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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 13/2009 
Caràcter: ordinari 
Data: 27 d’octubre de 2009 
Horari : de 20,04 hores del 27-10-09  a 00,47 hores del 28-10-09 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull Riba 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Maria Batet Rovirosa 
- Llorenç Casanova Fernàndez  
- Josep Colomé Ferrer  
- Fernando García González  
- Raimon Gusi Amigó 
- Xavier Lecegui Ruano 
- Xavier Navarro Domènech  
- Josep Quelart Bou  
- Josep Ramon Sogas   
- Maria Dolors Rius Marrugat  
- Francisco Romero Gamarra 
- Aureli Ruiz Milà  
- Lourdes Sánchez López  
- Ramona Suriol Saumell  
- Teresa Terrades Pons  
- Emília Torres Miralles  
- Maria Josep Tuyà Manzanera  
- Dolors Villaró Rovira 
- Bernat Villarroya García  
- Ramon Zaballa Serra 
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació 
 
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 ordinària de data 
22 de setembre de 2009. L’acta esdevé aprovada per assentiment. 
 
I. SINDICATURA DE GREUGES. INFORME 2008. 
 
 
En aquest punt de l’ordre del dia la Síndica de Greuges de Vilafranca, Glòria Valeri, en 
compliment del Reglament orgànic municipal, presenta al ple la memòria de l’actuació de la 
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institució corresponent a 2008. Cal dir que la memòria, la qual conté també un resum detallat 
dels diferents expedients tractats, ha estat lliurada amb antelació als membres del consistori. 
 
Valeri agraeix la presència en el saló de sessions de titulars de Sindicatures d’altres municipis, 
explica que per raons evidents enguany la memòria s’ha presentat al ple més tard del que és 
normal i destaca que la seva funció no és criticar cap govern, sinó detectar mancances en 
l’actuació municipal amb vista  a la seva convenient correcció. Valeri afirma que, com és lògic, 
el gruix de les queixes es concentren en els Serveis en els quals hi ha més persones implicades 
(seguretat, circulació, urbanisme, etc.), que molts expedients s’han pogut tancar 
satisfactòriament per la via de la mediació i que alguns serveis han millorat, com és el cas de 
Serveis Socials (durant el 2008 va experimentar una positiva reforma impulsada per la regidora 
Teresa Terrades, que espera que tingui continuïtat).  
 
La Síndica posa en relleu que alguns assumptes i queixes tenen caràcter transversal en la mesura 
que afecten diferents serveis, i que sovint s’allarguen en excés, que els regidors l’han atès i 
escoltat sempre correctament i que durant l’any s’ha continuat la tasca de difusió de la institució 
de la Sindicatura. Durant el 2008 el nombre d’expedients (consultes al marge) treballats ha 
experimentat un increment, i la meitat dels assumptes s’han resolt (per la via de la mediació o 
altres) a favor del ciutadà. Valeri agraeix l’actitud dels ciutadans que han confiat en la 
Sindicatura, i espera que les mancances detectades de l’Ajuntament, pel que fa al tracte amb la 
ciutadania, vagin esmenant-se progressivament. 
 
Encetant les intervencions dels grups municipals, Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que 
enguany la memòria s’ha presentat tard tenint en compte la situació creada arran de la moció de 
censura a l’Ajuntament. En anys posteriors la memòria s’ha de presentar en els terminis 
establerts, i demana el compliment de l’acord pres en junta de portaveus en el sentit que la 
memòria sigui presentada en un ple extraordinari destinat només a aquesta finalitat. Villarroya 
agraeix la independència i el rigor de la Síndica i la feina que fa sobre el terreny quan és 
necessari, i diu que és positiu que molts assumptes es resolguin per mediació. Els afers tractats 
són molt diversos (sorolls, salut, serveis socials, seguretat, guals, etc.). 
 
Josep Quelart (ERC) fa una valoració positiva i general de la tasca realitzada, malgrat que com 
ja ho ha comentat personalment amb ella potser en alguns casos la Síndica hauria de ser més 
precisa en algunes expressions emprades en la seva memòria. 
 
Josep Ramon (PP) valora positivament la feina realitzada, amb independència, defensant els 
drets dels ciutadans i accentuant el control de qualitat dels serveis municipals. Cal que el govern 
faci cas de les recomanacions formulades, com la d’accelerar la tramitació de determinats 
expedients. També per agilitar la bona marxa de la institució, seria necessari que la Síndica i 
l’alcalde mantinguessin trobades periòdiques. 
 
Xavier Navarro (CUP) s’adhereix a la demanda consistent en què la memòria es presenti en un 
ple especial i independent, per tal que la tasca realitzada sigui més visible. Cal continuar 
treballant en la defensa dels drets dels ciutadans, i s’ha d’agrair la important feina de Glòria 
Valeri. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista) felicita la institució i la Síndica, ja que porta a terme una 
tasca positiva i ben valorada per la gent. Es tracta d’una tasca que beneficia tant als ciutadans 
com a la mateixa Administració, i s’ha avançat força en la difusió de l’existència d’aquesta 
figura, de la qual Vilafranca ha estat pionera. Resoldre molts dels casos per mediació és positiu, 
i en tot cas cal crear ponts de diàleg entre els ciutadans i l’Ajuntament. 
 
L’alcalde Pere Regull destaca el suport unànime cap a la Sindicatura i la tasca de la Síndica, 
suport al qual s’afegeix l’alcaldia. La Sindicatura ha d’existir, perquè sempre hi haurà 
mancances, mani qui mani. És bo que la meitat dels casos s’hagin resolt a favor del ciutadà 
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(amb mediació o sense), mentre que no ho seria gens que la gran majoria d’assumptes es 
decidissin a favor del ciutadà o de l’Ajuntament. Acceptar que l’Ajuntament s’equivoca algunes 
vegades afavoreix la democràcia, i en tot cas és clar que hi ha aspectes de la comunicació que 
l’Ajuntament tramet al ciutadà que han de millorar. Regull es compromet a intentar que l’any 
vinent la presentació de la memòria tingui lloc en un ple especial. 
 
La Síndica Glòria Valeri manifesta que ja tenen lloc trobades regulars amb l’alcalde cada mes, 
que el fet que la meitat més o menys d’assumptes acabin a favor de la pretensió ciutadana i 
l’altra meitat no sembla una proporció raonable, que els assumptes s’han de tractar amb 
discreció i que la mediació és positiva sempre que compti amb l’acceptació del ciutadà. 
 
 
II. ORDENANCES FISCALS 2010 
 
El text de la proposta que finalment se sotmet a votació és el següent: 
 

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. 

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

Que es considera convenient per a l’exercici 2010 no incrementar –en general- els tributs i 
preus públics a la vista de l’evolució de l’índex de preus al consum interanual. 

Que és necessari adequar el redactat d’algunes ordenances fiscals als canvis legislatius 
experimentats en determinats tributs i a proposta dels seus respectius serveis es creu convenient la 
creació i establiment de dues noves ordenances fiscals. 

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 2010. 

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

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

S’ACORDA , 
PRIMER: Aprovar les modificacions per a l’exercici de 2010 i següents les ordenances 

fiscals, que es detallen a continuació: 
 
2.- Taxa per prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats 
i instal·lacions 
 
Modificar el redactat  a l’article 6è., apartat 2, grup III.1 i grup III.2, amb el següent literal: 

Grup III. Es correspon amb la tramitació de legalització d’instal·lacions referents a les 
activitats relacionades a l’annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental. 
 
Modificar el redactat  a l’article 6è., apartat 3.a), punt IV, amb el següent literal: 

IV. Activitats o instal·lacions classificades en el grup III del punt anterior: 
 
Eliminar el redactat  a l’article 6è., apartat 3.a), punt V. 
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Substituir de l’article 6è., apartat 4, paràgraf 3, el següent: 

On diu “pel grup III.2” per “pel grup III”. 
 
Substituir de l’article 7è., paràgraf 3, el següent: 

On diu “grup III.2” per “grup III”. 
 
Afegir un nou paràgraf al redactat de l’article 9è., apartat 2, amb el següent literal: 
 L’import de la taxa serà exigit mitjançant dues liquidacions, essent cadascuna d’elles del 
50% de la quota resultant a satisfer. El període de cobrament entre ambdues no serà inferior a 4 
mesos. 
 
Afegir un nou apartat a l’article 10è., amb el següent literal: 
 5.- S’aplicarà una bonificació del 50%  sobre l’import total de la taxa en el cas de que es 
tracti d’una nova activitat en el que el seu titular es trobi en situació d’atur amb una antiguitat 
mínima de 6 mesos anteriors a la petició o comunicació de la llicència. En el supòsit de que la 
titularitat de l’activitat correspongui a més d’una persona, serà requisit acreditar la situació d’atur 
de totes elles. 
 
4.- Taxa sobre el servei de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter 
municipal 
 
Modificar el redactat de l’enunciat de l’article 6è., apartat  4, amb el següent literal: 

4.- Per concessió de drets funeraris amb vigència indefinida sobre un nínxol: 
 
Modificar el redactat del segon paràgraf de l’article 6è, apartat 6, amb el següent literal: 

l’Ajuntament podrà readquirir els drets funeraris dels nínxols i sepultures que s’ofereixin 
pels concessionaris amb les condicions següents: 
 
Modificar el redactat del punt a) de l’article 6è, apartat 6, amb el següent literal: 

a). Quan la concessió tingui una antiguitat de fins a deu anys es descomptarà del seu import 
el 30%. 
 
Substituir el redactat de l’article 6è, apartat 8, següent. 

On diu “per nínxol” per “dret funerari”. 
 
Substituir el redactat de l’article 6è, apartat 9, següent: 

On diu “...perpètues i drets funeraris temporals...”, per “...de drets funeraris de vigència 
indefinida...” 
 
Substituir el redactat de l’article 8è, apartat 4, següent: 

On diu “...de concessions perpètues i temporals per 35 anys...” per “...de les concessions de 
drets funeraris de vigència indefinida...”. 
 
Substituir el redactat de l’article 9è, apartat 1, següent: 

On diu “...lloguer...” per “...concessió temporal...” 
 
Substituir el redactat de l’article 9è, apartat 3, el següent: 

On diu “...o venda...” per “...adquisició o readquisició...”. 
 
Substituir el redactat de l’article 9è, apartat 4, el següent: 

On diu “La taxa s’exigirà de les persones físiques o jurídiques que hi figurin en el Registre 
Municipal de Cementiri com a titulars dels nínxols...” per “La taxa s’exigirà de les persones 
físiques o jurídiques que figurin en el Registre Municipal de Cementiri com a titulars dels drets 
funeraris dels nínxols...”. 
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Substituir el redactat de l’article 9è, apartat 7, el següent: 

On diu “...permanent,...” per “...indefinida,...”. 
  
5.- Taxa per llicències i serveis urbanístics 
 
Afegir un nou paràgraf al redactat de l’article 2n, apartat 2, amb el següent literal: 

Resten subjectes també a la taxa les activitats municipals de comprovació ulteriors a la 
comunicació prèvia (sistema d’assabentat), en el cas de les obres i instal·lacions a les quals sigui 
d’aplicació aquest règim. 
 
Modificar el redactat de l’article 3r, apartat 1, amb el següent literal: 

1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 
es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si 
s’escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions, instal·lacions o obres, que 
sol·liciti les llicències o que porti a terme la comunicació prèvia amb relació a les construccions, 
instal·lacions o obres. 
 
Modificar el redactar de l’article 5è, apartat 1, amb el següent literal: 

1.- Constitueix la base imposable de la taxa, amb independència de que l’activitat 
municipal es produeixi arran de la petició d’una llicència o de la presentació d’una comunicació 
(règim d’assabentat): 
 
Modificar el redactat de l’article  5è, apartat 1.a.4), amb el següent literal: 

a.4). Llicències d’obres i instal·lacions corresponents a la via pública, executades per 
particulars, empreses subministradores de serveis o empreses homologades. 
 
Modificar el redactat de l’article 5è, apartat 2, amb el següent literal: 

a). No es meritarà la taxa (supòsit d’exempció) en el cas d’obres o instal·lacions de 
caràcter menor i de cost limitat que no requereixin l’elaboració i la presentació de projecte o 
documentació de caràcter tècnic i que se subjectin al règim d’assabentat o de comunicació 
prèvia, d’acord amb l’Ordenança  municipal sobre mesures d’agitació i simplificació dels 
tràmits per a realitzar determinades obres i instal·lacions. No requereixen projecte tècnic, a 
aquest efecte, les actuacions que indica l’article 1.2 de l’esmentada Ordenança municipal. 

b). Aquesta exempció es condiciona al requisit que el cost real i efectiu de les obres no 
superi la quantitat de 18.000 euros. Si el supera, l’activitat de comprovació que comporta la 
comunicació tributa atenent el seu cost real total. 
 
Modificar el redactat de l’article 6è, apartats 1, 2 i 3 quedant en un apartat únic, amb el següent 
literal: 

1.- La quota tributària, en els diferents supòsits de llicències, comunicacions (règim 
d’assabentat) i serveis urbanístics es determinarà aplicant les previsions dels annexos I, II i III 
d’aquesta Ordenança. 
 
Reordenar els apartats de l’article 6è. 
 
Substituir de l’article 8è, apartat 3 el redactat següent: 

On diu “...la llicència corresponent...” ha de dir “...llicència o sense portar a terme quan 
pertoqui la comunicació adient,...” 
 
Afegir un nou apartat a l’article 9è, amb el següent literal: 

3.- Quan l’obra o instal·lació se subjecti al règim d’assabentat, amb comunicació, caldrà 
presentar a l’Ajuntament la comunicació corresponent, d’acord amb l’Ordenança municipal sobre 
mesures d’agilitació i simplificació dels tràmits per a realitzar determinades obres i instal·lacions. 
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Modificar el títol de l’annex I, amb el següent literal: 
Càlcul de la taxa en els casos de l’article 5è, apartat 1, lletres a), c), d), e) i f): 

 
Afegir un nou apartat a l’annex I, amb el següent literal: 

4.- Aquests annex s’aplica tant en supòsits de llicència com de comunicació prèvia o 
assabentat. 
 
Modificar el títol de l’annex II, amb el següent literal: 

Càlcul de la taxa en els casos de l’article 5è, apartat 1, lletra b): 
 
Afegir un nou apartat a l’annex II, amb el següent literal: 

3.- Aquests annex s’aplica tant en supòsits de llicència com de comunicació prèvia o 
assabentat. 
 
6.- Taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids 
urbans 
 
Modificar l’article 5è., apartat c), amb el següent literal: 

Per cada local o establiment dedicat com activitat principal al comerç al detall de 
productes d'alimentació o els seus derivats; o de plantes; o de pinsos; i/o en general qualsevol 
altre establiment en el que es pugui produir com resultat de la seva activitat principal residus 
orgànics, i no es trobin classificats expressament en altres apartats d'aquest punt: 
1.- fins 50 m².............................. 410,78 € 
2.- de 51 a 100 m²...................... 546,33 € 
3.- de 101 a 250 m².................... 734,01 € 
4.- de 251 a 400 m².................... 976,23 € 
5.- de 401 a 700 m².................... 1.298,39 € 
6.- de 701 a 1.000 m²................. 1.839,93 € 
7.- de 1.001 a 1.500 m2................. 2.737,49 € 
8.- de 1.501 a 2.500 m2................. 3.879,37 € 
9.- més de 2.501 m2....................... 5.606,62 € 

Els locals o establiments que tributin per aquest apartat i que acreditin la seva adhesió 
a la campanya “Vilafranca lliure de bosses de plàstic” gaudiran d’una bonificació del 15% de 
la quota. 

Aquells establiments de l’apartat 5.2.c) que, sense estar adherits a la campanya, 
compleixin alguna de les condicions establertes –que es descriuen en el paràgraf següent- per 
reduir l’ús de les bosses de nansa de plàstic, gaudiran d’una bonificació del 10%. Per acollir-
se a aquesta bonificació del 10%, aquests establiments de l’apartat 5.2.c).9, a més, hauran 
d’establir senyalització informativa desaconsellant l’ús de bosses de nansa de plàstic i oferir a 
la venda bosses de recollida d’orgànica compostables en un espai convenientment senyalitzat. 

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

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

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

es comuniqui l’alta de l’activitat. 
La bonificació es mantindrà fins que l’interessat no comuniqui la baixa d’adhesió a dita 

campanya o bé, que de les actuacions administratives realitzades es demostri que no acompleix 
amb els requisits per al seu gaudi. 
 
Modificar el redactat de l’article 5è., apartat f), amb següent literal: 

f) En els casos de jubilats, pensionistes, treballadors en situació d'atur forçós i 
treballadors en situació d’atur (amb almenys sis mesos en aquesta situació) sense cap tipus de 
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prestació econòmica, que ho sol·licitin i acompleixin les condicions regulades en l'article 6è., 
d'aquesta ordenança, els hi serà aplicada una bonificació del 100 % de la quota. 
 
7.- Taxa per retirada de vehicles o immobilització dels mateixos per mitjans mecànics, abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 
 
Afegir a l’article 5è., un nou apartat amb el següent literal: 

5.- En els supòsits en què un vehicle es trobi dins del dipòsit en situació d’abandonament i 
el seu titular estigui disposat a cedir-lo a l’Ajuntament per tal d’iniciar els tràmits de baixa i 
destrucció del mateix, aquest restarà exempt del pagament de les taxes fiscals derivades del servei 
de grua i custòdia del vehicle. 
 
Modificar el redactat de l’article 6è., apartat 2, amb següent literal: 

2.- Els propietaris dels vehicles abandonats a la via pública que acreditin que es trobaven a 
la mateixa per causes alienes a la seva voluntat, els serà anul·lada la multa de tràfic corresponent i 
els hi serà retornat l’import de la taxa fiscal imposada per l’ingrés i custòdia del seu vehicle en cas 
d’haver-se produït. 
 
