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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 01/2003 
Caràcter: ordinari 
Data: 11 de febrer de 2003 
Horari : de 20,05 a 22,15 hores 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. Joan Aguado i Masdeu 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
Àngela Agramunt i Andreu 
Gabriel Albertí i Rovira 
Josep Campamà i Sanabra 
Jordi Cuyàs i Soler 
Francisco Espín i Martínez 
Marcel Esteve i Robert 
Anna Girona i Alaiza 
Celina Guijo i Lobato 
Raimon Gusi i Amigó 
Josep Mª Marrugat i Llarch 
Joan Pareta i Papiol 
Patrocinio Recober i Caballé 
Francisco Romero Gamarra 
Lourdes Sánchez i López 
Josep Soler i Barceló 
Isabel Torrents i Sala 
Joaquim Vázquez i Barbat 
Ramon N. Xena i Pareta 
 
S’HAN EXCUSAT D’ASSISTIR-HI 
 
Antoni Alsina i Felip 
Lourdes Bohé i Medialdea 
 
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 celebrada el dia 17 
de desembre de 2002. El text de l’acta és aprovat per assentiment. 
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I. PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS  
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 12 de novembre de 2002, va 
aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de 
Vilafranca i dels seus organismes autòmoms següents: 
 - L’aplicable als contractes d’obres i instal·lacions. 
 - L’aplicable als contractes de consultoria i assistència, serveis, 
subministraments, altres contractes administratius i privats. 
 Atès que durant el període d’informació pública de trenta dies hàbils s’ha 
presentat una única al·legació, subscrita pel Sr. Josep Ramon Sogas en qualitat de 
president de la Junta Local del Partit Popular de Catalunya. 
 Atès que l’al·legació pretén que en els dos plecs aprovats inicialment s’hi 
introdueixi una nova clàusula  que estableixi que serà un requisit indispensable per a 
contractar amb l’Ajuntament de Vilafranca el fet que l’empresari acrediti que compleix 
les disposicions vigents en matèria d’integració social dels minusvàlids, legislació que 
actualment ve conformada fonamentalment per la Llei 13/1982, de 7 d’abril, la qual 
obliga amb caràcter general totes les empreses amb cinquanta o més treballadors a 
tenir en la seva plantilla un mínim del 2% de treballadors minusvàlids. 
 Atès que malgrat que és positiu el propòsit de l’al·legació, consistent en garantir 
el compliment de la legislació vigent en matèria d’integració social i laboral dels 
minusvàlids, l’al·legació ha de ser desestimada, per les raons d’estricta legalitat a què 
es refereix l’informe jurídic emès i incorporat a l’expedient. En aquest sentit, cal 
esmentar que segons l’informe jurídic els plecs de clàusules resten subjectes totalment a 
la llei, i el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques estableix 
clarament amb caràcter bàsic i aplicable a totes les administracions la capacitat de 
contractar de les empreses i les prohibicions per a fer-ho. La llei prohibeix contractar 
amb les empreses que hagin estat sancionades, mitjançant una resolució que hagi 
adquirit fermesa, per una infracció greu en matèria d’integració laboral dels 
minusvàlids, però és clar que l’Ajuntament no pot imposar aquestes sancions ni 
estendre la prohibició de contractar a supòsits diferents als previstos en una norma 
amb rang de llei. 
 Atès que es considera tanmateix que cal prendre mesures per facilitar la 
integració social dels minusvàlids des de la vessant de la contractació administrativa 
local, en el marc del que disposa la llei. 
  
 Per això, i a la vista de l’informe jurídic emès, s’ 
 ACORDA: 

1. Desestimar l’al·legació formulada per la Junta Local del Partit Popular de 
Catalunya, per les raons exposades, i aprovar definitivament els documents següents: 

- Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres i 
instal·lacions de la corporació. 

- Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de 
consultoria i assistència, de serveis i de subministraments, a altres contractes 
administratius i als privats de la corporació. 

2. Els textos d’aquests plecs són els elaborats com a models per la Diputació de 
Barcelona i publicats en el BOP núm. 172, de 19 de juliol de 2002. 

