan Recasens, dóna per 
entendre la discriminació que pateix el C. F. Hristo Stoitchkov és que l’Ajuntament ha de donar 
suport a la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca perque forma part de la Junta del Patronat de 
la mateixa,  

14.- ATÈS que la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca no està encara constituïda com 
a tal segons la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya i, per tant, és una entitat amb els mateixos drets i obligacions que la 
nostra, el C. F. Hristo Stoitchkov,  

15.- ATÈS que l’Ajuntament ha de vetllar per la igualtat entre els seus ciutadans i les 
seves entitats i tenint en compte que entre la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca i el C. F. 
Hristo Stoitchkov no hi ha cap diferència de concepte ni d’objecte, 

16.- ATÈS que la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca està en procés de convertir-se 
en una Fundació privada (no municipal) i, per tant, sense cap element que faci que l’Ajuntament 
hagi d’afavorir una entitat per sobre de les demés, 

17.- ATÈS que la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca està en procés de convertir-se 
en Fundació privada no s’entén per què l’Ajuntament i el Patronat d’Esports permeten que en 
les seves publicitats, equipacions esportives i cartells promocionals (fins i tot en la pròpia 
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recepció de la seu del Patronat Municipal d’Esports) parlin de “Fundació Municipal Atlètic 
Vilafranca”, portant a l’engany sobre la realitat manifesta, 

18.- ATÈS que, encara que la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca ja estès constituïda 
com a tal i tenint en compte que és privada (i no municipal), no s’entén per què l’Ajuntament ha 
de prendre part per una entitat i no per una altra tot i conèixer que totes dues (o les que puguin 
sentir-se també discriminades per aquest únic tracte de favor) compleixin tots els requisits 
demanats pel propi Ajuntament i el Patronat d’Esports a les entitats, 

19.- ATÈS que encara no es donen les condicions necessàries de consens per fer una 
fusió d’entitats de futbol, 

20.- I ATÈS que la situació actual no té res a veure amb la que es va imaginar en el 
moment del naixement de la idea de fer una fusió entre els 5 clubs de Vilafranca, ja que tres 
entitats (Espirall, Sant Ramon i Montagut) hi van renunciar i la base del F. C. Vilafranca tampoc 
no va voler sumar-se al projecte proposat. Per tant, només es van sumar a la Fundació, pel que 
fa al futbol, el primer equip del F. C. Vilafranca i el club Atlètic Vilafranca en la seva totalitat,  
 

DEMANEM 
1. Que aquest Consistori demani expressament al Patronat d’Esports que reconsideri la 

seva postura de forma que miri pel conjunt de ciutadans de la Vila i no només per un grup.  
2. Que el Patronat convoqui, si ho creu oportú, a les entitats implicades, de manera que 

es posin sobre la taula les propostes que cada entitat creu justa i es faci un repartiment digne, 
just i equilibrat. 

3. Que un representant del col·lectiu afectat pugui intervenir en el Ple per tal de poder 
exposar amb més detalls els motius que ens han dut a presentar aquest prec. 
Una vegada llegit el prec, pren la paraula en nom del Club de Futbol Hristo Stoitchkov el Sr. 
Xavier Torres. 
 
Xavier Torres denuncia que una entitat (la fundació) disposa del camp de gespa totes les hores 
entre setmana, mentre que el seu club no disposa de cap hora. En cap de setmana, les hores de 
què disposa el seu club són poques, i situades en horari molt dolent per als nens. 
 
La creació d’una fundació ve d’un acord de ple de 2003 que va provocar divisió entre els grups 
municipals, i la realitat és que la fundació s’ha limitat a clubs de futbol, i encara la majoria no 
van voler adherir-se al projecte. Ha estat un procés poc net i clar. 
 
Torres explica que durant sis anys l’escola Hristo Stoitchkov ha treballat molt en l’aspecte 
esportiu i de formació, i s’ha participat en moltes iniciatives (revista amb patrocinadors, 
generació de notícies amb el nom de Vilafranca, activitats, etc.). La realitat és que el 95% dels 
pares dels nens que anaven a l’escola van demanar que es creés un club de futbol, i així s’ha fet. 
 
El seu club no va contra la fundació, però vol que se’l respecti. El club Hristo Stoitchkov és de 
Vilafranca i hi participen nens de Vilafranca i la comarca, i ha de tenir els mateixos drets. El 
cert és que la temporada passada els horaris es podien combinar, per la qual cosa no s’entén que 
enguany el Patronat digui que no hi horaris suficients per encabir al camp de gespa el CF Hristo 
Stoitchkov. 
 
No s’ha de donar avantatges a una fundació que és privada. Demana un repartiment just i 
equitatiu dels horaris dels camps de gespa i de terra. L’esport ha d’unir, i fa una crida a arribar a 
un acord just. 
 
L’alcalde Marcel Esteve dóna les gràcies a Xavier Torres i diu que des de l’Ajuntament i des del 
Patronat s’ha dialogat i s’han fet esforços. En un futur les instal·lacions esportives milloraran, i 
les vies de diàleg han de romandre obertes, respectant també les decisions del Patronat. Cal un 
diàleg a partir de la realitat de les instal·lacions existents, i demà mateix hi haurà una reunió per 
tractar l’assumpte. 
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Joan Recasens (regidor d’Esports i president del Patronat Municipal d’Esports) fa referència a 
l’acord plenari de 2003 sobre la creació d’una fundació esportiva, en la qual els més interessats 
eren els clubs de futbol. La unió del futbol base és sens dubte important. 
 
Recasens defensa que el Patronat ha actuat amb transparència. Actua com a patró, i des d’un 
principi va deixar clar que la fundació tindria preferència en l’ús del camp de gespa. No tenim 
encara les millors instal·lacions, però no es discrimina sinó que es concedeixen uns horaris 
raonables dins les possibilitats. El Patronat (amb representació de tots els grups municipals i 
d’entitats) aplica la normativa sobre ús de les instal·lacions, i atorga els horaris fins ara per 
unanimitat. De tota manera, ell mateix informarà el Consell Rector del Patronat la setmana 
vinent sobre la situació plantejada, per tal que decideixi el més convenient. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que no són bones les tensions. Hi ha una entrevista pendent i una 
reunió del Patronat convocada, i caldrà trobar la millor solució de compromís. Espera que se 
solucioni el problema, i demana que el club Hristo Stoitchkov no personalitzi les seves 
acusacions cap a Joan Recasens, persona que al cap i a la fi ni tan sols va votar a favor de la 
creació de la fundació. 
 
L’alcalde Marcel Esteve, finalment, afirma que des d’un Patronat plenament representatiu es 
prenen les decisions que es consideren més adients. Felicita el club per l’exercici democràtic 
que fa dels seus drets o expectatives. Cal continuar parlant i buscar la millor solució. 
 
 
 El secretari,     Vist  i plau 
       L’alcalde, 
 