8.- Taxa per expedició de documents administratius 
 
Modificar el redactat i fixar els imports de l’epígraf 3, punt 3, 3.1 i 3.2 de l’article 7è., amb el 
següent literal: 

3.- Elaboració d’informes tècnics, quaderns de camp o altres documents similars fets per la 
Policia Local, lliurada a persones o entitats interessades o als seus representants: 
3.1.- Per cada atestat, informe tècnic o document similar ................ 90,00 € 
3.2.- Per cada fotografia ...................................................................... 10,00 € 
 
Afegir un nou apartat a l’epígraf 3 de l’article 7è, i fixar els seus imports, amb el següent literal: 
10.- Informe d’arrelament social, per persona: 
 
10.1- Per cada informe d’arrelament social, amb validesa per a 6 mesos   gratuït 
l’Ajuntament emet un informe social per persona cada 6 mesos 
 
10.2.- Per cada informe d’arrelament social vigent, per pèrdua o malmès  20,00 € 

Si el/la sol·licitant extravia o malmet l’informe d’arrelament social que encara estigui 
vigent, caldrà demanar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana una còpia de l’original emès per 
l’Ajuntament. Es lliurarà una còpia signada per l’alcalde i amb la data de registre de sortida de 
l’informe perdut/malmès en un termini màxim de 15 dies. 
 
Modificar només  els imports  de l’epígraf 4, que es detallen: 
1.- Fotocòpies, per unitat ..................................................................... 0,10 € 
2.- Impressió servei ofimàtica per unitat: Color ................................ 0,30 € 
3.- Duplicat carnet de la biblioteca..................................................... 1,00 € 
 
9.- Taxa per prestació de serveis dels mercats municipals 
 
Fixar els següents imports de les quotes de l’article 5è, punt 1: 
 
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 ......... 3,20 € 
2.- Llocs de venda interiors als que se’ls presti els serveis complementaris, per m2 i per 
mes.......................................................................................................................... 9,53 € 
3.- Llocs de venda sense accés interior per m2/mes.............................................. 2,63 € 
4.- Utilització de cambres frigorífiques per m2, per cada mes ............................. 15,33 € 
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MERCAT DE LA PELEGRINA 
1.- Llocs de venda, per número i mes.................................................................... 67,99 € 
2.- Utilització de cambres frigorífiques per m2 i per cada mes............................ 15,33 € 
 
MERCAT DE LA CARN 
1.- Utilització de llocs de venda per m2/mes ......................................................... 22,66 € 
2.- Utilització de restaurant, per mòdul de 228 m2/mes........................................ 828,29 € 
3.- Utilització de cambres frigorífiques per m2/mes ............................................. 15,33 € 
 
Modificar el redactat de l’article 5è., punt 2 del mercat de la carn, amb el següent literal: 

2.- Utilització de restaurant, per mòdul de 228 m2/mes 
 
Afegir un nou article al redactat de l’ordenança, amb el següent literal: 

Article 7è.- Beneficis fiscals 
 1.- Estaran exempts del cànon d’entrada els titulars de les parades buides que siguin 
susceptibles de ser llogades per persones en situació d’atur (amb almenys 6 mesos en aquesta 
situació) que decideixin obrir una nova activitat comercial. 
 2.- Tindran una bonificació del 20% de les quotes mensuals durant el primer any 
d’activitat de les parades esmentades en el punt 1 i que acreditin la situació d’atur (amb almenys 
6 mesos en aquesta situació) en el moment de l’inici de l’activitat. 
 
12.- Taxa per entrada de vehicles a través de la voravia i reserves de la via pública per aparcament 
exclusiu 
 
Modificar el redactat de l’article 4t., amb el següent literal: 
 La quantia de la taxa està constituïda per la longitud en metres lineals o fracció de més de 
les entrades o pas de vehicles, dels bàdems i entrades senyalitzades i de la reserva d'aparcament 
exclusiu en la via pública, en relació a la capacitat de places d'aparcament que existeixin en els 
immobles, solars o pàrkings, on els vehicles es puguin introduir, d'acord amb les següents quotes: 
 
a) Entrada o pas de vehicle fins a 3 metres lineals, sempre que el nombre de places: 
no excedeixi de 3 a l'any ........................................................................................ 38,00 € 
el mateix, de 4 a 7 places....................................................................................... 53,00 € 
el mateix, de 8 a 25 places..................................................................................... 96,00 € 
el mateix, de 26 a 50 places................................................................................... 166,00 € 
el mateix, de 51 a 100 places................................................................................. 219,00 € 
el mateix, de més de 100 places............................................................................. 278,00 € 
 
b) Entrada o pas de vehicles per cada metre lineal o fracció més, a l’ any, per  cada  un 
dels trams de l'apartat anterior ............................................................................. 16,00 € 
 
c) Bàdems i entrades senyalitzades fins a 3 metres lineals sempre que el nombre de places: 
no excedeixi de 3 a l'any ........................................................................................ 115,00 € 
el mateix, de 4 a 7 places....................................................................................... 145,00 € 
el mateix, de 8 a 25 places..................................................................................... 230,00 € 
el mateix, de 26 a 50 places................................................................................... 351,00 € 
el mateix, de 51 a 100 places................................................................................. 473,00 € 
el mateix, de més de 100 places............................................................................. 648,00 € 
 
d) Bàdems i entrades senyalitzades per cada metre lineal o fracció més, a l’any, per ca 
da un dels trams de l'apartat anterior ................................................................... 58,00 € 
 
e) Reserva de la via pública sense limitació  horària, per metre linealo fracció  12,64 € 
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f) Reserva de la via pública amb limitació horària, segons llicència de concessió per me 
tre lineal o fracció.................................................................................................. 9,44 € 
 
En el cas de garatges dedicats a la reparació de vehicles i benzineres, es presumirà que el nombre 
de places d'aparcament no excedeixi de tres, aplicant-se la quota que correspongui. 
 
g) Reserva de la via pública per sortida d'emergència de locals públics, per cada metre 
lineal o fracció a l'any............................................................................................ 25,13 € 
 
15.- Taxa per ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, 
atraccions, situats en terrenys d’ús públic i indústries de carrer 
 
Modificar l’apartat j) de l’article 4.2, en el sentit d’afegir el redactat “Festa del Xató” a les Fires de  
Maig i Fira del Gall. 
 
Afegir un nou apartat després del punt  j) de l’article 4.2., amb el següent literal: 

k) Llocs de venda eventuals dels mercats de criadors d’aviram, per metre lineal o fracció i 
dia durant la Fira del Gall: 4,2071 € 
 
Reordenar els apartats següents. 
 
19.- Preu públic per escolarització en llars municipals d’infants 
 
Modificar les quanties dels barems de l’article 4t., següents: 
On diu  “Fins a 6.809,00 €” h a de dir “10.000,00 €”. 
On diu “Entre 6.809,10 € i 10.214,00 € ” ha de dir “Entre 10.000,01 i 15.000,00 €”. 
On diu “Entre 10.214,10 € i 13.608,00 €” ha de dir “entre 15.000,01 i 20.00,00 €”. 
On diu “Superior a 13.608,10 €” ha de dir “Superior a 20.000,01 €”. 
 
25.- Preu públic per la prestació de serveis en el Centre Àgora 
 
Fixar les següents tarifes de l’article 4, apartat 2: 
- Lloguer de naus–mòduls Viver d’empreses: 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 40 m² ...........................................  191,00 €/mes 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 80 m² ...........................................  350,00 €/mes 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 140 m².........................................  558,00 €/mes 
. Lloguer de despatxos.....................................................................................  8,00 €/m2/mes 
 
Afegir un nou article al redactat de l’ordenança, amb el següent literal: 

Article 5è.- Beneficis fiscals 
 1.- Els preus del lloguer de naus-mòduls del Viver d’Empreses tindran una bonificació 
del 20% durant el primer any si es tracta d’una nova activitat que sigui realitzada per persones 
que es trobin en situació d’atur almenys durant els 6 mesos anteriors a l’inici del lloguer. Per 
gaudir d’aquesta bonificació s’haurà d’acreditar amb la documentació adient en el moment de 
sol·licitar el corresponent lloguer. 
 
26.- Impost sobre béns immobles 
 
Modificar la normativa de l’article 1.9, apartat 1.1 del primer component, amb el següent literal: 
 EHA/3188/2006, d’11 d’octubre i modificada per l’ordre EHA/2816/2008, d’1 d’octubre. 
 
Eliminar de l’article 2n., apartat 3,  paràgraf tercer, el literal següent: 
 En aquest cas, caldrà que tots els obligats tributaris domiciliïn en una entitat financera el 
pagament de les quotes individuals resultants. 
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Afegir a l’article 2n., apartat 3, després del paràgraf 3, el següent literal: 
 Quan el pagament de la quota s’hagi dividit, els mínims establerts als apartats 1.a) i 1.) de 
l’article 5 es refereixen a l’import de la quota líquida anual. 
 
Eliminar de l’article 2n., apartat 3, paràgraf vuitè, el literal següent: 
 No està prevista la divisió del deute en les liquidacions d’ingrés directe emeses per aquesta 
Administració. 
 
Afegir dos nous apartats a l’article 8è., amb el següent literal: 

 g). Per tal de determinar l’inici del període bonificable, caldrà acreditar la data del 
començament efectiu de les obres mitjançant l’aportació de l’acta de replanteig o del certificat 
d’inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent. El 
termini de la presentació dels esmentats documents serà de dos mesos des que es van produir 
els fets i, en tot cas, abans que la liquidació tributària adquireixi fermesa. 

h). Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà acreditar 
l’estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es realitzin obres 
d’urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat corresponent; sempre dins dels 
quinze dies primers del gener següent i, en tot cas, abans que la liquidació tributària adquireixi 
fermesa. 
 
Afegir un nou apartat a l’article 14è., amb el següent literal : 

5.- No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’abocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions  
respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de 
distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
27.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
Afegir un nou punt  a l’article 5è, amb el següent literal: 

4.- Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota de l’impost corresponent durant els 
3 primers anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, els turismes que acreditin 
que les emissions de diòxid de carboni (CO2) són inferiors a 105 grams/km., i una bonificació 
del 5% si les emissions són superiors a 105 grams/km i inferiors a 120 grams/km. 
 
Modificar l’article 5è., apartat 4, convertint-lo en apartat 5, i amb el següent literal: 

5.- Per gaudir de les bonificacions dels punts 2, 3 i 4 anteriors, caldrà sol·licitar-ho 
prèviament indicant les característiques i matricula del vehicle i que aquests beneficiaris no 
hagin estat objecte de cap sanció per contaminació atmosfèrica durant el període que afecti la 
bonificació. 
 
Afegir a l’article 7è., apartat 4, el següent literal: 

No obstant això, en els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu 
posterior desballestament per l’Ajuntament de la imposició, es prendrà com a data de la baixa, 
la de la retirada o recepció del vehicle per part de l’Ajuntament. 

Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l’Ajuntament de la 
imposició per al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa, la de la 
recepció per part de l’Ajuntament. 
 
Modificar el redactat de l’article 9è., apartat 1, amb el següent literal: 
 1.- En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament 
de les quotes anuals  que formen el padró fiscal de l'impost que estiguin domiciliades es farà en 
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dos terminis que seran fixats per la Junta de Govern Local en el calendari anual. Serà necessari 
per a beneficiar-se del fraccionament que s’hagi presentat l’ordre de domiciliació com a mínim 
quinze dies abans de l’inici del temps de cobrament en període voluntari establert. 
 
Eliminar de l’article 10è., apartat 2, el següent literal: 

Per a la presentació serà necessari que l’interessat s’identifiqui amb un certificat 
digital reconegut per l’Agència Catalana de Certificació. 
 
Modificar el redactat de l’article 10è., apartat 3, amb el següent literal: 

3.- L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si són 
procedents els beneficis fiscals aplicats. Per això, l’interessat haurà d’aportar per mitjans 
telemàtics o davant les oficines d’aquest organisme, en el termini de 10 dies comptats a partir de la 
data de la matriculació efectiva del vehicle, la documentació que justifiqui el benefici fiscal, per tal 
que, si escau, s’expedeixi un document que acrediti la seva concessió. 

En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació indicada, l’ORGT 
efectuarà en via de gestió tributària les verificacions i comprovacions corresponents i practicarà 
les liquidacions que se’n puguin derivar. 
 
Afegir un nou apartat a l’article 10è., amb el següent literal: 

7.- No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’abocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions 
respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de 
distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Modificar el redactat de la disposició addicional primera, amb el següent literal: 
 Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a 
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis 
futurs sempre que se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, 
en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment 
s’estableixi. 
  Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a 
l’exercici de què es tracti. 
 
28.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
Substituir del  redactat de l’article 1r., el següent: 

On diu “”,.. s’hagin o no les llicències esmentades, sempre que l’expedició en 
correspongui a l’Ajuntament.” Per ”,...o una comunicació (règim d’assabentat), s’hagin 
obtingut o no les llicències o s’hagi portat a terme o no la comunicació, sempre que 
l’atorgament correspongui a l’Ajuntament.” 
 
Modificar el redactat de l’article 2n, punt 2, amb el següent literal: 

2.- També es subjecten a l’impost, independentment de la seva consideració com a 
construcció, instal·lació o obra major o menor, les següents: 

a). Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per a la 
implantació, l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de qualsevol mena. 

b). Les obres de modificació o de reforma que afecten l'estructura, l'aspecte exterior o 
la disposició i aspecte interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d'instal·lacions 
existents. 

c). Les obres de demolició i enderroc. 
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d). La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via 
pública. 
 e). Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per 
les empreses subministradores de serveis públics –com els d’electricitat, gas, aigua, telefonia i 
telecomunicacions en general- entre les quals s’inclouen tant l’obertura de cales, rases o pous, 
la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les escomeses i, en general, qualsevol 
remoció del paviment o voreres, com totes les obres que s’efectuïn per a la reposició, 
reconstrucció o arranjament d’allò que hagi resultat o destruït o malmès per les obres 
esmentades. 

f). Les obres de tancament dels solars o dels terrenys. 
g). Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., 

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

h). La nova implantació, l'ampliació o la modificació de tota mena d'instal·lacions 
tècniques dels serveis públics. 

i). La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 
j). Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, a activitats industrials, 

mercantils o professionals, a serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 
k). Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 
l). La realització de qualssevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per les 

ordenances que estiguin subjectes a llicència municipal, sempre que es tracti de construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Substituir del redactat de l’article 2n, apartat 3, el següent: 
 On diu “...de comunicació prèvia,...” per “...d’assabentat amb comunicació,...”. 
 
Modificar els redactats dels apartats 2.b), 2.c) i 4 de l’article 7è., amb el següent literal: 
 2.b). Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a cap l’elaboració del 
projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra.  
 3.c). El benefici empresarial del contractista en els casos que aquest sigui subjecte passiu 
de l’impost a títol de contribuent, sempre que l’existència i quantia d’aquest concepte estiguin 
acreditades de manera suficient en els contractes, pressupostos o documents que cal aportar per a 
justificar-ho. 
 4.- L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, 
encara que no n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència corresponent. 
 
Substituir del redactat de l’article 9è, apartat 1, el següent: 
 On diu “...quan, no havent-se sol·licitat, concedit o denegat encara dita llicència 
preceptiva,...” per “...tingui lloc l’assabentat d’obra, o en el seu defecte quan...”. 
 
Afegir un nou apartat a l’article 11è., amb el següent literal: 

4.- No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’abocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions 
respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de 
distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Afegir un nou apartat a la modificació addicional, amb el següent literal: 

2.- Si es modifiqués l’abast jurídic de les llicències d’obres o urbanístiques de 
competència municipal, aquesta Ordenança també serà aplicable a totes les construccions, 
instal·lacions i obres que passin del règim d’intervenció al de comunicació prèvia o al de 
declaració responsable. 
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29.- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
Afegir un nou apartat a l’article 1r., amb el següent literal: 
 5.- Als efectes de l’Impost sobre Béns Immobles, tenen la consideració de béns immobles 
rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els que 
defineixen d’aquesta manera les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 
 
Eliminar els apartats 4 i 5 de l’article 2n. 
 
Afegir un nou apartat a l’article 2n., amb el següent literal: 
 4.- Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de 
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació 
urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys 
aportats pels mateixos, en els termes de l’article 18 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat per 
RDL 2/2008, de 20 de juny. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un 
propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, 
l’excés d’adjudicació si està subjecte a aquest Impost. 
 
Substituir de l’apartat 9 de l’article 2n., el següent: 
 On diu “7 i 8” per “anteriors. 
 
Reordenar els apartats de l’article 2n.. 
 
Afegir a l’article 6è., apartat 1, paràgraf primer, el següent: 
 “...o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català”, 
 
Afegir a l’article 6è., un nou paràgraf, amb el següent literal: 

Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts 
històrics, que hi estiguin globalment integrats, puguin gaudir d’exempció han de comptar amb 
una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d’estar catalogats, d’acord amb la 
normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu la 
normativa de patrimoni històric i cultural. 
 
Substituir de l’article 6è., apartat 2 els paràgrafs segons, tercer i quart, pels següents redactats: 

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el 
causant. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a efectes 
d’aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut del 
causant suficientment acreditades. 

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o 
complex urbanístic. 

En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’immoble 
adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigués total o parcialment cedit a 
tercers. 
 
Modificar el redactat de l’article 6è., apartat 2 paràgraf cinquè, amb el següent lilteral: 

Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest 
apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els termes previstos a l’apartat 7 
de l’article 11 d’aquesta Ordenança. 
 
Modificar de l’article 11è., el redactat de l’apartat 9, amb el següent literal: 

9.- Els notaris per tal de donar compliment a l’obligació de comunicar a l’Ajuntament 
una relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat 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 



 14 

impost, remetran mensualment i per via telemàtica a la plataforma del Consell General del 
Notariat un índex informatitzat, el qual, una vegada processat i verificat, es posarà a disposició 
de l’Ajuntament per tal que pugui obtenir-lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots 
dos servidors. El mateix procediment es farà servir per comunicar a l’Ajuntament la relació 
dels 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. 
 
Afegir un nou article, amb el següent literal: 

Article 12è. Col·laboració social 
1.- Els gestors administratius que hagin subscrit el corresponent conveni de 

col·laboració, podran actuar com a col·laboradors socials de l’Ajuntament, a l’empara del que 
preveu l’article 92 de la Llei general tributària. 

2.- Aquesta col·laboració podrà referir-se a: 
a). Assistència en la realització de declaracions. 
b). Presentació telemàtica d’autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres 

documents tributaris. 
  
Reordenar numèricament els articles següents. 
 