3. Trametre aquest acord i un exemplar dels plecs a l’Administració de la 
Generalitat i de l’Estat, i publicar la referència de la publicació oficial del text en el 
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Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat i en el tauler 
d’anuncis.  
 4. Instar a l’equip de govern municipal per tal que porti a terme les actuacions 
següents: 
 a) Que adopti les mesures necessàries, en els processos d’elaboració dels plecs 
de clàusules particulars de la contractació, per establir sistemes de preferència d’acord 
amb la llei a favor de les empreses que integrin treballadors minusvàlids, dels centres 
d’inserció laboral i d’entitats amb finalitats d’integració de persones amb risc 
d’exclusió social. 
 b) Que faci un seguiment de si les empreses de cinquanta o més treballadors 
amb les quals es contracta compleixen la normativa vigent en matèria d’integració 
social i laboral dels minusvàlids, que denunciï davant l’autoritat competent les 
anomalies detectades i que, en el seu cas, resolgui o extingeixi si escau els contractes 
administratius en cas d’incompliment. 
 c) Que estudiï quins contractes de la corporació, susceptibles de ser adjudicats 
com a contracte menor o pel procediment negociat en funció del seu pressupost, es 
poden reservar a centres d’inserció o a entitats sense ànim de lucre amb finalitats 
d’intregració, fent una proposta al ple d’acord  amb l’article 35 de la Llei del 
Parlament 31/2002. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Joan Pareta destaca que s’ha de desestimar l’al·legació presentada 
per raons de legalitat. No obstant, el dictamen també adopta pronunciaments que 
tendeixen a promoure la contractació amb empreses que incorporen persones 
minusvàlides i amb empreses d’inserció i entitats sense ànim de lucre, en la línia del que 
ja ha vingut fent en els darrers anys el govern municipal. 
 
 
II. ORDENANCES FISCALS 2003 
 
Es proposa al ple l’aprovació del dictamen següent: 
 

La Llei 39/1988, de 28 de desembre, 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. 
  La Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, modifica substancialment, entre d’altres 
matèries el règim jurídic dels impostos municipals i de la taxa  per utilització privativa 
o aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments. 
  L’Ajuntament considera que l’aplicació de totes les previsions de la Llei 
d’Hisendes Locals, en virtut de les quals les Entitats locals, poden exercir la seva 
autonomia tributària, no pot dur-se a terme en l’exercici 2003. Es així per dues raons 
fonamentals: 

- En alguns casos la vigència dels nous preceptes es demora un any, o manca 
desenvolupament reglamentari. 

- Cal una anàlisi profunda dels requeriments, els efectes i el cost de gestió 
vinculats o dimanants de l’aplicació de determinades modificacions de les ordenances 
fiscals. 
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  Per quant antecedeix, per a l’exercici 2003 només es proposa introduir les 
imprescindibles modificacions, relatives a: 
  a) L’Ordenança de l’Impost sobre activitats econòmiques, que cal substitueixi 
la vigent fins 31 de desembre de 2002, atès que els elements del tribut han variat 
radicalment. En concret, resulta imprescindible fixar, mitjançant ordenança fiscal el 
coeficient que ponderi la situació física dels locals en el terme municipal. 
  b) La taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
  Encara que aquest Ajuntament ja havia aprovat unes ordenances reguladores 
de la taxa que havien de satisfer determinades empreses, la nova regulació continguda 
a l’article 24.1.c de la Llei d’Hisendes Locals, redactat per la Llei 51/2002, aconsella 
ajustar els termes de l’Ordenança al que prescriu la Llei. 
  La disposició transitòria cinquena de la Llei 51/2002 preveu que per a 
l’exercici 2003, els ajuntaments que decideixin aplicar les modificacions establertes en 
dita Llei en els tributs periòdics amb acreditament l’1 de gener d’aquest any hauran 
d’aprovar el text definitiu de les noves ordenances fiscals i publicar-les en el BOP –
abans de l’1 d’abril de 2003-. 
  Les modificacions, que mitjançant el present dictamen es proposen, compleixen 
les condicions establertes a la Llei 51/2002, quant afecten a tributs periòdics i es 
justifiquen per la reforma de la Llei d’Hisendes locals, aprovada per l’esmentada Llei 
51/2002. 

Vista l’informe de la Intervenció General, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
 
A C O R D S 
 
  PRIMER: Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2003 i següents la 
modificació de l’Ordenança Fiscal núm.30, reguladora de l’Impost sobre activitats 
econòmiques, amb el següent redactat: 
 Article 1r. Fet imposable 
 1.- L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de 
caràcter real, el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, 
d'activitats empresarials, professionals o artístiques. 
 2.- Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de 
ramaderia independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. 
 Article 2n. Subjectes passius 
1.- Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article 33 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional 
qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. 
 2.- Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de 
cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori 
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda pública 
 Article 3r. Responsables 
1.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 2.- Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què 
es refereix l'article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries 
d'aquestes entitats. 
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 3.- En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran 
d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués 
adjudicat. 
 4.- Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la 
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles 
respondran subsidiàriament dels deutes següents: 
 a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció. 
 b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute 
exigible. 
 c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 
obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 

5.- La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el 
procediment previst a la Llei general tributària. 
 6.- Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques i 
jurídiques que succeeixen al deutor en l'exercici de les explotacions i activitats 
econòmiques. 
 7.- L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, 
prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament certificació dels 
deutes per aquest impost. Cas que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, el 
sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes de l’impost existents en la data 
d'adquisició de l'explotació econòmica. 

Article 4t. Exempcions 
 1.- Estan exempts de l'impost: 
 A) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els 
Organismes autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg  de les 
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals. 
 B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori 
espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a 
terme l’activitat. No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat 
en els següents supòsits: 

1) Quan l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que 
concorre en els casos de: 

a) Fusió, escissió  o aportació de branques d'activitat. 
b) Transformació de societats. 
c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular 

mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la nova 
entitat. 

d) Successió en la titularitat de l'explotació per part de familiars vinculats a 
l'anterior titular per línia directa o col·lateral fins el segon grau inclusiu. 

2) Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el 
municipi activitats empresarials subjectes al mateix, en els següents casos: 

a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost. 
b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava 

exercint. 
c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que 

ja s'estava realitzant. 
d) Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització 