Afegir un nou apartat a l’article 16è. (antic article 15è.), amb el següent literal: 

4.- No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’abocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions 
respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de 
distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
30.- Impost sobre activitats econòmiques 
 
Afegir un apartat a l’article 5è, amb el següent literal: 
 5.- Bonificació de la quota per als subjectes passius tributin per quota municipal i que 
hagin incrementat el terme mitjà de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant 
l’any 2009 almenys en un treballador i almenys en un 10% (segons documentació acreditativa) 
respecte de l’any 2008. La sol·licitud de la bonificació es presentarà davant l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona durant el primer trimestre de l’exercici de la tributació. 
 La bonificació serà un tant per cent de la quota en funció del tant per cent d’increment 
d’aquesta plantilla: 
Entre un 10% i un 20% d’increment .................  5% de bonificació 
Entre més d’un 20% i un 30% d’increment ......  10% de bonificació 
Més d’un 30% d’increment................................  15% de bonificació 
 
Afegir un nou apartat a l’article 13è., amb el següent literal: 

4.- No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’abocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions 
respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de 
distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
34.- Preu públic per l’assistència a l’escola municipal M. Dolors Calvet 
 



 15 

Modificar el redactat i fixar la tarifa  de l’article  4t, apartat A), amb el següent literal: 
A) Matrícula: per a totes les edats..................................................................  25,00 € 
 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat B),en el sentit de: 
On diu “Formació Musical I-II-III + instrument” ha de dir: “Formació Musical I + instrument”. 
 
Afegir un nou element a l’article 4t, apartat B, amb el següent literal: 
Formació Musical II-III + instrument............................................................  66,85 € 
 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat D), amb el següent literal: 
D) Formacions: 
. Formació sol ..................................................................................................  25,00 € 
. Ús d’instruments (tot l’any) ..........................................................................  50,00 € 
. Ús d’instruments (trimestral)........................................................................  20,00 € 
 
Afegir un nou article amb el següent literal: 
Article 5è.- Bonificacions 
 
 1.- Les famílies nombroses tindran un 10% de descompte. 
 2.- Si hi han 3 membres o més d’una mateixa família matriculats a l’escola tindran un 10% 
de descompte. 
 3.- Les famílies que tinguin una persona que acrediti estar en situació d’atur (amb almenys 
sis mesos en aquesta situació) sense cap tipus de prestació econòmica, tindran un 30% de 
descompte. Tindran el 50% si aquesta situació es dona entre tots els membres actius de la unitat 
familiar. 
 
37.- Taxa per l’autorització sanitària per al comerç minorista de la carn fresca i els seus derivats 
 
Modificar el títol de l’ordenança amb el següent literal: 
 Taxa per l’autorització sanitària de comerços minoristes, establiments i serveis d’àmbit 
municipal que desenvolupin activitats que puguin posar un risc per a la salut pública. 
 
Modificar a l’article 1r.,  el redactat del títol de l’ordenança. 
 
Modificar el redactat de l’article 2n., apartat 1, amb el següent literal: 
 1.- Constitueix el fet imposable la realització d’actuacions d’inspecció i control per a 
l’autorització sanitària dels establiments de comerç a la menuda i serveis d’àmbit municipal que 
requereixin, segons la normativa sectorial, una autorització sanitària de funcionament, tal i com es 
defineixen en la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut: 
 1.1.- Comerç minorista de venda de carn fresca i els seus derivats 
 1.2.- Establiments de pírcings, tatuatges i micropigmentació 
 
Substituir a l’article 2n., apartat 2 a) el següent: 
 “Control sanitari oficial” per “Visita de control sanitari” 
 
Eliminar de l’article 2n., apartat 2 b) el següent: 
 ...si s’escau, en el cas dels comerços minoristes de carn fresca i els seus drivats. 
 
Eliminar de l’article 2n., l’ apartat 2 f). 
 
Eliminar de l’article 3r., l’apartat 2. 
 
Modificar el redactat de l’article 4t., amb el següent literal: 
 1.1.- Comerç minorista de venda de carn fresca i els seus derivats: 
. Sol·licitud d’autorització sanitària (inclou 1a i 2a inspecció)............................. 125,00 € 
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. 3a  inspecció de comprovació .............................................................................. 125,00 € 

. 4a inspecció de comprovació i successives.......................................................... 150,00 € 
 
               1.2.- Establiments de pírcing, tatuatges i micropigmentació: 
. Sol·licitud d’autorització sanitària (inclou 1a i 2a inspecció)............................. 110,00 € 
. 3a  inspecció de comprovació .............................................................................. 110,00 € 
. 4a inspecció de comprovació i successives.......................................................... 140,00 € 
 La tasca d’inspecció la podrà dur a terme personal qualificat de l’Ajuntament, o bé es 
podrà encarregar a un servei extern. 
 SEGON: Donar compte de l’aprovació i l’establiment per a l’exercici de 2010 i següents 
de l’ordenança fiscal núm. 38 reguladora de la taxa per la prestació del servei de visites turístiques 
guiades, aprovada pel Consell rector del Patronat Municipal de Comerç i Turisme, amb el següent 
literal: 
 
38.- Taxa per la prestació del servei de visites turístiques guiades 
 

Article 1r. - Disposició general 
 En ús de les facultats concebudes pels 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 disposen els articles 15 a 27 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 la prestació del 
servei de visites turístiques guiades, que es regirà per aquesta ordenança i les seves normes 
s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004. 
 Article 2n. - Subjectes passius 
 Són subjectes passius d'aquesta taxa, les persones físiques i jurídiques i les Entitats a les 
quals es refereix l'article 35 i següents de la Secció 1, Capítol II, Títol I de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària, que sol·liciten la prestació del servei o de les beneficiades pel 
mateix. 
 Article 3r. - Fet imposable 
 Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta ordenança, el servei de visita 
guiada prestat des del Patronat Municipal de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès. 
 Article 4t. - Moment de meritació 
 Es merita el tribut en el moment  de la utilització del servei. 
 Article 5è.- Exempcions i bonificacions 
 1.- Estaran exempts del pagament d’aquesta taxa els menors de 12 anys. 

2.- S’estableix una bonificació del 50% de les quotes a persones jubilades o 
pensionistes, així com persones amb discapacitat que ho acreditin degudament i l’acompanyant 
si també s’acredita i ho necessités 
 Article 6è. - Quotes 
 Les quotes a aplicar seran les següents: 
. Visita de posta de sol al campanar de la Basílica de Santa Maria......... 4,30 €/persona 
. Visita a la Vilafranca Modernista ............................................................ 5,30 €/persona 
. Visita al cementiri patrimonial de Vilafranca.......................................... 4,30 €/persona 
. Visita a la Vilafranca Medieval................................................................ 4,30 €/persona 

Imports amb IVA inclòs. 
              Article 7è. – Normes de gestió 
 El pagament d’aquesta taxa es realitzarà en efectiu a les dependències de l’Oficina 
d’Informació Turística. 
 Article 8è.- Aplicació 
 En tot allò que no hagi estat previst en aquesta ordenança i que faci referència a 
l’aplicació, gestió, liquidació i recaptació de la taxa regiran les disposicions complementàries 
dictades, o que es dictin, per la seva aplicació. 
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Disposició Final 
 Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, i serà aplicable a partir del primer de gener de 2010. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 TERCER: Donar compte de les modificacions per a l’exercici de 2010 i següents de les 
ordenances fiscals núms. 11 i 32 aprovades pel Consell rector del Patronat Municipal de Comerç i 
Turisme; núm. 20 aprovada pel Consell rector del Patronat Municipal d’Esports; núms. 22 i 23 
aprovades pel Consell rector del Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet: 
 
11.- Taxa per la prestació de serveis vinculats a les concessions d’ús d’estands a les Fires de Maig 
 
Modificar el títol de l’ordenança amb el següent literal: 

Taxa per la prestació de serveis vinculats a la concessió d’ús d’estands a les Fires de 
Maig, Fira del Gall i Festa del Xató. 
 
Modificar el redactat de l’article 1r., en el sentit d’afegir després de Fires de Maig el següent 
literal: 
 
...., tiquets de consumicions, serveis i accessos a la Fira del Gall i Festa del Xató. 
 
Modificar el redactat de l’article 3r., en el sentit d’afegir després de Fires de Maig el següent 
literal: 

...., Fira del Gall i Festa del Xató... 
 
Afegir al redactat de les Fires i Festes de Maig de  l’article 5è., el següent literal: 

Serveis addicionals: 
a) Gestió de l’assegurança de responsabilitat civil: En la factura de la taxa s’afegirà 

l’import corresponent a la tramitació de l’assegurança de responsabilitat civil per un 
capital màxim garantit per sinistre de 150.253,00 € aproximadament. 

b) Gestió de mobiliari: En el cas de que l’expositor demani la gestió de mobiliari addicional 
a l’estand, el Patronat Municipal de Comerç i Turisme li facturarà l’import del cost del 
servei amb l’IVA corresponent. 

 
Afegir dos nous conceptes al redactat de l’article 5è., el següent literal: 

Fira del Gall 
1.- Accés al Pavelló: l’import de la taxa serà fixat pel consell rector del Patronat 

Municipal de Comerç i Turisme, d’acord a l’escandall de costos. 
2.- Servei de l’escorxador: l’import de la taxa serà fixat pel consell rector del Patronat 

Municipal de Comerç i Turisme. 
3.- Servei de guarda-roba: l’import de la taxa serà fixat pel consell rector del Patronat 

Municipal de Comerç i Turisme. 
 Festa de Xató 
             1.- Servei de degustació: l’import de la taxa serà fixat pel consell rector del Patronat 
Municipal de Comerç i Turisme, d’acord a l’escandall de costos. 
 
Suprimir del redactat de l’article 5è., l’apartat corresponent a la Fira del Vehicle d’Ocasió. 
 
Modificar el redactat de l’article 6è., amb el següent literal: 

L’ingrés d’aquesta taxa s’exigirà mitjançant autoliquidació que haurà de realitzar-se 
abans de que tingui lloc la inauguració de les Fires de Maig (excepte els imports que 
corresponguin a la gestió del mobiliari sol·licitat durant els dies de muntatge de les fires, els 
quals es liquidaran la setmana posterior a la celebració de les Fires i Festes de Maig), i en el 
mateix acte en el cas de la Fira del Gall i la Festa del Xató. 
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20.- Preu Públic per prestacions de serveis en instal·lacions esportives municipals 
 
Modificar a l’article 4t, les dates d’aplicació de les tarifes següents: 
Aplicació gener 2010: tarifes 1, 3, 24 i 25 
Aplicació juliol 2010: tarifes 26, 27, 30, 35 a 39 
Aplicació juliol i inici activitats 2010: tarifa 28 
Inici activitats estiu 2010: tarifes 29, 33 
Aplicació setembre 2010: tarifes 31, 32 i 34 
Aplicació estiu 2010: 40 
 
Afegir a l’article 4t, tarifa 1 un nou concepte a l‘espai 1: 

1 pista esportiva escolar 
 
Afegir a l’article t, tarifa 1 un nou concepte a l’espai 2: 

Sala esportiva escolar 
 
Afegir a l’article 4t, tarifa 3 un nou paràgraf, amb el següent literal: 

Aquesta tarifa no es cobrarà a les entitats que disposin de conveni amb el Patronat 
Municipal d’Esports per l’ús de les instal·lacions esportives municipals, quan per motius 
degudament justificats o competicions que no es poden realitzar en altres dates o horaris, hagi 
d’utilitzar les instal·lacions esportives fora de l’horari habitual. L’ús d’aquests franges horàries 
haurà de ser sempre prèviament sol·licitat i degudament justificat. 
 
Afegir a l’article 4t, tarifes 24 i 25 un paràgraf, amb el següent literal: 

S’estableix un 10% de descompte sobre aquestes tarifes pels joves que presentin el 
“Carnet Jove” de la Generalitat de Catalunya, vigent. 
 
Afegir a l’article 4t, tarifes 41 i 42 un nou paràgraf, amb el següent literal: 

Deixar aquesta tarifa sense efecte per persones usuàries individuals de Vilafranca i 
comarca de l’alt Penedès. 
 
Afegir a l’article 4t, tarifa 43 un nou paràgraf, amb el següent literal: 

Deixar aquesta tarifa sense efecte per grups de Vilafranca. 
 
Fixar els següents preus de la tarifa 26. Abonament general al complex aquàtic (per mes): 
. infant................................................................................. 16,20 € 
. jove ................................................................................... 31,35 € 
. adult.................................................................................. 36,36 € 
. gent gran........................................................................... 18,02 € 
. 1r membre abonament familiar ........................................ 36,36 € 
. 2n membre abonament familiar........................................ 29,09 € 
. 3r i 4t membre abonament familiar .................................. 18,02 € 
. 5è membre i més abonament familiar...............................                     gratuït 
 
Fixar els següents preus de la tarifa 27. Abonament de migdia al complex aquàtic (per mes): 
. infant................................................................................. 12,14 € 
. jove ................................................................................... 23,47 € 
. adult.................................................................................. 27,23 € 
. gent gran........................................................................... 13,49 € 
 
Afegir tres noves tarifes noves a l’article 4t., amb el següent literal: 

41.- Servei d’acolliment d’infants en espai de ludoteca del Complex Aquàtic (aplicació 
gener 2010):  
. Infants que siguin fills o depenguin de la guarda i custòdia legal de persones abonades al 
Complex Aquàtic (abonament general i abonament de migdia exclusivament)......          gratuït 
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. Infants que siguin fills o depenguin de la guarda i custòdia legal de persones no abonades al 
Complex Aquàtic (per cada fracció de mitja hora)................................................. 2,00 € 
 42.- Servei de lloguer de tovalloles al Complex Aquàtic (aplicació gener 2010): 
. Lloguer puntual d’una tovallola de bany, un ús, per tovallola ............................. 1,00 € 
. Lloguer puntual d’una tovallola de sala o sauna, un ús, per tovallola................. 0,50 € 
. Lloguer puntual d’un grup de tovalloles, bany i sala o sauna, un ús, per tovallola  1,20 € 
. Abonament mensual d’una tovallola de bany (cada dia durant el període de vigència)  14,00 
€/mes 
. Abonament mensual d’un grup de tovalloles (ús d’una tovallola de bany i una de sala 
  o sauna cada dia, durant la vigència del període)................................................ 19,00 €/mes 

43.- Tiquet d’acompanyant a cursos de natació al Complex Aquàtic (aplicació gener 
2010): 
. Tiquet per acompanyant a un curs d’una sessió a la setmana.............................. 10,00 €/mes 
. Tiquet per acompanyant a un curs de dos sessions a la setmana ......................... 15,00 €/mes 
. Tiquet per acompanyant infant a un curs d’una sessió a la setmana.................... 5,00 €/mes 
. Tiquet per acompanyant infant a un curs de dos sessions a la setmana ............... 10,00 €/mes 
 
Reordenar correlativament  el nombre de les tarifes. 
 
Afegir a l’article 4t bis tres nous apartat amb el següent literal: 

22.- Es preveu l’aplicació de descomptes pels preus públics vigents per contractacions 
conjuntes de col·lectius, segons la relació següent: 

Tarifes en que s’aplicaran:  
Tarifa núm. 31: cursos aquàtics d’hivern, per trimestre 
Tarifa núm. 32: cursos de natació amb fisioterapeuta 
Tarifa núm. 33: cursos aquàtics d’estiu, per curs 
Tarifa núm. 36: classes particulars al complex aquàtic, per sessió 

Descomptes: 
De 50 a 100 persones inscrites d’un mateix col·lectiu: 15% de descompte sobre el preu públic 
vigent. 
De 101 a 150 persones inscrites d’un mateix col·lectiu: 18% de descompte sobre el preu públic 
vigent.  
Més de 151 persones inscrites d’un mateix col·lectiu: 20% de descompte sobre el preu públic 
vigent.  

23.- Es preveu l’aplicació de descomptes per a les famílies que disposin de la targeta 
oficial de família nombrosa: 

- Quan un mínim de 3 membres de la unitat familiar s’abonin (abonament general o de 
migdia) al Complex Aquàtic, al primer membre se li aplicarà el mateix des compte que al segon 
membre. 

- Quan un mínim de 3 membres de la unitat familiar s’inscriguin a cursos aquàtics al 
Complex Aquàtic, gaudiran un 10% de descompte sobre els preus vigents. 

24.- Les persones que acreditin estar en situació d’atur (amb almenys 6 mesos en 
aquesta situació) sense cap tipus de prestació econòmica, se’ls aplicarà els preus estipulats per 
a les activitats individuals corresponents a la “gent gran”. Aquesta tarifa s’aplicarà també a 
tota la unitat familiar si aquesta situació esdevé en tots els membres actius d’aquesta unitat 
familiar. 
 
22.- Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin en el teatre 
municipal Cal Bolet o que estiguin realitzades per l’Organisme Autònom Local “Patronat 
Municipal del Teatre Cal Bolet” 
 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat d), amb el següent literal: 

d/. S’establirà un sistema d’abonaments que representarà una reducció del preu de les 
entrades segons la quantitat d’espectacles que inclogui l’abonament (els abonaments podran 
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incloure tots els espectacles organitzats per l’OAL Patronat del teatre Cal Bolet en els diferents 
equipaments que en depenen): 
. 7 espectacles.............................................................................................. 50% 
. 4 espectacles.............................................................................................. 30% 
. 3 espectacles familiars.............................................................................. 25% 
 
Modificar a l’article 4t, apartat e) primer paràgraf, el redactat  següent: 

On diu “...prèvia presentació del DNI...” per “...prèvia presentació del DNI o el Carnet 
Jove...”. 
 
Modificar de l’article 4t, apartat e) segon paràgraf el següent: 

Suprimir el redactat “...amb una entrada igual o superior a 5,00 €”. 
 
Afegir a l’article 4t, apartat e) un nou paràgraf després del segon paràgraf, amb el següent 
literal: 

Els titulars de la targeta TresC, presentat el carnet, tindran un descompte del 25% en tots 
els espectacles. 
 
Modificar de l’article 4t, apartat e) el tercer paràgraf, amb el següent literal: 

També s’establirà una reducció del 50% de les esmentades tarifes, prèvia presentació del 
carnet blanc de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per jubilats o pensionistes i per a les 
persones discapacitades i una persona acompanyant en el cas que necessiti acompanyament. En 
el cas dels majors de 65 anys també servirà el DNI. 
 
Afegir a l’article 4t, apartat e) un nou paràgraf després del tercer paràgraf, amb el següent 
literal: 

Les famílies nombroses i monoparentals, presentant el carnet tindran un descompte del 
25% en tots els espectacles. 
 
Afegir a l’article 4t, apartat e) un nou paràgraf després del cinquè  paràgraf, amb el següent 
literal: 

S’establirà una reducció del 50% de les esmentades tarifes als grups d’alumnes d’escoles 
de música, teatre o dansa de Vilafranca i a grups d’entitats de música teatre o dansa de 
Vilafranca. 
 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat f), amb el següent literal: 

Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca, escoles privades de teatre, música i dansa 
de Vilafranca i entitats de música, teatre i dansa de la comarca de l’Alt Penedès interessades en 
organitzar espectacles al teatre Cal Bolet abonaran en concepte de lloguer o ús del local la 
quantitat de 197,35 € per sessió els dies no festius i 246,70 € per sessió els dissabtes i festius. 
 
Afegir un nou apartat a l’article 4t, amb el següent literal: 

g/. Les administracions públiques d’àmbit supramunicipal i entitats  sense afany de lucre 
de fora de Vilafranca, interessades en organitzar espectacles al teatre Cal Bolet abonaran en 
concepte de lloguer o ús del local la quantitat de 296,03 € per sessió els dies no festius i 370,05 € 
els dissabtes i festius. 
 
Reordenar els apartats següents al g). 
 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat h), paràgraf primer -nou apartat i)-, amb el següent 
literal: 

i/. Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que no cobrin entrada i les entitats o 
persones de Vilafranca que organitzin actes de caire benèfic podran utilitzar el local 
gratuïtament. Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que cobrin entrada fins a 5,00 € per 
l’assistència als seus actes o activitats rebran una bonificació del 50%. 
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Fixar l’import de l’article 4t, apartat k.4) en 35,00 €. 
 
Modificar i fixar l’import de l’article 4t, apartat l) –nou apartat m)-, amb el següent literal: 
. Tècnic de so (per hora o fracció, mínim 4 hores) .................................... 18,00 €/h 
 
Modificar i fixar els imports de l’article 4t, apartat m) –nou punt n)-, amb el següent literal: 
. Taquiller/a (per hora o fracció) ............................................................... 14,00 € 
. Vigilància d’accessos i interior de la sala (per hora o fracció) i per vigilant  14,00 € 
. Muntadors (per hora o fracció)................................................................ 14,00 € 
 
Afegir un nou apartat a l’article 4t., amb el següent literal: 
 o/. Les persones que acreditin estar en situació d’atur (amb almenys 6 mesos en aquesta 
situació) sense cap tipus de prestació econòmica, tindran una reducció del 50% sobre els preus 
estipulats per a les activitats individuals. Aquest descompte s’aplicarà també a tota la unitat familiar 
si aquesta situació esdevé en tots els membres actius d’aquesta unitat familiar.  
 
Modificar de l’article 6è, el canvi dels nous apartats que fan referència a l’article 4t. 
 
23.- Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin a l’auditori 
municipal 
 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat d), amb el següent literal: 

d/. S’establirà un sistema d’abonaments que representarà una reducció del preu de les 
entrades segons la quantitat d’espectacles que inclogui l’abonament (els abonaments podran 
incloure tots els espectacles organitzats per l’OAL Patronat del teatre Cal Bolet en els diferents 
equipaments que en depenen): 
. 7 espectacles.............................................................................................. 50% 
. 4 espectacles.............................................................................................. 30% 
. 3 espectacles familiars.............................................................................. 25% 
 
Modificar a l’article 4t, apartat e) primer paràgraf, el redactat  següent: 

On diu “...prèvia presentació del DNI...” per “...prèvia presentació del DNI o el Carnet 
Jove...”. 
 
Modificar de l’article 4t, apartat e) segon paràgraf el següent: 

Suprimir el redactat “...amb una entrada igual o superior a 5,00 €”. 
 
Afegir a l’article 4t, apartat e) un nou paràgraf després del segon paràgraf, amb el següent 
literal: 

Els titulars de la targeta TresC, presentat el carnet, tindran un descompte del 25% en tots 
els espectacles. 
 
Modificar de l’article 4t, apartat e) el tercer paràgraf, amb el següent literal: 

També s’establirà una reducció del 50% de les esmentades tarifes, prèvia presentació del 
carnet blanc de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per jubilats o pensionistes i per a les 
persones discapacitades i una persona acompanyant en el cas que necessiti acompanyament. En 
el cas dels majors de 65 anys també servirà el DNI. 
 
Afegir a l’article 4t, apartat e) un nou paràgraf després del tercer paràgraf, amb el següent 
literal: 

Les famílies nombroses i les monoparentals, presentant el carnet tindran un descompte 
del 25% en tots els espectacles. 
 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat e), paràgraf cinquè, amb el següent literal: 
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S’establirà una reducció del 25% de les esmentades tarifes als grups de més de 15 
persones. 
 
Afegir a l’article 4t, apartat e) un nou paràgraf després del cinquè  paràgraf, amb el següent 
literal: 

S’establirà una reducció del 50% de les esmentades tarifes als grups d’alumnes d’escoles 
de música, teatre o dansa de Vilafranca i a grups d’entitats de música teatre o dansa de 
Vilafranca. 
 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat f), amb el següent literal: 

Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca, escoles privades de teatre, música i dansa 
de Vilafranca i entitats de música, teatre i dansa de la comarca de l’Alt Penedès interessades en 
organitzar espectacles a l’auditori municipal abonaran en concepte de lloguer o ús del local la 
quantitat de 243,00 € per sessió els dies no festius i 295,00 € per sessió els dissabtes i festius. 
 
Afegir un nou apartat a l’article 4t, amb el següent literal: 

g/. Les administracions públiques d’àmbit supramunicipal i entitats  sense afany de lucre 
de fora de Vilafranca, interessades en organitzar espectacles a l’auditori municipal abonaran en 
concepte de lloguer o ús del local la quantitat de 364,50 € per sessió els dies no festius i 442,50 € 
els dissabtes i festius. 
 
Reordenar els apartats següents al g). 
 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat h), paràgraf primer -nou apartat i)-, amb el següent 
literal: 

i/. Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que no cobrin entrada i les entitats o 
persones de Vilafranca que organitzin actes de caire benèfic podran utilitzar el local 
gratuïtament. Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que cobrin entrada fins a 5,00 € per 
l’assistència als seus actes o activitats rebran una bonificació del 50%. 
 
Afegir un nou tram a l’article  4t, apartat j) –nou apartat k)-, amb el següent literal: 
6. Utilització tarimes regulables fora de l’auditori ................................... 35,00 € 
 
Modificar i fixar els imports de l’article 4t, apartat k) –nou punt l)-, amb el següent literal: 
. Tècnic de so (per sessió) ........................................................................... 200,00 € 
. Tècnic de llums (per sessió)...................................................................... 150,00 € 
 
Modificar i fixar els imports de l’article 4t, apartat l) –nou punt m)-, amb el següent literal: 
. Taquiller/a (per hora o fracció) ............................................................... 14,00 € 
. Vigilància d’accessos i interior de la sala (per hora o fracció) i per vigilant14,00 € 
. Muntadors (per hora o fracció)................................................................ 14,00 € 
 
Afegir un nou apartat a l’article 4t., amb el següent literal: 
 n/. Les persones que acreditin estar en situació d’atur (amb almenys 6 mesos en aquesta 
situació) sense cap tipus de prestació econòmica, tindran una reducció del 50% sobre els preus 
estipulats per a les activitats individuals. Aquest descompte s’aplicarà també a tota la unitat familiar 
si aquesta situació esdevé en tots els membres actius d’aquesta unitat familiar. 
 
Modificar de l’article 6è, el canvi dels nous apartats que fan referència a l’article 4t. 
 
32.- Preu Públic per la prestació de serveis en el pavelló firal municipal 
 
Modificar el redactat de l’apartat 4 de l’article 4t., amb el següent literal: 

4.- Les entitats, institucions, persones físiques i empreses que per causes d’interès 
social, cultural o promocional de la ciutat, quan així ho acordi el consell rector del Patronat 
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Municipal de Comerç i Turisme podran utilitzar el local gratuïtament o amb una reducció del 
50%. 
 
Fixar la tarifa de l’apartat 7.c) de l’article 4t.  en 34,08 €/hora. 
 
Modificar el redactat de l’apartat 7.d) de l’article 4t., amb el següent literal: 

Assegurança de responsabilitat civil de concerts i activitats musicals (capital màxim 
garantit per sinistres: 150.000,00 €) 
 
Modificar el redactat de l’apartat 10 de l’article 4t., amb el següent literal: 

Fiança de 214,00 €, en cas de concerts, fires i sempre que el Patronat Municipal de 
Comerç i Turisme ho consideri oportú, per fer front a possibles desperfectes per la seva 
utilització. 
 QUART: Modificar a les ordenances fiscals núm. 13 reguladora de la taxa per ocupació 
del sòl, vol i subsòl de la via pública i núm. 30 reguladora de l’impost sobre activitats 
econòmiques per a l’exercici 2010 i següents la data d’aprovació de les modificacions del nou 
índex alfabètic de les vies públiques d’aquest municipi. 

CINQUÈ: Aprovar i establir per l’exercici 2010 i següents l’alta a l’índex alfabètic de les 
vies públiques d’aquest municipi el carrer del Camí de la Pedrera i incloure’l en la 4a categoria 
de l’esmentat índex, així com la modificació del nomenclàtor del carrer de Manuel Barba i Roca 
(tram entre l’Avinguda de Barcelona i la via del ferrocarril), en el sentit d’anomenar-lo carrer 
de Lavern, mantenint la seva categoria (1a) i mantenir el nomenclàtor i la categoria (2a) del 
carrer de Manuel Barba i Roca, deixant sense efecte el tram comprès entre l’avinguda de 
Barcelona i la via del ferrocarril.  
 SISÈ: Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de la Corporació durant 
trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, 
així com en un diari de gran difusió en la província. En aquest període els interessats podran 
examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut el període indicat 
sense haver-se formulat cap reclamació, els acords adoptats quedaran aprovats definitivament, 
publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text 
íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2010 i, 
regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
Es fa esment que el text anterior recull les esmenes in voce formulades pel regidor d’Hisenda 
Aureli Ruiz, esmenes que al seu torn i en bona part procedien d’esmenes i propostes presentades 
per diversos grups municipals. 
 
La proposta transcrita ha estat aprovada per unanimitat. 
 
Aureli Ruiz (regidor d’Hisenda i grup de govern) afirma que es tracta en general de congelar els 
impostos i taxes per al 2010, al marge d’ajustos puntuals com per exemple per a simplificar 
normes i adaptar-les a la legislació vigent. Tanmateix, també s’introdueixen bonificacions i 
beneficis per a certs col·lectius que pateixen més intensament la crisi econòmica (gent gran, 
aturats, famílies nombroses, accés de la gent amb pocs recursos a les llars d’infants, etc.), i per 
actuacions relacionades amb el medi ambient o, en el cas de l’IAE, amb la creació de més llocs 
de treball amb caràcter indefinit. Ruiz anuncia modificacions respecte del dictamen inicial que 
són fruit del diàleg amb els grups municipals. Entre aquestes modificacions hi ha les següents: 
 
- En la taxa per llicència d’activitats, es bonifiquen els aturats que volen exercir una activitat per 
compte propi, i es fracciona el pagament de la taxa en dos terminis en tots els casos. 
 
- En la taxa per recollida de residus, es milloren els beneficis per a col·lectius com gent gran i 
aturats, i augmenten els incentius per als establiments compromesos en l’eliminació de les 
bosses de plàstic contaminants. 
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- Beneficis tributaris per als aturats que vulguin exercir un negoci en els mercats municipals. 
 
- Modificació en els barems de preus de les llars d’infants, de forma que tinguin més beneficis 
les famílies amb pocs recursos, i també ajuts a les persones necessitades en les polítiques de 
preus de l’escola municipal de música. 
 
- Beneficis fiscals per a persones en atur per accedir a Cal Bolet, Auditori, instal·lacions 
esportives o lloguer d’espais en el Viver d’Empreses. 
 
- En l’impost sobre vehicles, fraccionament del pagament sempre, i beneficis per als vehicles 
menys contaminants. 
 
- Bonificacions en l’IAE de les empreses per la creació de més ocupació estable. 
 
Tot seguit, es dóna lectura a les esmenes presentades per escrit pel grup municipal Socialista, 
amb el text següent: 

 
PRIMERA: 

L’ Impost sobre béns immobles no admet bonificacions més enllà del que la llei preveu. 
Essent així, ja fa anys es va consignar una partida pressupostària que permet a 
pensionistes, jubilats i persones en situació d’atur rebaixar la seva quota de l’IBI per la 
via de la subvenció, sempre que no superin un determinat nivell de renda familiar.  

 
Proposem, que el govern adquireixi el comprimís d’assignar la quantitat suficient de 
diners en el proper pressupost 2010, per tal de garantir que aquelles persones que es 
troben en situació d’atur i sense prestació (sempre que no superin el nivell de renda 
familiar ja previst per l’Ajuntament), tinguin una bonificació del 50% en l’import del 
rebut. 
 

SEGONA: 
Proposem fraccionar el cobrament del rebut de l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica en dos períodes,de la mateixa manera que s’està fent amb l’IBI, i que aquests 
períodes no coincideixin amb els mesos en que ja es gira un rebut d’un altre impost o 
taxa. 
 
Caldria modificar l’article 9.1 de l’Ordenança fiscal núm. 27. Text proposat: 
 
“En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de 
les quotes anuals de l’impost que estiguin domiciliades es farà en dos terminis que seran 
fixats per la Junta de Govern Local en el calendari anual. Serà necessari per a 
beneficiar-se del fraccionament que s’hagi presentat l’ordre de domiciliació com a 
mínim quinze dies abans de l’inici del temps de cobrament en període voluntari 
establert”. 
 

TERCERA: 
Proposem, amb l’objectiu d’incentivar i fer més fàcil la creació de noves empreses: 
 
- Rebaixar en un 50% la taxa per llicència de noves activitats en cas que, el titular del 

nou negoci, provingui d’una situació de desocupació, i permetre el pagament de la 
taxa de forma fraccionada en aquests temps de crisi econòmica. 
 
Cal per tant modificar l’Ordenança núm. 2: 
 
a) Preveure a l’article 9.2 (a més del text actual) el següent: 
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“Una vegada realitzada la liquidació, i prèvia petició dels interessats / interessades, 
el seu pagament  es podrà fer en dos períodes; la segona meitat de la quota podrà 
pagar-se quatre mesos després que la primera meitat”. 
 
b) Incloure a l’article 10: 
 
“S’aplicarà una bonificació del 50% de la taxa, en el cas que es tracti d’una nova 
activitat, si l’han de realitzar persones que es trobin en situació d’atur almenys 
durant els quatre mesos anteriors a la petició de llicència”. 
 

- Propiciar i facilitar, rebaixant de manera substancial el cànon d’entrada, així com 
les quotes mensuals durant el primer any d’activitat, que les parades buides en els 
mercats municipals, siguin susceptibles de ser llogades per a persones en situació 
d’atur que decidiexin obrir una nova activitat comercial. 

 
- Rebaixar en un 20% el preu del lloguer de naus i despatxos del Centre Àgora, 

durant el primer any d’activitat, per a aquelles persones que provinguin d’una 
situació de desocupació i tirin endavant el seu propi negoci. 

 
S’hauria d’afegir a l’article 4.2 de l’Ordenança núm. 25: 
 
“Els preus pel lloguer de naus-mòduls del Vives d’Empreses tindran una bonificació 
del 20%, si es tracta d’una nova activitat i durant el primer any, si l’han de realitzar 
persones que es trobin en situació d’atur almenys durant els quatre quatre mesos 
anteriors a l’inici del lloguer”. 

 
QUARTA: 

En aquells preus públics que contemplen reduccions per a jubilats i pensionistes i que 
tenen periodicitat en el temps ( caràcter d’abonats) aplicar els mateixos descomptes per 
a persones en situació d’atur i sense prestació. 
 
Així, en l’Ordenança per serveis en instal·lacions esportives municipals s’hauria de dir 
que els mateixos preus per a persones que entren en la categoria de “gent gran” 
s’aplicaran també a les persones en situació d’atur que no tinguin dret a prestació. 

 
CINQUENA: 

Crear en format paper, si pot ser, i/o en format digital, la GUIA DE LES 
BONIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS DE VILAFRANCA, que 
inclogui tot el seguit de bonificacions, reduccions i beneficis que s’han anat incorporant 
durant els anys fruit de les aportacions dels diferents grups, tant de govern com 
d’oposició, en el moment del debat de les ordenances. 

 
NOTA: EL REDACTAT DEFINITIU DE LES PROPOSTES, SI S’APROVEN, PODRIA SER 
REVISAT PER LA INTERVENCIÓ I ELS SERVEIS JURÍDICS DE L’AJUNTAMENT 
 
Defensa les esmenes, en nom del grup Socialista, la regidora Maria Batet, tot dient que tenen 
relació amb el moment de crisi econòmica que vivim. En síntesi, es pretén atorgar ajuts a aturats 
sense dret a prestació, admetre el fraccionament de diversos tributs com ja succeeix en el cas de 
l’IBI i facilitar la realització d’una activitat econòmica per  part de persones en situació d’atur. 
Es demana: 
 
- Que els aturats sense prestació puguin gaudir d’una subvenció per a pagar l’IBI del 50% de la 
quota (aspecte que caldrà preveure en el pressupost de 2010). 
- Fraccionar en dos terminis l’impost sobre vehicles. 
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- Permetre en general el fraccionament de la taxa per llicència d’activitats, bonificar la taxa a 
càrrec d’aturats sense prestació, i facilitar l’accés en millors condicions d’aturats a parades dels 
mercats i al lloguer de naus i locals en el Centre Àgora, temporalment. 
- Bonificar els preus per als aturats sense prestació per abonaments diversos, com és el cas de 
les quotes per ús del Complex Aquàtic. 
- Editar, per a general coneixement, una guia dels beneficis tributaris en els tributs municipals 
que s’han anat aprovant en els darrers anys. 
 
Maria Batet celebra que les esmentades esmenes hagin estat acceptades finalment pel govern 
municipal, i que hagin estat incorporades a l’esmena in voce anunciada pel regidor d’Hisenda. 
Per aquesta raó, el grup Socialista retira formalment les seves esmenes. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que el seu grup ha formulat i presentat públicament 
diverses propostes, algunes de les quals s’han acceptat i altres no. Era dubtós si s’havien de 
congelar els tributs, perquè d’una banda hi ha una situació de crisi, però d’una altra cal mantenir 
els serveis públics essencials. Sembla finalment correcte contenir la despesa menys prioritària i 
garantir els serveis bàsics, i si és així és possible i raonable congelar els impostos i taxes. D’altra 
banda, a parer d’ICV-EUiA els serveis bàsics s’han de finançar més amb impostos que amb 
taxes, ja que aquestes les paguen de forma igual tothom al marge de la capacitat econòmica. 
 