de l’activitat per la qual ja s’estava tributant. 
 C) Els següents subjectes passius: 
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 - Les persones físiques. 
 - Els subjectes passius  de l’Impost sobre societats, les societats civils i les 
entitats de l’article 33 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra 
de negocis inferior a 1.000.000 € 
 - Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció 
només afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre 
que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €. 
 A efectes  de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en 
compte les següents regles: 
 1a) L’import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 191 del Text 
refós de la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 
22 de desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis 
corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i 
demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i altres 
impostos directament relacionats amb l’esmentada xifra de negocis. 
 2a) L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de 
l’Impost sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, 
el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de 
declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de l’Impost sobre 
activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix 
l’article 33 de la Llei general tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que 
correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si el dit 
període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net de la 
xifra de negocis s’elevarà a l’any. 
 3a) Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis es tindrà en compte el 
conjunt de les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. No obstant, quan 
l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de 
Comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats que 
pertanyin al grup. A aquests efectes es defineix el grup de societats com el integrat per 
la societat dominant i una o varies societats dominades. Es considera dominant a la 
societat mercantil que sigui soci de una altra societat, respecte de la qual: 
 a) Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d’acords 
celebrats amb altres socis. 
 b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de 
l’òrgan d’administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria 
dels membres de l’òrgan d’administració. Son societats dominades las que es trobin en 
relació amb la dominant  en algun dels supòsits anteriors, així com les successivament 
dominades per aquestes.  
 4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, 
s’atendrà a l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments 
permanents situats en territori espanyol. 
 D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió 
Social regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les 
assegurances privades. 
 E) Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots 
els seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, 
o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i 
els establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant d'ànim de lucre, 
estiguin en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten als seus alumnes llibres o 
articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, 
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per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit 
ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o 
tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al 
sosteniment de l’establiment. 
 F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense 
ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i 
d'ocupació que per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts 
realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades 
finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o 
tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al 
sosteniment de l’establiment. 
 G) La Creu Roja. 
 H) Els subjectes passius als que els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de 
tractats o convenis internacionals. 
 I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en 
l’article 7 de dita llei que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat 
específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els 
requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei: 
 a. Les fundacions. 
 b. Les associacions declarades d’utilitat pública 
 c. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix 
la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, 
sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions. 
 d. Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de 
fundacions. 
 e. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials 
d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè 
paralímpic espanyol. 
 f. Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que 
es refereixen la lletres anteriors. 
 2.- Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A), D), G) i H) de 
l’apartat 1 anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de 
l’impost. 
 3.- Per a l’aplicació de l’exempció prevista en la lletra C) de l’apartat 1 
anterior, el Ministre d’Hisenda establirà els supòsits en què s’exigirà la presentació 
davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’una comunicació fent constar 
que es compleixin els requisits establerts en la lletra esmentada. Aquesta obligació no 
s’exigirà, en cap cas, quan es tracti de contribuents per l’Impost sobre la renda de les 
persones físiques. 
 4.- Els beneficis regulats en les lletres B), E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran 
caràcter pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
 5.- La aplicació de l’exempció  de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà 
condicionada a que l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal 
especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 
de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge 
 Article 5è. Bonificacions i reduccions 
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 1.- A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim 
fiscal de cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les 
cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries 
de transformació. 
 2.- Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d’una 
bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat 
següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. 
Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de 
l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior. 
 3.- A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes 
de l’impost, quan els locals en què realitzin les activitats classificades en aquesta 
divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les quals 
es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota corresponent es reduirà en 
proporció al nombre de dies que resti tancat el local. 
 4.- A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes 
de l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració 
superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en 
aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al 
80% de la quota corresponent, atenent al grau d’afectació dels locals per les dites 
obres. 
 Article 6è. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions 
 1.- Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els 
articles 4è i 5è d’aquesta ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar, juntament 
amb la declaració d'alta en l'impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i 
hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual 
s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit. 
 2.- Els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi 
fermesa tindran efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la 
sol·licitud, sempre que en la data de l'acreditament del tribut haguessin concorregut els 
requisits legalment exigibles per al gaudiment de l'exempció. 
 3.- Les reduccions regulades en els apartats 3 i 4 de l’article anterior es 
concediran per l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de 
concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del 
dret a la devolució de l’import reduït. 
 Article 7è. Quota tributària 
 La quota tributària serà la resultant d'aplicar a les tarifes de l'impost, el 
coeficients de ponderació i situació regulats en els articles 8è i 9è de la present 
ordenança, així com les bonificacions regulades en l’article 5è anterior. 

 Article 8è. Coeficient de ponderació 
 D'acord amb el que preveu l'article 87 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de 
l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de 
l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons el quadre següent: 
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Import net de la xifra de negocis (euros) 

 
Coeficiente 

 
Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 
........................ 
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 
...................... 
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00 
.................... 
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00 
.................. 
Més de 100.000.000,00 
................................................ 
Sense xifra neta de 
negoci........................................…. 
 

 
1,29 
1,30 
1,32 
1,33 
1,35 
1,31 

 

 
Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del 
subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel 
mateix i es determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de 
l’article 4t d’aquesta ordenança. 