Villarroya manifesta que el seu grup aposta per la fiscalitat verda, que no vol dir recaptar 
globalment més, sinó beneficiar a qui estalvia i recicla i penalitzar a qui no ho fa. En aquesta 
línia, el seu grup aposta per donar un millor tractament als establiments que optin per eliminar 
les bosses de plàstic contaminants, i pel sistema de recollida porta a porta de la brossa orgànica. 
També, en el cas de l’impost sobre vehicles, ICV-EUiA ha proposat un escalat tributari en 
funció de les emissions de CO2 a l’atmosfera, i avaluar-ne després els resultats. 
 
Bernat Villarroya afirma que també el seu grup ha advocat per millores socials en la fiscalitat 
(preus especials per aturats de llarga durada, bonificar l’IAE si es crea ocupació estable, etc.). El 
seu grup votarà a favor de la proposta, ja que s’han admès determinats suggeriments i, quant als 
altres no incorporats, el govern s’ha compromès a estudiar-los. 
 
Josep Quelart (ERC) manifesta que ERC donarà suport a les Ordenances. Ja l’any passat va 
apostar per congelar els tributs, i enguany amb l’accentuació de la crisi hi ha més motius encara 
per a fer-ho, tal com han acordat ja altres municipis de la comarca i el Consell Comarcal. 
Naturalment, cal garantir un equilibri, perquè els tributs han de proporcionar recursos per a 
prestar els serveis bàsics, i celebra que s’hagin fet algunes correccions de caire social amb 
beneficis per aturats i col·lectius amb necessitats. Per tant, s’aposta per una congelació general, 
amb beneficis per als col·lectius que més ho necessiten. Tanmateix, Quelart afirma no ens 
podem enganyar, perquè cal tenir present que cada any s’incrementaven els tributs segons l’IPC 
d’agost a agost, , i enguany l’IPC és negatiu, de forma que es podria dir que de forma indirecta 
el que fem en realitat és incrementar la fiscalitat. Tot i així, es tracta d’una quantitat petita i 
raonablement acceptable. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable al dictamen, perquè en moments com aquests la 
congelació és necessària, i a més s’han introduït bonificacions per als col·lectius més 
necessitats. El PP ha proposat des de fa anys per beneficis en l’IAE per la creació d’ocupació, 
reduccions en la taxa per llicència d’activitat i bonificacions en l’IBI per a les famílies 
nombroses. No s’ha aconseguit introduir totes aquestes propostes, però almenys s’ha començat a 
avançar en aquest camí. 
 
Llorenç Casanova (CUP) dóna suport al dictamen i a la congelació en aquests moments, perquè 
la classe treballadora sempre és la més perjudicada per la crisi, i un augment tributari el notarien 
més les capes populars. Tanmateix, ara l’Ajuntament fa aquest esforç, però després l’Estat 
aprovarà un increment de l’IVA que afecta per igual a tothom al marge de la seva capacitat 
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econòmica. Finalment s’han acceptat diverses propostes de la CUP i d’altres grups, en la línia 
de garantir el caràcter redistributiu de la fiscalitat, i també la sostenibilitat. Destaca el 
compromís del govern de millorar l’any vinent la recollida selectiva de la brossa amb el sistema 
porta a porta. 
 
Aureli Ruiz (CiU) matisa que el dictamen es refereix a les Ordenances, però a banda hi ha 
demandes d’altres grups que no afecten les Ordenances i que el govern accepta: subvencions per 
a pagar l’IBI per als aturats sense prestació, publicar una guia de bonificacions tributàries 
vigents, treballar la recollida de residus i millorar el sistema porta a porta en el cas dels grans 
generadors de residus, accentuant també el control, diferenciar entre les empreses que reciclen i 
les que no ho fan, etc. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma compartir el criteri de mantenir els nivells tributaris 
actuals. És cert que seguint la línia històrica d’actualitzar els tributs segons l’IPC enguany 
correspondria disminuir-los en un 1%, però sembla prudent no fer-ho amb la finalitat de garantir 
els serveis més necessaris. D’altra banda, s’han aconseguit bonificacions de caràcter social i 
altres ajuts destinats a persones aturades sense prestació. Tanmateix, ara a parer seu cal fer un 
gran esforç per lluitar contra la crisi econòmica, amb diàleg entre els diferents grups municipals 
i els agents socials. La política fiscal pot ser un instrument per a lluitar contra la crisi, però n’hi 
ha molts altres de caràcter estratègic que s’han de treballar des de l’acord i amb energia: 
formació dels aturats i de persones en risc d’exclusió, promoció de sòl industrial, equipaments 
específics, etc. 
 
L’alcalde Pere Regull agraeix la unanimitat assolida, i constata que seguim la línia indicada pels 
experts. En aquest sentit, recorda que recentment a Vilafranca el conseller d’Economia de la 
Generalitat Antoni Castells afirmava que davant de la crisi era necessari congelar els impostos, i 
preveure durant tot el temps que calgui estímuls fiscals cap a les persones amb problemes i cap 
a les empreses. 
 
 
III. TARIFES D’AIGUA I CLAVEGUERAM  
 
El text del dictamen és el següent: 
 

L’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca SA, 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. 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en l’exercici de la seva potestat 
reglamentària, ha regulat mitjançant una ordenança no fiscal, les tarifes corresponents a 
aquests serveis que presta l’esmentada societat privada municipal. 

S’ha elaborat una proposta de modificació d’ordenança pel consell d’administració de 
l’Empresa en data 8 d’octubre de 2009, 
 

Pe tot l’exposat,  
S’ACORDA: 
PRIMER: Aprovar les modificacions per a l’exercici de 2010 i següents de l’ordenança 

núm. 31 reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i del servei de 
clavegueram, que es detallen a continuació: 

* Fixar les tarifes de l’article 5è, apartat 5.2.a.) següents: 
Quota fixa comptador (entre 13 i 30 mm)..............................................  3,84 €/mes 
Quota fixa comptador (més de 30 mm) ..................................................  10,71 €/mes 

* Fixar les tarifes i establir nous blocs a l’article 5è, apartat 5.2.b.) següents: 
Quota variable comptador 1r bloc (fins a 6m3/mes)..............................  0,39 €/m3 
Quota variable comptador 2n bloc (de 7 a 12m3/mes)...........................  0,56 €/m3 
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Quota variable comptador 3r bloc (de 13 a 18 m3/mes)........................  0,74 €/m3 
Quota variable comptador 4t bloc (més de 18 m3/mes) .........................  0,94 €/m3 
  Modificar el redactat de l’article 5è, apartat 5.3), amb el següent literal: 
   En el supòsit de subministrament provisional d’aigua per motiu d’obres, l’import de la 
quota fixa  serà de 7,68 €/mes, i tots els metres cúbics d’aigua subministrats es facturaran a 
0,87 €/m3. 
  * Fixar la tarifa de l’article 6è, apartat 6.1) següent.: 

Quota variable aforament d’aigua  0,75 €/m3 
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 2010 i, 
regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al grup 
d’ICV-EUiA. 
 
En nom del govern, Aureli Ruiz afirma que es tracta de validar la proposta formulada pel 
consell d’administració de l’empresa municipal. En la línia ja iniciada, es pretén incentivar el 
pas al sistema de compatdor, de forma que els aforaments pateixen increments (encara que 
moderats), mentre que en el cas dels comptadors el 95% dels abonats no experimentaran cap 
increment. Igualment, el nombre de trams de consum passa a efectes tarifaris de 2 a 4, amb la 
finalitat d’incentivar l’estalvi d’aigua. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que el seu grup s’abstindrà, perquè la proposta té 
aspectes que són positius i altres que no tant. És positiu mantenir les subvencions per a fer el 
canvi al sistema de comptador. També és bo, com havia demanat el seu grup, passar de 2 blocs a 
4, justament per a beneficiar a qui estalvia i penalitzar a qui no ho fa. Però el seu grup no 
comparteix la proposta de rebaixar l’import del preu en el cas del segon bloc (mantenir-lo hauria 
garantit també la finalitat pretesa) i, malgrat que no ha existit una negativa, el cert és que no s’ha 
concretat la seva petició d’emetre’s factures pedagògiques que indiquessin gràficament 
l’evolució del consum en cada cas. 
 
Josep Quelart (ERC) recorda que el seu grup ja va demanar fa temps, per incentivar el consum 
responsable, incrementar els blocs o trams de tarifes, de forma que els grans consumidors 
paguin cada litre a un preu més car. D’altra banda, la reducció del preu del segon bloc també 
incentiva l’estalvi i no posa en perill les finances de l’empresa. ERC votarà a favor del 
dictamen. 
 
Josep Ramon (PP) accepta la proposta. Es podia dubtar de si era prudent incrementar el preu, 
però finalment cal entendre que la proposta esdevé raonable, per tal d’evitar que l’empresa 
municipal pugui entrar en una situació de pèrdues. 
 
Llorenç Casanova (CUP) dóna suport al dictamen. Passar de dos a quatre blocs fomenta 
l’estalvi, i és positiu mantenir les subvencions per la migració al sistema de comptador. A banda 
de l’Ordenança, insisteix en què cal auditar el consum d’aigua dels edificis municipals (només 
se n’han auditat alguns, i encara els resultats no s’ha  comunicat ni executat), fer una auditoria 
energètica dels edificis i continuar les campanyes a favor de l’estalvi d’aigua. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista) es mostra favorable al dictamen, i felicita els ciutadans, perquè 
les xifres de canvi al sistema de comptador i de contenció en el consum d’aigua són positives. 
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Quant a la mesura d’incrementar el nombre de trams o blocs, és encertada i segueix la línia 
encetada fa temps. 
 
 
IV. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT  
 
La proposta finalment sotmesa al ple, després d’una esmena in voce del regidor d’Hisenda 
Aureli Ruiz, és la següent: 
 

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 10 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del 
Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors ingressos, baixes de partides que 
ofereixen sobrant i aplicació del Romanent de Tresoreria de l’any 2008, 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:    
 
2.31304.13000 Personal laboral.- Casal Gent Gran ...............  3.704,00 
 5.31304.21200 Electricitat edifici Casal Gent Gran................  1.500,00 
2.31304.22608 Despeses funcionament Casal Gent Gran.......  2.500,00 
2.45505.22611 Activitats a al via pública.................................  12.000,00 
5.31304.22700 Neteja.- edifici Casal Gent Gran .....................  1.500,00 
3.43104.48900 Subvencions per supressió de barreres 
 arquitectòniques en establiments.....................  50.000,00 
3.43201.60002 Xarxa de pluvials sector PAU 21- conveni......      196.951,73 
3.53301.61101 Projecte “Sant Pau, el mirador de Vilafranca” 235.567,50 
3.43203.61104 Soterrament línies elèctriques lateral vial 
 Les Clotes .........................................................  121.800,00  
5.22204.62500 Material creació CECOPAL............................  4.000,00 
1.61101.62600 Projectes portal proveïdor i anàlisi de  
 dades pressupostàries ......................................  40.280,00 
2.45110.62900 Adquisició d’instruments musicals per 
 l’Escola de Música...........................................  50.000,00 
6.62101.63200 Obres mercats municipals. ..............................  32.668,51 
6.62101.63201 Obres mercat de la carn...................................  8.034,43 
1.01101.91303 D’empreses autòn., cials. i financeres.- 
 amortització anticipada ...................................   167.567,59 928.073,76 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS.. ...................................928.073,76 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
5.22201.12101 Festius – policia local ......................................  12.000,00 
5.22201.12102 Nocturns – policia local ...................................  8.500,00 
1.12102.13100 Suplències.........................................................  81.000,00 
2.31302.13100 Personal eventual: serveis socials ...................  28.500,00 
2.45101.13100 Personal eventual.- cultura..............................  20.000,00 
5.22201.15100 Treballs extraordinaris personal funcionari 
 Policia Local ....................................................  10.000,00 
1.12101.15101 Treballs extraordinaris personal laboral ........  15.500,00  
6.62201.15200 Treballs extres fires i festes – funcionaris........  7.400,00 
1.31101.16000 Seguretat social personal ................................  7.000,00  
5.43202.21002 Vies públiques: manteniment ...........................  25.000,00 
5.43205.21004 Parcs i jardins: manteniment i conserv. ..........  40.000,00 
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5.22202.22104 Vestuari Policia Local......................................  1.200,00 
4.12101.22201 Comunicacions postals ....................................  8.000,00 
1.43204.22608 Gestió de finques ..............................................  2.000,00 
2.45105.22608 Funcionament programació estable ................  18.725,00 
4.32218.22608 Ciutats del vi: funcionament ............................  3.000,00 
4.46004.22608 Programa d’agermanaments ...........................  2.780,00 
6.32224.22608 Aprendre a Vilafranca: projectes innovadors .  70.000,00 
6.62101.22608 Dinamització mercats mpals............................  8.000,00 
2.31302.22609 Programa serveis socials.- Infància ................  47.472,00 
2.31302.22610 Programa suport a la dependència..................  150.000,00 
2.45110.22611 Activitats musicals............................................  15.400,00   
6.62101.22700 Neteja i vigilància mercats mpals....................  2.937,00 
1.12101.22709 Notificacions.....................................................  2.500,00 
2.31302.22711 Servei de mediació ...........................................  9.180,00  
5.51302.22712 Manteniment biciberg ......................................  70,00 
2.45201.41000 Transferència al Patronat Mpal. d’Esports.....  10.000,00 
1.91101.46300 Mancomunitat Pdès-Garraf: serveis grals. .....  2.525,35 
2.41201.46701 Trans. Consorci Sanitari Alt Penedès..............  351,75 
5.43202.48100 Beques àrea serveis viaris................................       1.148,00 
2.42203.48900 Escola d’Art L’Arsenal ....................................  26.858,10 
2.45501.48900 Transferència Festa Major ..............................  62.000,00 
4.46003.48900 Cooperació i desenvolupament........................  33.380,73 
2.45101.48901 Entitats culturals i juvenils – convenis.............      3.000,00 735.427,93  
 TOTAL CRÈDITS EXTRAOR.I SUPLEM.  1.663.501,69 
 

F I N A N ÇA M E N T 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
2.42205.22608 Suport alumnes llars infants amb NNE............  47.472,00 
1.12106.22711 Psicotècnics......................................................  6.000,00 
1.41301.22711 Contractes seguretat i salut .............................  13.000,00 
4.12103.22711 Noves prestacions web.....................................  8.000,00 
5.43202.22712 Manteniment espais i mobiliari públic............  10.000,00 
1.32101.23300 Formació..........................................................  6.000,00 
2.45110.48900 Escola Mpal. de Música D. Calvet ..................  20.000,00 
2.45201.48900 Promoció i suport a l’esport base....................        10.000,00 120.472,00 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA  120.472,00 
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
130.00  Impost s/ activitats empresarials. . . . . . . . .    100.000,00   
300.00  Venda d’efectes inútils . . . . . . . . . . . . ... .           3.440,00  
399.04  Altres ingressos.- Activitats culturals . . . . . .       9.000,00 
455.40  Generalitat: subvenció mercats . . . . . . . . . .        3.000,00 
462.24  Diputació.- actuacions als mercats. . . . . .         5.000,00  
462.27  Diputació.- Escola d’Art L’Arsenal. . . . . . . .     26.858,10 
470.06  Caixa Penedès.- aportació Casal Gent Gran         3.333,00  
520.00  Interessos comptes en bancs i caixes. . . . . .     181.136,50        
751.02  COPCA – Subvenció obres millora mercats      16.334,25  
761.03  Diputació.- subvenció amortització antici- 
  pada crèdit Caixa Catalunya. . . . . . . . . . . . .     167.567,59 
770.02  Reyal Urbis.- conveni urbanístic PAU 21    169.749,08 
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770.03  Promotors PAU 15 – conveni urbanístic. . . .     27.202,65   
770.04  ACC Seguros.- execució aval Clar . . . . . .        8.034,43 
791.01  FEDER: Projecte “Sant Pau, el mirador de  

Vilafranca” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      235.567,50      956.223,10  
  TOTAL MAJORS INGRESSSOS  . . . . . . . . . . . . . . . . .                    956.223,10 
 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA:   
 
870.00     Aplicació per finançar crèdits extraordinaris  300.195,26         
870.01 Aplicació per finançar suplements crèdit. . . . 286.611,33       586.806,59    
 
  TOTAL ROMANENT TRESORERIA. . . . . . . . . . .     . . . . . .                 586.806,59 
 

RESUM FINANCIACIÓ 
 

  Baixes per transferència.............. 120.472,00    
  Majors ingressos.......................... 956.223,10   
  Aplic. Romanent tresoreria .....    586.806,59   
 
  TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.663.501,69     
 
  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 amb 10 vots a favor (grups de CiU, PP i ERC) i 11 abstencions 
(resta de grups). 
 
El regidor d’Hisenda Aureli Ruiz explica que la modificació s’havia sotmès al ple de juliol, i 
fou retirada pel fet que s’havia demanat més temps per a estudiar-la. Ara, després del temps 
transcorregut i de les converses, es presenta novament amb alguna variació, com per a exemple 
la incorporació de la subvenció rebuda per a la zona de Sant Pau. Hi ha un vessant tècnic 
(ajustos de partides) i un altre més polític (potenciació de programes, com el destinat a les 
persones en situació de dependència). Respecte del text proposat a la Comissió Informativa, es 
planteja ara mateix una esmena (ja incorporada al text transcrit) en el sentit de reduir una partida 
i preveure 50.000 euros per a suprimir barreres arquitectòniques i 50.000 euros més per a 
comprar els instruments de l’escola de música. Les quantitats totals, però, no experimenten 
alteracions. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que ara hi ha hagut més temps per a estudiar l’assumpte, i 
recorda que les despeses socials que en el ple de juliol es va dir que s’havien d’aprovar amb 
urgència s’han pogut atendre igualment per la via d’un decret. Malgrat que alguns aspectes són 
positius (per exemple muntanya de Sant Pau) el seu grup s’abstindrà perquè la proposta s’ha 
presentat des del govern com a tancada, sense possibilitat de fer-hi aportacions. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que en el ple de juliol ERC ja va donar suport al dictamen, i ara 
lògicament ho tornarà a fer. A més, hi ha hagut alguna millora, com garantir l’adquisició dels 
instruments musicals per a l’escola de música. 
 
Joseo Ramon (PP) es mostra favorable al dictamen, i destaca patides previstes positives 
(tanatori, casal de gent gran, Sant Pau i altres). 
 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que en la proposta hi ha aspectes positius (més diàleg, 
actuacions com la supressió de barreres arquitectòniques, etc.) i negatius. Es troba a faltar una 
línia clara de futur i que lluiti contra la crisi (oficines municipals de treball, creació de 
cooperatives, etc). El seu grup s’abstindrà. 
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Francisco Romero (grup Socialista) manifesta que el seu grup s’abstindrà, perquè malgrat les 
explicacions rebudes manquen propostes noves per a fer front de debò a la situació de crisi 
econòmica. 
 
Aureli Ruiz (regidor d’Hisenda i CiU) afirma que entén la postura d’alguns grups, però ara no 
existeixen recursos suficients per tal d’endegar grans projectes, i es tracta de prioritzar. 
 
 
V. 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. 3 d’Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del 
Pressupost del Patronat Municipal d’Esports 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: 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 
 
Partida 
2.45201.48901 Promoció i suport a l’esport base....................  10.000,00 10.000,00 
 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS  10.000,00
  
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
2.45201.22611 Programació activitats esportives ...................  3.500,00 
2.452010.62300 Millores instal.lacions i equips ........................       93.100,00 96.600,00 
 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORD. I SUPLEMENTS  . 106.600,00 
 

F I N A N Ç A M E N T 
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte  
400.04      Transferència corrent Ajuntament . . . . . . . .         10.000,00              
489.01        Aportació Federació Catalana d’Atletisme          3.500,00 
755.01.1 Consell Català de l’Esport: Millores  

instal·lacions esportives . . . . . . . . . . . . . .    93.100,00     106.600,00 
 
    TOTAL MAJORS INGRESSOS . . . . . . . .            106.600,00 
  
  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. 
 
Aureli Ruiz (regidor d’Hisenda) afirma que es tracta d’una proposta del Patronat. S’incorporen 
algunes subvencions, i es preveuen més recursos per a subvencionar les activitats de les entitats 
esportives. 
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VI. MODIFICACIÓ PLANTILLA  
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el Ple de l'Ajuntament va aprovar, en la seva sessió celebrada el proppassat dia 
28 de juliol de 2009, la plantilla i la relació de llocs de treball corresponents a l'any 2009. 

Atès que en el decurs d’aquest mateix Ple Municipal l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, es debatrà l’expedient d’assumpció per part de  l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, a partir del dia 1 de novembre de 2009, de la gestió del Casal Municipal de la Gent 
Gran que fins ara gestionava a través de la seva Obra Social l’entitat Caixa d’Estalvis del 
Penedès, així com la subscripció d’un conveni regulador de les particularitats de la cessió de la 
gestió de l’esmentada. 

Atès que aquest conveni preveu que l’única treballadora del Casal, passi a dependre 
laboralment de l’Ajuntament, per aplicació del mecanisme de la successió d’empresa establert a 
l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut dels Treballadors, fet que provoca la necessitat de crear una plaça 
d’Encarregat/da de Sala, del grup d’encarregats i personal qualificat d’oficis i adscriure-la al 
Servei de Serveis Socials. 

Atès l’art. 88.1.d) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
del personal al servei de les entitats locals, on es preveu expressament l’accés a les diverses 
categories de personal laboral existents en l'entitat local mitjançant la modalitat de la 
“subrogació contractual de l'entitat local”. 

Atès allò que estableixen els articles 27.1 i 32  del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

Atès allò que disposa l'article 50 del conveni col.lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament. En aquest sentit, s’ha consultat prèviament aquesta modificació amb la 
representació del personal. 

Atès l’informe de la Cap de Servei de Recursos Humans. 
Per tot això, s' 
ACORDA : 
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès, per a l'any 2009, que es detalla a continuació: 
 

PERSONAL LABORAL 
A. Creació d’una plaça: 
- Crear una plaça d’Encarregat de Sala, grup D, encarregats i personal qualificat d’oficis. 
Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès per a l'any 2009, en el sentit de crear un lloc d’Encarregat de Sala adscrit al Servei 
de Serveis Socials, tal i com es detalla a continuació. 
 
DENOMINACIÓ  GRUP  NUM. LLOCS CD  CE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A. Llocs de treball reservats a personal laboral 
Encarregat de Sala  D  1   13 
 4.748,10 

Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat l'esmentada modificació de la plantilla. 

Quart.- Exposar al públic l'expedient de modificació de relació de llocs de treball pel 
termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions, entenent-se  aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 

Cinquè.- Trametre una còpia certificada a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de 
Catalunya. 
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La regidora de Recursos Humans M. Josep Tuyà explica que aquest punt va lligat al 8è de 
l’ordre del dia. Si se signa amb Caixa Penedès el conveni per a la cessió del Casal de la Gent 
Gran ens hem de fer càrrec laboralment de la persona encarregada de l’equipament, la qual cosa 
s’ha de reflectir en la plantilla de personal. 
 
S’acorda vincular aquest punt al 8è de l’ordre del dia. Com sigui que aquest darrer finalment no 
s’ha aprovat, el dictamen que s’ha transcrit s’ha d’entendre retirat i deixat sobre la taula per a un 
major estudi. 
 
 
VII. COMPETÈNCIES SANCIONADORES SOBRE ESTABLIMENTS  
 
L’alcalde anuncia que aquest punt de l’ordre del dia resta retirat a petició d’alguns grups, amb la 
finalitat d’aclarir possibles dubtes. 
 
 
VIII. GESTIÓ DE CASAL DE GENT GRAN, BARRI DE L’ESPI RALL  
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que l’entitat Caixa d’Estalvis del Penedès, a través de la seva Obra Social, té 
actualment en funcionament un Casal d’Avis o de la Gent Gran en un local de la seva propietat, 
de 439,11 m2 útils, situat al carrer Gelida núm. 15 de Vilafranca del Penedès (barri de 
l’Espirall). 

Atès que s’ha arribat a un acord entre parts en virtut del qual la Caixa d’Estalvis del 
Penedès cedeix a l’Ajuntament l’ús, per un termini inicial de quinze anys, del local i del 
mobiliari adscrit al servei, i el Casal de la Gent Gran passarà a ser gestionat directament per 
l’Ajuntament de Vilafranca. 

Atès que el conveni, a més a més de la cessió temporal d’ús de l’immoble i del mobiliari 
existent, preveu que l’única treballadora del Casal passi a dependre laboralment de 
l’Ajuntament, per a la qual cosa s’ha sotmès a aquesta mateixa sessió una proposta de 
modificació del pressupost i de la plantilla de personal, i una aportació anual de 20.000 euros de 
l’entitat Caixa Penedès a l’Ajuntament per a col·laborar en les diverses despeses de 
l’equipament. 
 

Per això, s’ACORDA: 
1r. Assumir l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a partir del dia 16 de novembre de 

2009, la gestió del Casal Municipal de la Gent Gran que fins ara gestionava a través de la seva 
Obra Social l’entitat Caixa d’Estalvis del Penedès. La gestió serà portada a terme per 
l’Ajuntament, sota l’impuls de la regidoria que s’ocupa dels assumptes de la Gent Gran. 

2n. Aprovar en totes les seves parts el conveni entre l’Ajuntament de Vilafranca i la 
Caixa d’Estalvis del Penedès que consta a l’expedient, i en especial la cessió d’ús que se’n 
deriva, amb un total de deu pactes, i facultar l’alcalde per a signar-lo en nom i representació de 
l’Ajuntament. 
 
Aquest dictamen no ha estat objecte de votació, i després del debat ha quedat pendent i sobre la 
taula per acabar d’estudiar els seus diversos aspectes. 
 
El regidor de Gent Gran Fernando García explica que, arran de les seves visites a entitats, va 
aparèixer la possibilitat d’acceptar la gestió del Casal; primer va quedar sorprès, però després va 
apreciar que era una oportunitat. L’assumpció permet obrir el Casal a tot Vilafranca i a tothom, 
se sigui o no client de Caixa Penedès, i això és molt important. S’ha arribat a un acord amb 
Caixa Penedès, amb la treballadora encarregada del Casal i s’ha dialogat amb tots els grups 
municipals. Es tracta d’aprofundir en les polítiques socials i obrir el Casal a tot Vilafranca. A 
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més, el servei millorarà (obertura tots els dies de l’any, gaudi general...), i les possibles 
dificultats inicials seran superades. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable al dictamen; hi ha aspectes positius (com 
l’obertura a tothom, client o no de la Caixa Penedès), i altres que no tant però que s’havien 
d’acceptar. El paper de Caixa Penedès i d’altres entitats no és el més correcte, perquè intenten 
reduir el seu deure legal de fer obra social, i el seu compromís amb el territori minva. Cal 
recordar que els orígens de Caixa Penedès es troben a la vila i a la comarca, mentre que ara 
haurem de ser nosaltres els que assumim costos addicionals. La durada de la cessió hauria 
d’haver estat de vint anys, però és millor els 15 anys finalment aconseguits que els 10 inicials. 
Caldria tenir els costos més clars, disposar d’una opció de compra sobre el local i haver 
aconseguit que el local es pogués destinar també a altres usos (oficina de la llei de barris). 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que el seu grup votarà en contra, perquè els punts foscos superen 
els clars. És positiu que l’Ajuntament creï i gestioni casals, i que la gent gran participi, si bé 
seria millor que la gent gran tingués un espai propi en el futur centre cívic, amb possibilitat de 
relacionar-se amb joves i altres col·lectius. És preocupant que l’Obra Social de Caixa Penedès es 
retiri d’aquestes iniciatives, que es prohibeixi ubicar també en el local l’oficina de la llei de 
barris, que la treballadora encarregada hagi d’entrar a l’Ajuntament directament i per subrogació 
i no per les vies ordinàries i que no estigui clar què succeeix amb el caixer automàtic actualment 
existent. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la proposta perquè així s’obre el Casal a tot el barri 
(clients i no clients de Caixa Penedès). El que s’ha de lamentar és el termini de durada del 
conveni, perquè un cop transcorregut podríem  quedar sense servei. El PP va plantejar una 
durada de la cessió de vint anys, i la necessitat d’un temps de preavís ampli per a tenir temps de 
cercar alternatives, si escau. 
 
Xavier Navarro (CUP), després d’afirmar que la CUP defensa la gestió pública dels serveis, no 
considera acceptables les pretensions de Caixa Penedès de desfer-se d’equipaments com els 
casals i, de fet, des de fa mesos ha abandonat moltes de les activitats que es feien en el Casal 
que ens ocupa. En un altre sentit, no estan clares les xifres del que ens acabarà costant el servei, 
i el conveni parla d’un inventari de béns del Casal que no ha estat possible veure’l. Si la gestió 
s’ha d’assumir, s’ha de fer en condicions adients, garantint uns serveis de qualitat i assegurant 
els diferents serveis i activitats i la participació real de les persones usuàries. És curiós que no 
s’hagi pogut aconseguir la gestió municipal del Casal públic de la Generalitat, i ara es proposa 
fer-nos càrrec d’un de privat. El procés ha estat fosc i improvisat. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) es mostra favorable a les millores per al col·lectiu de la gent 
gran, a l’obertura del Casal a tothom i a la municipalització. Però és preocupant que l’Obra 
Social de Caixa Penedès deixi d’invertir en activitats d’aquesta mena al Penedès. A parer seu, 
hauria de quedar garantit que l’aportació anual de Caixa Penedès fos del mateix import que el 
cost que l’entitat assumeix actualment per la gestió del Casal. D’altra banda, fa seves les 
peticions en aquesta matèria de la CUP. 
 
Fernando García (regidor de Gent Gran i CiU) manifesta que no entén la postura de Josep 
Quelart sobre la subrogació de la treballadora de l’equipament, quan intenta parlar amb ell des 
de fa dies i ara surt amb aquesta actitud, contradictòria amb el fet d’haver acceptat fa molt poc 
la subrogació de tot el personal de l’escola de música. L’inventari de béns ja l’estan elaborant 
els tècnics, i si avui no s’aprova el conveni aquesta història s’haurà acabat; votar contra el 
dictamen ve a ser com votar en contra de la gent gran. El conveni el signen dues parts, i 
nosaltres no el podem modificar unilateralment. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que en el debat s’han fet algunes aportacions positives. El govern 
es pot comprometre a prestar un bon servei, malgrat que en un horitzó de 15 anys no sabem si 
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aquests serveis seran els mateixos que fins ara o uns altres. Quant a l’inventari, l’alcalde pot 
garantir que el conveni no se signarà sense un bon inventari supervisat tècnicament, és lògic que 
la treballadora, amb 14 anys de servei, hagi de ser assumida per l’Ajuntament, i seria interessant 
que l’oficina de la Llei de barris es pogués ubicar en aquest indret. No és ara el moment de 
parlar de l’Obra Social, i potser es pot pensar que importa més mantenir els llocs de treball, i 
que en el cas de certes fusions entre entitats financeres hi perdríem molt més. El cert és que tant 
Caixa Penedès com altres entitats s’han retirat de casals, i ara seria una llàstima que el Casal de 
l’Espirall es perdés també; el que cal és potenciar-lo i fer-lo accessible a tothom; quant al 
termini de quinze anys de cessió, objectivament és un termini força llarg. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que, contràriament a allò que es va dir en Comissió, de les paraules 
de l’alcalde podria desprendre’s que existeix un ultimàtum, de manera que acceptem les 
condicions imposades o es tanca el Casal. Cal cercar solucions definitives i suficients, i no pas 
fórmules provisionals que impliquen situar el servei en un local no municipal, i assumint una 
treballadora que no és nostra. El cas és justament el contrari del de l’escola de música; a més, en 
aquell cas els músics són especialistes, mentre que per a un lloc d’encarregada podria acudir-se 
a la borsa de treball de l’Ajuntament. 
 
Xavier Navarro (CUP) rebutja que votar contra la moció comporti anar contra la gent gran; si es 
tracta d’acceptar unes condicions o de tancar el Casal s’hauria de dir, i llavors el debat tindria un 
altre caire. Per tant, aspectes com l’inventari són importants, perquè no sabem què hi ha ni què 
s’ha de comprar. Si hem d’assumir un servei que no ens pertoca ho hem de fer en condicions i 
prestant un servei de qualitat. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que el fet que es trenquin o no les negociacions no depèn de 
l’Ajuntament, i no es pot garantir en cap cas que el mes vinent s’estigui en condicions de 
sotmetre al ple un conveni diferent, i si l’actual no s’aprova no es pot garantir tampoc que el 
Casal no es tanqui. La Caixa sembla que ha decidit tancar-lo, i davant d’aquest fet es planteja 
fer-nos-en càrrec, acceptant el local i amb una aportació econòmica anual; l’alcalde pot garantir 
que no se signarà un conveni mentre no existeixi un inventari correcte. Ara mateix la força la 
tenen ells, i si es tanca el Casal i se’n vol obrir un de nou haurem de cercar un local adequat, i 
no disposarem de cap aportació o subvenció de Caixa Penedès. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) es mostra favorable a aprovar un conveni d’aquesta mena, 
sempre que Caixa Penedès aporti, durant cinc anys, el mateix que li costa actualment el Casal 
(uns 27.000 euros anuals segons Fernando García). Fernando García (CiU) afirma que el cost 
per a l’Ajuntament s’incrementaria i seria d’uns 53.000 euros menys els 20.000 que aportaria 
Caixa Penedès, perquè s’obriria tots els dies de l’any; a més, s’ha d’actuar ràpidament, perquè 
darrerament s’han deixat de fer algunes activitats i potser s’han perdut alguns usuaris. 
 
Xavier Navarro (CUP) diu que tots els membres del ple volen el millor per a la gent gran, però 
les xifres facilitades són dubtoses. Cal garantir la qualitat, tenir clars els costos i, si Caixa 
Penedès vol tancar l’equipament, s’hauria de saber. 
 
Finalment, l’alcalde afirma que en aquestes condicions no es pot procedir a la votació, i que es 
retira aquest punt de l’ordre del dia. Es mirarà de renegociar el conveni si és possible. 
 
 
IX. DECRET NOMENAMENTS EPEL ESCOLA DE MÚSICA  
 
En aquest punt, es dóna compte al ple del següent decret de l’alcaldia de 14 d’octubre de 2009: 
 

Atès que el ple municipal, per acord de 22 de setembre de 2009, va aprovar 
definitivament la constitució de l’entitat pública empresarial local “Escola Municipal de 
Música M. Dolors Calvet, de Vilafranca del Penedès”. 
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Atès que l’article 9 dels estatuts de l’entitat estableix que el nomenament dels membres 
del consell d’administració es formalitzarà per decret de l’alcaldia, a la vista de les propostes 
emeses. 

Atès que s’estima adient nomenar una part dels membres del consell, fent-se la resta 
dels nomenaments més endavant, 
 

RESOLC: 
1. Nomenar president de l’entitat pública empresarial local “Escola Municipal de 

Música M. Dolors Calvet, de Vilafranca del Penedès”, i del seu consell d’administració, al 
tinent d’alcalde Raimon Gusi i Amigó. 

2. Nomenar vicepresidenta de l’entitat pública empresarial local “Escola Municipal de 
Música M. Dolors Calvet, de Vilafranca del Penedès”, i del seu consell d’administració, a 
proposta del grup municipal Socialista, a la regidora Dolors Villaró i Rovira. 

3. Nomenar membres del consell d’administració de l’entitat, a proposta dels grups de 
la CUP, del PP i d’ERC, a Marc Font i Prous, Jordi Bové i Moncusí i Albert Zafra i Soler 
respectivament. 

4. La resta de nomenaments tindran lloc mitjançant un decret posterior. 
 
 
X. REPRESENTANT AL CONSORCI SOCIOSANITARI  
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que el ple municipal va designar, mitjançant acord de 5 de juliol de 2007, els 
representants de l’Ajuntament a la Junta de Govern del Consorci Sociosanitari de Vilafranca 
del Penedès. 

Atès que posteriorment, per acord plenari de 25 de novembre de 2008, la representant 
inicial a proposta de CiU, Maria Josep Tuyà, va ser substituïda per Ramona Suriol. 