Article 9è. Coeficients de situació 
 1.- Als efectes del que preveu l'article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen 
en 4 categories fiscals. Annex a aquesta ordenança figura l'índex alfabètic de les vies 
públiques amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles. 
 2.- Les vies públiques que no apareguin assenyalades a l'índex alfabètic abans 
esmentat seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita 
classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquesta 
Corporació aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de 
vies públiques. 
 3.- Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a 
l'article 8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on 
radica físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de 
coeficients següent: 
 

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 

 1a 2a 3a 4a 5a 
Coeficient aplicable 2,6 2,21 2,04 1,83 --- 

 
 4.- El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la 
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés 
principal. 
 Article 10è. Període impositiu i acreditament 
 1.- El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de 
declaracions d'alta; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de 
l'activitat fins el final de l'any natural. 
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 2.- L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran 
irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de 
l'activitat no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes se calcularan 
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, 
inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat. 
 També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes 
seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest 
cessament. Amb tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de 
la quota corresponent als trimestres naturals en els que no s'hagués exercit l'activitat. 
 No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, 
escissions i aportacions de branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VIII  
de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre societats, les declaracions 
d’alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin 
l’exercici de l’activitat, produiran efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent a 
aquell en el qual es produeixi la fusió, escissió o aportació de branca d’activitat de què 
es tracti. En conseqüència, respecte de l’any en el qual tingui lloc l’operació no 
procedirà cap devolució o ingrés, derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres 
durant els quals aquestes entitats hagin fet efectivament l’activitat. 
 3.- En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part 
de la quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts 
s’acredita quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, 
respectivament. 

Article 11è. Règim de declaració i d'ingrés  
 1.- És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que 
comprèn les funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les 
liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels 
instruments de cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits 
actes, i actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent. 
 2.- Contra els actes de gestió tributària competència de l'Ajuntament, els 
interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el 
termini d'un mes a comptar des de: 
 a) El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d’ingrés 
directe. 
 b) El dia següent al de finalització del període d’exposició pública del 
corresponent padró, en el cas que el tribut s’exaccioni mitjançant padró. 
 3.- La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, 
llevat que, dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió 
de l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient. 
 No obstant això, en casos excepcionals, l'òrgan competent pot acordar la 
suspensió del procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la 
impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la 
liquidació que s'impugna. 
 4.- Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats 
pel Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 1684/1990, de 20 de 
desembre. 
 Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat 
l'ingrés s'iniciarà la via de constrenyiment i s'aplicarà el recàrrec establert en la Llei 
general tributària. 
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 5.- Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del 
venciment del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i el susdit interès 
s'aplicarà sobre el deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment. 
 El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat 
conforme al que disposa l'article 58.2.c) de la Llei general tributària. 
 Article 12è. Comprovació i investigació 
 Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens al qual 
hagi delegat aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions 
d'inspecció de l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica 
de les liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la 
inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, tot això referit, 
exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal. 
 Article 13è. Gestió per delegació 
 1.- Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les 
normes contingudes en l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada. 
 2.- Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les 
funcions de gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les 
actuacions necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, 
d'acord amb el que disposi la normativa d'aplicació.  
 3.- Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de 
Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació. 

Disposició Final 
 Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia primer de gener de 
2003. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
o derogació expresses. 
 Disposició addicional 
 Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest Impost, seran d'aplicació 
automàtica dins de l'àmbit d'aquesta ordenança. 

SEGON: Derogar per a l’exercici de 2003 i següents l’Ordenança Fiscal núm. 
31 reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores 
de subministraments que afectin la generalitat del veïnat. 

TERCER: Derogar per a l’exercici de 2003 i següents l’Ordenança Fiscal  
núm. 32, reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a 
favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per prestar serveis de 
subministraments que no afectin la generalitat del veïnat, respectivament 

QUART: Aprovar la creació i l'establiment per a l’exercici de 2003 i següents 
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic, a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general, amb el 
següent redactat: 

Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 58 i 24.1.c de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les Hisendes Locals,  redactat per l’article 4 de la Llei 51/2002, 
es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 



 12 

de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part 
important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

Article 2. Fet imposable 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, 

o els aprofitaments especials constituïts en el sòl,  subsòl  o volada de les vies públiques 
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els 
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una 
part important del veïnat. 

2.- L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la 
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment 
ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui 
sigui el titular de la xarxa. 

3.- En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, 
els subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de 
comunicació diferents de la telefonia mòbil. 