Atès que a proposta del grup municipal de CiU escau substituir la representant fins ara 
d’aquesta formació en el Consorci esmentat, Ramona Suriol i Saumell, pel regidor de la Gent 
Gran,   

 
s’ACORDA: 
Disposar el cessament de Ramona Suriol i Saumell, a proposta del grup municipal de 

CiU, com a membre de la Junta de Govern del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del 
Penedès, en representació d’aquest Ajuntament, i nomenar en la seva substitució el regidor 
Fernando García González. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
 
XI. MOCIÓ CUP BARRERES ARQUITECTÒNIQUES  
 
Es presenta la següent moció per part del grup de la CUP: 
 

Seguint el treball endegat des del nostre grup municipal per fer de la nostra vila una 
Vilafranca inclusiva i sense discriminacions; i donant veu a les persones amb mobilitat reduïda, 
així com d’altres col·lectius afectats pel greuge de veure’s exclosos en moltes ocasions per 
actuacions discriminatòries; fem denúncia de l’incompliment de les normatives aprovades per 
aquest ajuntament, ja que per comoditat i deixadesa es condemna a un sector de la població a 
viure al marge de les altres persones de la seva mateixa societat. 

La diversitat funcional forma part de la diversitat humana. S'ha de donar plena dignitat a 
totes les persones, sigui quina sigui la seva diversitat. Plena dignitat implica donar el mateix 
valor a tots els éssers humans i donar els mateixos drets a totes les persones.  
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És obvi també, i en conseqüència, que la inaccessibilitat als establiments en el cas de les 
persones amb mobilitat reduïda representa un agreujament progressiu de la seva situació de 
desavantatge i evidentment, una dificultat addicional que bé pot ser decisiva de cara a la 
integració social. 

De cara a la integració social de les persones amb mobilitat reduïda, l'accés als 
establiments és un element de fonamental importància per desenvolupar tasques de la vida 
quotidiana i vers l’autonomia de les persones. 

Per tant, i atès que en el punt trenta-dos de l’acta de la junta de govern, del 13 de 
setembre de 2004, s’acorda no donar cap llicència d’obertura a cap establiment que no 
compleixi la normativa, independentment de la seva superfície o destinació, que anomena entre 
d’altres:  

• Que tots ells han de preveure una porta de 90 centímetres.  
• Cap tipus de graó. 
• Una rampa amb un 10% màxim de desnivell. 

 
(Anomenem aquest tres punts a tall d’exemple, perquè actualment hi ha molts establiments on 
no es compleixen ni aquests mínims). 

Donat que en l’actualitat hi ha ciutadans/es que se’ls priva o se’ls dificulta l’entrada en 
molts establiments de la nostra vila, des de la Candidatura d’Unitat Popular demanem que el 
plenari adopti els següents acords: 
1. Que amb càrrec als pressupostos municipals d’aquest any i de l’any 2010 s’obri una 
línia d’ajuts per les botigues que vulguin reformar el seu establiment per tal que compleixin la 
normativa sobre les barreres arquitectòniques, dins d’una campanya general que pot portar el 
nom de “Per una Vilafranca Inclusiva i sense barreres arquitectòniques”. 
2. Que en tot cas, l’Ajuntament creï una cooperativa de treballadors i treballadores 
especialitzada en la rehabilitació d’establiments i l’eliminació de barreres arquitectòniques. 
3. Que els establiments que s’adhereixin a aquesta campanya rebin una bonificació que 
s’ha de reflectir en les ordenances municipals. 
4. Que a partir d’ara l’Ajuntament es comprometi a no donar cap més llicència d’obertura 
a establiments que no compleixin la normativa d’accessibilitat, per tal que no es reprodueixin ni 
perpetuïn situacions de discriminació per raó de mobilitat. 
5. Que l’Ajuntament, com a administració pública que és, adapti immediatament tots els 
edificis públics per a què compleixin la normativa d’accessibilitat. 
6. Que s'iniciï una campanya de comunicació a tots els establiments que no compleixen la 
normativa vigent, on s’informi a l’infractor de les mancances i les eines que té per solucionar-
ho, a través de subvencions i assessorament tècnic per part de l’ajuntament. Igualment caldria 
crear un inventari dels establiments que compleixen la normativa, per tal de facilitar un futur 
“mapa comercial” d’accessibilitat per a tothom. 
7. Que es limiti en un any el període de moratòria per tots els establiments de Vilafranca, 
perquè compleixin la normativa. 
8. La contractació d’un o més agents cívics per dur a terme aquesta campanya porta a 
porta, i que aquest compleixi el requisit de ser un treballador/a amb mobilitat reduïda, per així 
ser més sensibles a la problemàtica que tractem i visualitzar millor les dificultats a la que està 
sotmesa aquesta part de la ciutadania. 
9.  Adaptar, amb el mecanisme necessari, totes les portes d’accés a centres públics i 
municipals, perquè qualsevol persona hi pugui accedir sense necessitat de ser ajudat/ada per 
algú altra, i així garantir la total independència. Com a exemple citem la porta de l’Ajuntament 
on només caldria instal·lar un braç hidràulic automatitzat per aquesta funció. 
10.  Regular l’alçada de tots els taulells de l’administració pública perquè les persones que 
s’hi adrecin en una cadira de rodes,  no topin amb cap obstacle físic alhora de fer les seves 
gestions. 
11.  Vetllar perquè en cas d’obres públiques als carrers, les persones amb mobilitat reduïda 
no es vegin obligades a modificar radicalment la seva rutina fent itineraris molestos.  
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12. Promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d'igualtat de tots els drets 
humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promoure el respecte 
de la seva dignitat inherent.   
13.Crear en breu una comissió de seguiment formada per ciutadans/es i els tècnics dels serveis 
afectats amb l'objectiu de vetllar pel compliment dels acords derivats d'aquesta moció. 
14.Obrir una oficina exclusiva en matèria d'accessibilitat, amb les funcions d'atenció directe a la 
ciutadania, als establiments afectats i els de nova obertura. Aquesta oficina informarà, 
assessorarà i serà un punt de denúncia pública dels espais, tant de la via pública com 
d'establiments, que no compleixin la normativa vigent en accessibilitat a la vila. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que l’Ajuntament ha de donar exemple. Existeix una norma de la 
Generalitat i un acord de la Junta de Govern que s’haurien d’haver acomplert sempre. Cal que 
l’Ajuntament actuï respecte dels seus espais, i iniciar les campanyes de sensibilització adients, 
acabant amb la realitat de que alguns establiments no compleixen la normativa. Cal posar-hi els 
diners necessaris, impulsar la creació d’una cooperativa i, en definitiva, implementar les 
mesures a què es refereix la moció. 
 
Es presenta tot seguit una esmena per part de CiU, amb el redactat següent: 
 

De la part dispositiva: 
Del punt 1: afegir el següent text: “, així com s’estableixin les partides pressupostàries 

necessàries per tal de donar compliment als punts següents on sigui necessària la despesa 
municipal”. 

Substituir el punt 2 pel següent redactat: 
“Que l’Ajuntament recolzi en allò que sigui possible a cooperatives i petites empreses 

per la rehabilitació d’establiments i eliminació de barreres arquitectòniques”. 
Eliminar el punt 4. 
Del punt 5, substituir la paraula “immediatament” per l’expressió “tant aviat com sigui 

possible pressupostàriament”. 
Eliminar el punt 7. 
Substituir el punt 8 pel següent literal: “Aquesta campanya serà portada a terme per 

personal (es proposa els agents cívics) contractat per l’ajuntament, promovent en el possible la 
contractació de persones amb mobilitat reduïda per afavorir la sensibilitat de la ciutadania i la 
visualització dels problemes que comporten les barreres arquitectòniques en aquest col.lectiu. 

Substituir el punt 14 pel següent redactat: 
“L’Ajuntament facilitarà tota la informació i assessorament en matèria d’accessibilitat a 

aquells establiments afectats i als de nova obertura. L’Oficina d’Atenció Ciutadana ha de ser el 
punt d’atenció a les persones afectades i el punt de denúncia pública dels espais que no 
compleixen la normativa. 
 
Defensa l’esmena Aureli Ruiz (CiU). Ruiz afirma compartir els objectius de la moció, però cal 
garantir que existeixin possibilitats pressupostàries, per la qual cosa no es pot parlar de mesures 
immediates. Quant a la informació, de moment és preferible donar-la des de l’Oficina general 
(OAC), i no és adient impulsar una nova cooperativa, més enllà de donar suports a petites 
empreses. En un altre sentit, és possible que alguns establiments no compleixin la normativa, 
però es tractarà de casos en què no s’ha demanat llicència o que per les causes que siguin no 
s’ha portat a terme la comprovació, perquè no consta que l’Ajuntament hagi atorgat ni atorgui 
llicències que no respectin la normativa vigent; podem incrementar la inspecció, el control i les 
sancions, però no afirmar que no s’atorguin més llicències errònies. 
 
Quant a la moratòria a què es refereix el punt 7 de la moció, no és acceptable, perquè la norma 
no fixa terminis sinó supòsits d’adaptació. Un establiment obert abans de 1995 no pot ser 
obligat a adaptar-se, tret que porti a terme determinades obres o ampliacions. En aquests casos, 
es pot incentivar, però no obligar. 
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També l’alcalde Pere Regull manifesta que el punt 4 de la moció no és acceptable. No es tracta 
de que les llicències s’atorguin incorrectament, sinó de garantir les inspeccions i els controls 
posteriors. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) considera que la moció fa un bon diagnòstic de la situació, però 
cal donar suport a les esmenes de CiU, perquè no és possible adoptar mesures contra la llei, o 
sense recolzament pressupostari. Seria preferible deixar la moció sobre la taula, i treballar una 
moció amb consens seriosament, amb calendaris i recursos. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que la moció potser no és perfecta, però que es tracta d’assumir 
un compromís seriós, de manera que els problemes no s’eternitzin. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que garantir l’accessibilitat dels diferents espais és un objectiu 
important i positiu. L’Ajuntament en aquesta matèria va fer un treball correcte que potser 
després s’ha relaxat, i ara és necessari un nou impuls. En un altre sentit, potser és 
desproporcionat crear una nova oficina expressa per a la matèria. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a l’esperit de la moció, però s’adhereix a les esmenes. 
Les normes no es poden aplicar retroactivament, fer totes les actuacions de manera immediata 
no és possible, obrir una oficina pròpia és excessiu i crear una cooperativa viable molt 
discutible. És bo anar treballant, i comptar amb un inventari de les barreres urbanístiques i 
arquitectòniques existents actualment a Vilafranca. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) s’adhereix als objectius de la moció, però cal matisar-ne el text: 
més que crear una cooperativa, es pot donar suport a les petites empreses locals, i els punts 4 i 7 
de la moció no són acceptables. Es tracta de comprometre’s a treballar per a l’accessibilitat, i 
estudiar l’assumpte seriosament en el marc d’una comissió amb els grups municipals i tècnics. 
 
Aureli Ruiz (CiU) reitera que la moció planteja dubtes legals i pressupostaris i que, si es manté, 
caldrà sotmetre a votació les esmenes del seu grup. 
 
Xavier Navarro (CUP) no rebutja les esmenes, però afirma que no podem quedar-nos amb dir 
que s’actuarà quan sigui possible. Cal un compromís ferm, i fixar mesures i terminis. 
 
Tant les esmenes de CiU com la moció, una vegada esmenada, s’han aprovat per unanimitat. 
 
El text aprovat, finalment, és el següent: 
 

Seguint el treball endegat des del nostre grup municipal per fer de la nostra vila una 
Vilafranca inclusiva i sense discriminacions; i donant veu a les persones amb mobilitat reduïda, 
així com d’altres col·lectius afectats pel greuge de veure’s exclosos en moltes ocasions per 
actuacions discriminatòries; fem denúncia de l’incompliment de les normatives aprovades per 
aquest ajuntament, ja que per comoditat i deixadesa es condemna a un sector de la població a 
viure al marge de les altres persones de la seva mateixa societat. 

La diversitat funcional forma part de la diversitat humana. S'ha de donar plena dignitat 
a totes les persones, sigui quina sigui la seva diversitat. Plena dignitat implica donar el mateix 
valor a tots els éssers humans i donar els mateixos drets a totes les persones.  

És obvi també, i en conseqüència, que la inaccessibilitat als establiments en el cas de 
les persones amb mobilitat reduïda representa un agreujament progressiu de la seva situació de 
desavantatge i evidentment, una dificultat addicional que bé pot ser decisiva de cara a la 
integració social. 

De cara a la integració social de les persones amb mobilitat reduïda, l'accés als 
establiments és un element de fonamental importància per desenvolupar tasques de la vida 
quotidiana i vers l’autonomia de les persones. 
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Per tant, i atès que en el punt trenta-dos de l’acta de la junta de govern, del 13 de 
setembre de 2004, s’acorda no donar cap llicència d’obertura a cap establiment que no 
compleixi la normativa, independentment de la seva superfície o destinació, que anomena entre 
d’altres:  

• Que tots ells han de preveure una porta de 90 centímetres.  
• Cap tipus de graó. 
• Una rampa amb un 10% màxim de desnivell. 

(Anomenem aquest tres punts a tall d’exemple, perquè actualment hi ha molts establiments on 
no es compleixen ni aquests mínims). 

 
Donat que en l’actualitat hi ha ciutadans/es que se’ls priva o se’ls dificulta l’entrada en 

molts establiments de la nostra vila, S’ACORDA: 
 
1.- Que amb càrrec als pressupostos municipals d’aquest any i de l’any 2010 s’obri una 

línia d’ajuts per les botigues que vulguin reformar el seu establiment per tal que compleixin la 
normativa sobre les barreres arquitectòniques, dins d’una campanya general que pot portar el 
nom de “Per una Vilafranca inclusiva i sense barreres arquitectòniques”, així com 
s’estableixin les partides pressupostàries necessàries per tal de donar compliment als punts 
següents on sigui necessària la despesa municipal. . 

2.- Que l’Ajuntament recolzi en allò que sigui possible a cooperatives i petites empreses 
per la rehabilitació d’establiments i eliminació de barreres arquitectòniques. 
  .- Que els establiments que s’adhereixin a aquesta campanya rebin una bonificació que 
s’ha de reflectir en les ordenances municipals. 

4.-  Que l’Ajuntament, com a administració pública que és, adapti tant aviat com sigui 
possible pressupostàriament tots els edificis públics per a què compleixin la normativa 
d’accessibilitat. 

5.-  Que s'iniciï una campanya de comunicació a tots els establiments que no 
compleixen la normativa vigent, on s’informi a l’infractor de les mancances i les eines que té 
per solucionar-ho, a través de subvencions i assessorament tècnic per part de l’ajuntament. 
Igualment caldria crear un inventari dels establiments que compleixen la normativa, per tal de 
facilitar un futur “mapa comercial” d’accessibilitat per a tothom. 

6.- Aquesta campanya serà portada a terme per personal (es proposa els agents cívics) 
contractat per l’ajuntament, promovent en el possible la contractació de persones amb 
mobilitat reduïda per afavorir la sensibilitat de la ciutadania i la visualització dels problemes 
que comporten les barreres arquitectòniques en aquest col.lectiu. 

7.-  Adaptar, amb el mecanisme necessari, totes les portes d’accés a centres públics i 
municipals, perquè qualsevol persona hi pugui accedir sense necessitat de ser ajudat/ada per 
algú altra, i així garantir la total independència. Com a exemple citem la porta de l’Ajuntament 
on només caldria instal·lar un braç hidràulic automatitzat per aquesta funció. 

8.-  Regular l’alçada de tots els taulells de l’administració pública perquè les persones 
que s’hi adrecin en una cadira de rodes,  no topin amb cap obstacle físic alhora de fer les seves 
gestions. 
  9  Vetllar perquè en cas d’obres públiques als carrers, les persones amb mobilitat reduïda no 
es vegin obligades a modificar radicalment la seva rutina fent itineraris molestos.  

10.-Promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d'igualtat de tots els 
drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promoure el 
respecte de la seva dignitat inherent.   
 11- Crear en breu una comissió de seguiment formada per ciutadans/es i els tècnics 
dels serveis afectats amb l'objectiu de vetllar pel compliment dels acords derivats d'aquesta 
moció. 

12.-  L’Ajuntament facilitarà tota la informació i assessorament en matèria 
d’accessibilitat a aquells establiments afectats i als de nova obertura. L’Oficina d’Atenció 
Ciutadana ha de ser el punt d’atenció a les persones afectades i el punt de denúncia pública 
dels espais que no compleixen la normativa. 
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XII. MOCIÓ CONSULTA POPULAR INDEPENDÈNCIA  
 
Se sotmet al ple la següent moció que planteja l’alcaldia, per iniciativa de la comissió 
“Vilafranca Decideix!”: 
 

El passat dia 13 de setembre els ciutadans d'Arenys de Munt (Maresme) van poder 
participar en una consulta popular per la independència, fet que es produïa per primera vegada 
en un municipi dels Països Catalans. 

A diferència del que passa en altres països on aquest tipus de consultes són un fet 
habitual, aquí l’estat espanyol va posar-hi tot un seguit d’obstacles a través de les seves 
institucions. D'una banda prohibint la col·laboració del govern municipal amb l'entitat 
convocant, i de l’altra autoritzant una manifestació falangista per el mateix dia de la consulta. 

Tot i això, la consulta es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus d'incidència, la 
qual cosa demostra el grau de maduresa de la societat catalana i fa bons els postulats que alguns 
defensem: que la ciutadania de Catalunya té assumit el dret a decidir el seu futur nacional i que 
l’exercici d’aquest dret no ha de comportar cap tipus de conflictivitat social, malgrat el que es 
pregona des de determinats sectors. 

Vist doncs que aquesta experiència ha resultat reeixida bàsicament per dos factors molt 
importants −primer, la implicació de les entitats cíviques i socials i segon, la complicitat i la 
unitat de la majoria de les forces polítiques presents al consistori arenyenc−, pensem que cal 
continuar aquest procés de consultes populars en altres municipis catalans. Per això la comissió 
VILAFRANCA DECIDEIX!, amb l’afany de donar a la ciutadania l’oportunitat d’expressar-se 
lliurement sobre aquest tema, pretén convocar una consulta popular sobre la independència del 
nostre país a Vilafranca del Penedès procurant incorporar el màxim de suports possibles a tots 
els nivells (cívic, social i polític). 

Malgrat que els governs locals no podem convocar consultes populars sobre matèries 
que sobrepassin l'àmbit de les competències municipals, és evident 
que no podem restar al marge de temes que són d'interès general per a la població, tal com hem 
fet els ajuntaments durant molts anys en moltes matèries que no eren de competència municipal. 

Entenem també que mentre el Parlament està tramitant la Llei de consultes 
populars per via del referèndum el mecanisme de les consultes populars convocades per entitats 
cíviques i socials amb el suport dels ajuntaments és un bon camí a seguir. 

 
Atès tot l'exposat anteriorment i a proposta de la Comissió VILAFRANCA 

DECIDEIX!, els grups municipals representats al ple de l'Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, acorden el següent: 

 
Primer.- Felicitar els ciutadans i els representants municipals d'Arenys de Munt per la 

demostració de civisme i democràcia participativa que ens han ofert, convertint una consulta 
popular sobre la independència del nostre país en una festa i demostrant que exercir el dret a 
triar el propi destí és possible. 

Segon.- Donar suport a la consulta popular que la comissió VILAFRANCA 
DECIDEIX!, pretén convocar en els propers mesos a Vilafranca amb la següent pregunta: 
 
‘ESTÀ D’ACORD QUE LA NACIÓ CATALANA ESDEVINGUI UN ESTAT DE DRET 
INDEPENDENT, DEMOCRÀTIC I SOCIAL?’ 
 

Tercer.- Col·laborar amb els recursos necessaris, tant materials com econòmics, per a la 
celebració d’aquesta consulta popular. 

Quart.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, al de les Illes 
Balears i del País Valencià, a l'ajuntament d'Arenys de Munt, als portaveus dels diferents grups 
amb representació a la cambra. 
 
  ...... 
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En primer lloc, i en aplicació del ROM, l’alcalde dóna la paraula al representant de la comissió 
“Vilafranca Decideix!” Joan Solé i Bordes. 
 
Joan Solé afirma que la comissió la formen diverses entitats. Tota comunitat té dret a triar el seu 
propi destí, i no hem de parlar de l’imperi de la llei, sinó de la llei del diàleg i del pacte. Tothom 
té dret a decidir, i fer-ho és responsabilitat de tots. Fa anys la societat civil va demanar el 
recolzament municipal a la reivindicació de la Vegueria Penedès, i ara es demana la 
col·laboració municipal per tal de tirar endavant una consulta popular, per a conèixer quina és la 
voluntat ciutadana en un exercici de democràcia i participació. Joan Solé va explicant les causes 
i els detalls de la moció. 
 
Tot seguit es presenta una esmena a la moció per part del grup de CiU, consistent en la 
supressió del seu punt 3. 
 
Raimon Gusi (CiU) manifesta que s’hauria d’eliminar el punt 3 que parla de la col·laboració 
municipal a la consulta amb recursos; aquest aspecte planteja problemes legals, i la seva 
acceptació podria arribar a conduir a la inhabilitació dels regidors que hi votessin a favor, tenint 
en compte les interpretacions restrictives que està fent l’Estat i la justícia. Gusi fa diverses 
citacions, i destaca que allò important és creure en qui creu que es pot organitzar una consulta 
popular. Cal sumar i no restar, i entendre que el fet que el poble pugui opinar és positiu. 
Després, quant al contingut de la pregunta, tothom podrà donar el seu parer. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que donarà suport a la moció, s’aprovi o no l’esmena 
(l’esmena li sembla correcta).Com que no es considera que hi hagi d’haver finançament 
municipal, el seu grup proposa que, si s’organitza una consulta, cada persona que vagi a votar 
faci una petita aportació, per exemple d’1 €, per a finançar els costos, com s’ha fet recentment a 
Itàlia arran d’unes eleccions primàries d’un important partit. Si hi ha entitats que volen 
organitzar una consulta aquesta s’ha de poder celebrar, i que tothom pugui votar lliurement. 
Tenint en compte l’àmbit territorial d’aquesta mena de consultes, i els percentatges de 
participació, no ens hem d’enganyar, i sigui quin sigui el resultat no podrem pensar que la 
majoria de la població és favorable a una nació catalana independent. Cal tirar endavant pas a 
pas, amb serenor i sense enfrontaments. 
 
Josep Quelart (ERC) manifesta que el seu grup està content de poder discutir, debatre i fer la 
consulta a Vilafranca. ERC dóna suport a la consulta, i anuncia que demanarà el vot favorable a 
la pregunta formulada. També és positiu donar suport a aquesta iniciativa de la societat civil, i 
fomentar la participació ciutadana. El que avui votem és si és vàlid i adient que la gent pugui 
manifestar-se sobre una idea, i la resposta ha de ser necessàriament afirmativa. ERC dóna suport 
a l’esmena de CiU, amb la finalitat d’evitar problemes legals i possibles inhabilitacions de 
càrrecs públics. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia que votarà a favor de l’esmena, però en contra de la moció. La 
consulta plantejada no té encaix ni virtualitat des del punt de vista jurídic i, encara que les 
entitats poden fer el que vulguin, el ple municipal no ha de prendre postura de cap mena. 
Regeixen la Constitució i l’Estatut, instruments que van ser aprovats pel poble en referèndum. 
Cal tenir present que la participació en el referèndum de l’Estatut va ser d’un 50%, i que no hi 
ha una majoria social favorable a la independència. En aquests moments, ens hauríem de centrar 
en els problemes reals de la gent, com els derivats de la crisi econòmica. 
 
Llorenç Casanova (CUP) felicita la comissió promotora, i anuncia que donarà suport a la moció, 
amb esmena o no. També diu que és trist que un alcalde no pugui donar suport  a la celebració 
d’una consulta popular, la qual cosa constitueix un important dèficit democràtic. El dret a 
decidir els pobles els seu futur hauria de ser inqüestionable, i la via de la Constitució i de 
l’Estatut no ens porta a enlloc. La llibertat no s’ha de negociar, sinó adquirir. 
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Josep Colomé (grup Socialista) recorda que la moció en el seu origen, i abans de l’esmena, 
parlava de col·laborar l’Ajuntament en la consulta, la qual cosa s’havia de rebutjar no ja per 
possibles inhabilitacions, sinó perquè estem en un estat de dret i l’acord seria clarament il·legal. 
Però si com sembla s’accepta l’esmena, el seu grup no pot votar en contra de la moció, perquè 
tothom té dret a manifestar-se i a expressar el seu parer, si es fa de forma cívica i democràtica. 
De tota manera, per a conèixer el parer de la gent és molt millor que els partits deixin clar en els 
seus programes electorals quina és la seva postura, i llavors els resultats electorals, fruit d’un 
procés amb totes les garanties, seran força significatius de l’opinió real; en canvi, no pot ser que 
hi hagi forces polítiques que siguin aparentment independentistes en alguns nivells i àmbits, i no 
en altres. El PSC respecta tot procés polític i democràtic, però malgrat els entrebancs considera 
que és possible que Catalunya pugui tenir el seu encaix en un Estat espanyol plural i de caràcter 
federal. Per tant, entén que el que ha de fer és abstenir-se en la votació. 
 
Sotmesa a votació l’esmena de CiU, és aprovada per unanimitat. Quant a la moció amb 
l’esmena de supressió del punt 3 incorporada esdevé aprovada amb 12 vots a favor (grups de 
CiU, CUP, ERC i ICV-EUiA), 1 en contra (PP) i 8 abstencions (grup Socialista). 
 
L’alcalde Pere Regull agraeix la iniciativa ciutadana, i lamenta que la consulta s’hagi de fer per 
aquesta via i no per una altra més normalitzada. Es tracta de fer les coses bé, i que la consulta 
sigui lliure i amb una alta participació, ja que més important que el resultat serè el nivell de 
participació assolit. S’ha parlat de diverses dates possibles per a la consulta, i la moció no en 
parla. Cal organitzar-ho tot seriosament i sense precipitacions, estudiant la millor data tenint en 
compte també les seves possibles repercussions en diferents aspectes. 
 
El text de la moció aprovada és el següent: 

“El passat dia 13 de setembre els ciutadans d'Arenys de Munt (Maresme) van poder 
participar en una consulta popular per la independència, fet que es produïa per primera vegada 
en un municipi dels Països Catalans. 

A diferència del que passa en altres països on aquest tipus de consultes són un fet 
habitual, aquí l’estat espanyol va posar-hi tot un seguit d’obstacles a través de les seves 
institucions. D'una banda prohibint la col·laboració del govern municipal amb l'entitat 
convocant, i de l’altra autoritzant una manifestació falangista per el mateix dia de la consulta. 

Tot i això, la consulta es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus d'incidència, la 
qual cosa demostra el grau de maduresa de la societat catalana i fa bons els postulats que 
alguns defensem: que la ciutadania de Catalunya té assumit el dret a decidir el seu futur 
nacional i que l’exercici d’aquest dret no ha de comportar cap tipus de conflictivitat social, 
malgrat el que es pregona des de determinats sectors. 

Vist doncs que aquesta experiència ha resultat reeixida bàsicament per dos factors molt 
importants −primer, la implicació de les entitats cíviques i socials i segon, la complicitat i la 
unitat de la majoria de les forces polítiques presents al consistori arenyenc−, pensem que cal 
continuar aquest procés de consultes populars en altres municipis catalans. Per això la 
comissió VILAFRANCA DECIDEIX!, amb l’afany de donar a la ciutadania l’oportunitat 
d’expressar-se lliurement sobre aquest tema, pretén convocar una consulta popular sobre la 
independència del nostre país a Vilafranca del Penedès procurant incorporar el màxim de 
suports possibles a tots els nivells (cívic, social i polític). 

Malgrat que els governs locals no podem convocar consultes populars sobre matèries 
que sobrepassin l'àmbit de les competències municipals, és evident ue no podem restar al marge 
de temes que són d'interès general per a la població, tal com hem fet els ajuntaments durant 
molts anys en moltes matèries que no eren de competència municipal. 

Entenem també que mentre el Parlament està tramitant la Llei de consultes 
populars per via del referèndum el mecanisme de les consultes populars convocades per entitats 
cíviques i socials amb el suport dels ajuntaments és un bon camí a seguir. 

 
Atès tot l'exposat anteriorment i a proposta de la Comissió VILAFRANCA DECIDEIX!, 

e ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès acorda el següent: 
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Primer.- Felicitar els ciutadans i els representants municipals d'Arenys de Munt per la 
demostració de civisme i democràcia participativa que ens han ofert, convertint una consulta 
popular sobre la independència del nostre país en una festa i demostrant que exercir el dret a 
triar el propi destí és possible. 

Segon.- Donar suport a la consulta popular que la comissió VILAFRANCA 
DECIDEIX!, pretén convocar en els propers mesos a Vilafranca amb la següent pregunta: 
 
‘ESTÀ D’ACORD QUE LA NACIÓ CATALANA ESDEVINGUI UN ESTAT DE DRET 
INDEPENDENT, DEMOCRÀTIC I SOCIAL?’ 

Tercer.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, al de les 
Illes Balears i del País Valencià, a l'ajuntament d'Arenys de Munt, als portaveus dels diferents 
grups amb representació a la cambra”. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) pregunta per l’estat de l’auditoria energètica que s’havia de 
realitzar, tal com es va demanar i per a la qual ja existia una partida pressupostària. Demana que 
es desencalli, especialment en l’apartat de l’enllumenat públic. Contesta Ramona Suriol que 
s’espera tenir enllestida l’auditoria en un parell o tres de setmanes, i tenir-la en compte en el 
marc de l’anomenat pacte d’alcaldes. 
 
b) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) reitera els seus precs anteriors en el sentit de celebrar 
converses amb RENFE, per tal de millorar el servei de rodalies ferroviàries. L’alcalde Pere 
Regull comenta que s’ha retardat una mica perquè ara es volen tenir en compte els trens que van 
cap al sud (s’hi ha interessat per exemple l’alcalde del Vendrell), però que les gestions 
s’activaran ben aviat. 
 
c) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) demana que es mantinguin reunions amb el Departament de 
Política Territorial de la Generalitat, per tal de millorar el servei d’autobusos que com a 
concessionària presta l’empresa Monbús-Hispano. Contesta el regidor Aureli Ruiz que han 
existit pressions i queixes per deficiències en el servei, i que després d’una impossibilitat inicial 
(malaltia del responsable) finalment s’ha pogut parlar amb l’empresa, la qual ha manifestat que 
vol mantenir el servei, si bé unificant dos horaris en un, tot i garantir els mateixos recursos 
totals. L’Ajuntament demanarà a la Generalitat que, si és possible, els serveis es mantinguin. 
 
d) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa referència a la remodelació dels contenidors de residus a la 
plaça J. Anselm Clavé; amb aquesta operació els contenidors queden molt allunyats, sobretot el 
del vidre, i pregunta si el canvi és provisional o definitiu. Aureli Ruiz contesta que s’han 
reorganitzat els contenidors a la zona, i que ja s’interessarà per aquest cas concret. 
 
e) Josep Quelart (ERC) fa dues preguntes i tres precs, els quals l’equip de govern afirma que es 
contestaran per escrit. Són els següents: 
 
- Pregunta els motius tècnics que han portat a convertir en via per a vianants un tram del carrer 
de Cal Bolet, entre Amàlia Soler i passeig de Rafael Soler. 
 
- Pregunta si s’ha estudiat i s’ha trobat alguna solució tècnica als problemes de mobilitat (per 
l’estretor de la via) al carrer del Sol, entre la carretera de Vilanova i el carrer de Mísser Rufet. 
 
- Demana senyalitzar semafòricament el concorregut pas de vianants del carrer Amàlia Soler 
(cantonada amb General Cortijo). 
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- Afirma que l’enllumenat públic de l’avinguda de Tarragona i rodalies s’encén quan encara no 
és fosc, i prega que es reprogrami o corregeixi el sistema per a no malgastar energia. 
 
- Demana que se senyalitzi horitzontalment i verticalment l’aparcament situat al costat de 
l’estació d’autobusos. 
 
f) Xavier Navarro (CUP) recorda que en el darrer ple es va afirmar que els arbres existents a la 
zona d’accés cap a Sant Pau es regaven, i pregunta qui i quan ho ha fet durant els darrers cinc 
mesos, perquè no ho sembla. 
 
g) Xavier Navarro (CUP) pregunta si s’ha pres alguna mesura per a eliminar les barreres 
arquitectòniques del reformat mercat de la Carn. 
 
h) Xavier Navarro (CUP) recorda que en el ple de novembre de 2007 es va aprovar una moció 
de la CUP per a crear un Consell Municipal pel Català, però no s’ha fet res fins ara, i es demana 
que s’activi. El regidor de Política Lingüística Raimon Gusi contesta que ell no era regidor en 
aquell moment, però que és positiu crear el Consell i que s’hi treballarà. 
 
i) Xavier Navarro (CUP) afirma que en el mes de juliol de 2009 es va aprovar una moció de la 
CUP per a crear una comissió plural sobre el transport públic en el termini d’un mes. No s’ha 
fet, i es pregunta si es tirarà endavant i, en cas afirmatiu, si els tècnics poden garantir que 
s’assoleixin conclusions en un termini de sis mesos. 
 
j) Xavier Navarro (CUP) pregunta si el dipòsit municipal de vehicles retirats o abandonats 
compleix la normativa. Contesta Maria Josep Tuyà que recentment s’han retirat alguns vehicles 
per subhasta i s’ha contractat la instal·lació de tanques. L’espai no compleix els requisits 
desitjables, però es tracta d’un espai que quan es construeixi el nou CAP serà necessari per a 
altres usos. Per tant, els serveis tècnics estan estudiant un altre indret idoni i que compleixi els 
requisits establerts per al dipòsit de vehicles. 
 
k) Xavier Navarro (CUP) pregunta pel cost del projecte de la plaça Pau Casals, i per les raons 
per les quals s’ha fet un encàrrec extern i no l’han elaborat els serveis municipals. 
 
l) Xavier Navarro (CUP) pregunta si enguany l’Ajuntament també farà una aportació econòmica 
per a la pista de gel que durant les festes de nadal s’instal·la a la plaça de Santa Maria. 
 
m) Xavier Navarro (CUP) fa referència a l’edifici de la plaça de l’Estació núm. 5, on recentment 
s’ha destruït una escala que podria estar catalogada, segons un informe de la Generalitat. Hi 
poden haver opinions diverses, i demana al govern que es facin arribar els informes tècnics o 
jurídics emesos. 
 
n) Xavier Navarro (CUP) recorda una moció de juny de 2005 sobre la protecció arqueològica de 
la Vilafranca medieval, i pregunta què s’ha fet al respecte, bo i constatant que no s’ha creat la 
comissió prevista. Raimon Gusi contesta que l’assumpte és d’interès, i que s’hi treballarà. 
 
o) Josep Colomé (grup Socialista) recorda que el seu grup ha demanat en diverses ocasions els 
informes jurídics emesos sobre assumptes de personal (compatibilitat de regidora i plaça de 
confiança). En l’acta del ple de setembre s’afirma que els informes s’havien emès, però el cert 
és que no s’han lliurat. L’alcalde Pere Regull contesta que Colomé té raó, i que farà arribar els 
informes. 
 
p) Josep Colomé (grup Socialista) fa referència  a la contesta rebuda sobre l’establiment de la 
doble direcció de circulació al carrer Santa Clara, la qual resposta justifica el canvi per les obres 
realitzades. Pregunta si un cop acabades les obres es tornarà al sentit únic, i insisteix en el fet 
que va demanar una còpia de l’informe emès pel Cap tècnic, informe que fins ara no s’ha lliurat. 
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q) Xavier Lecegui (grup Socialista) pregunta quan està previst presentar, i si es farà 
públicament, la memòria de les activitats de la Policia Local de 2008. També pregunta si la 
presentació es farà al saló de sessions per part de la regidora de Seguretat Ciutadana i del cap de 
la Poliaia Local. 
 
r) Xavier Lecegui (grup Socialista) afirma que el 9 d’octubre la Diputació va presentar les 
conclusions comparades sobre els serveis de Policia Local, i demana que se li facilitin aquestes 
conclusions. 
 
s) Xavier Lecegui (grup Socialista) pregunta si des de la constitució en el mes d’abril del govern 
actual ha tingut lloc alguna reunió de la Junta Local de Seguretat, i en el seu cas de què s’ha 
tractat amb caràcter general. 
 
t) Xavier Lecegui (grup Socialista) pregunta quan està previst cobrir la vacant d’Inspector de la 
Policia Local, i demana una còpia de l’organigrana total de la Policia (interins, vacants, 
previsions de convocatòria i distribució actual d’efectius). M. Josep Tuyà manifesta que 
contestarà per escrit, si bé avança que les bases per a la provisió de la plaça d’Inspector s’estan 
elaborant, i que es desitja fer la convocatòria molt aviat, de forma que la persona seleccionada ja 
es pugui incorporar al proper curs formatiu de l’Escola de Policia. 
 
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                                               Pere Regull Riba 

 
 
 