Article 3. Subjectes passius 
 1.- Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part 
important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, 
electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, com també les empreses que exploten la 
xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o 
qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. 
 A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos. 
 2.- Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes 
passius les empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si 
són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els 
subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o 
interconnexió a les mateixes. 
 3.- Les empreses titulars  de les xarxes físiques, a les quals no els resulti 
aplicable el previst als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del 
sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal núm. 13. 

Article 4. Responsables 
1.- Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 

com a tals en els articles 37 i 39 de l’Ordenança General. 
2.- La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de 

l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General 
Tributària. 

3.- Els deutes i responsabilitat pel pagament de la taxa derivades de l’exercici 
d’explotacions i activitats econòmiques per persones físiques, societats i entitats 
jurídiques, seran exigibles a qui els succeeixin per qualsevol concepte en la respectiva 
titularitat. 

Article 5. Base imposable 
1.- Quan el subjecte passiu sigui titular  de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o 

volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de 
l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la 
xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme 
municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 punts 1 i 2 d’aquesta 
Ordenança. 
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2.- Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat 
anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes,  la base imposable de la taxa està 
constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal 
minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la 
mateixa. 

3.- Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts 
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat 
obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme 
municipal. 

No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes 
que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers 
que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. 

4.- Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 
assenyalades en l’article 3, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb  altres 
taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o 
realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin 
de ser subjectes passius. 

Article 6 . Tipus i quota tributària 
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable 

definida a l’article 5  d’aquesta Ordenança. 
Article 7. Acreditament de la taxa 
1.- La taxa s’acredita quan s’iniciï l’aprofitament especial del domini públic local 

necessari per a la prestació del subministrament o servei. 
2.- Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o volada 

de les vies públiques es perllonguen a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc 
l’1 de gener de cada any. En aquest supòsit, el període impositiu comprendrà l’any 
natural. 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  
1.- S’estableix el règim d’autoliquidació. 

 2.- Quan es tracta de la taxa acreditada per aprofitaments especials que es 
realitzen al llarg de varis exercicis, les companyies subministradores o prestadores dels 
serveis hauran de presentar a l’Ajuntament abans del 30 d’abril de cada any la 
declaració-liquidació corresponent a l’import dels ingressos bruts facturats l’exercici 
immediatament anterior. 

Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta 
al titular de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix 
l’article 5.2 de la present Ordenança. 

3.- S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota 
en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el 
propi abonaré. 

4.- L’Ajuntament comprovarà el contingut de la declaració i practicarà 
liquidació definitiva, que es notificarà als interessats als efectes pertinents. 

Article 9 . Convenis de col·laboració 
Es podrà establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus 

representants, per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració, 
liquidació i recaptació. 
 Article 10. Infraccions i sancions 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els 
articles 51 a 54 de l’Ordenança General. 
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Disposició Final 
 Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia primer de gener de 
2003. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
o derogació expresses. 

CINQUÈ: Aprovar provisionalment per a l’exercici 2003 i següents les 
modificacions de l’Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la Taxa per ocupació del 
sòl, vol i subsòl de la via pública, que es detallen a continuació: 
 
* Suprimir de l’article 5è. els paràgrafs 2n., 3r. i 4t. 
* Suprimir de l’article 6è. el paràgraf 4t. 

SISÈ: Relacionar l’índex alfabètic de les vies públiques d’aquest municipi amb 
les seves corresponents categories en vigor i que la seva darrera actualització es va 
aprovar en el Ple Municipal de data 17 de desembre de  2002: 
 

CATEGORIA 1a. 
 

A 
ÀGORA, pl. 
AGRICULTURA, c/ 
ALCOVER, ptge. 
AMÀLIA SOLER, c/ * excepte tram comprès entre els núms. 160 al final, núms. parells i 

181 al final, núms. senars 
ANTONI MARTORELL, ptge. 
ATENEU, c/ * excepte tram comprès entre c/ Ramon Freixas i Pg. Rafael Soler 
AVINYONET, c/ 
 

B 
BANYS, c/ 
BARCELONA, av. * excepte vorera sud entre c/ Melió, Rotonda i núm. 50 
BENEFICÈNCIA, c/ 
BISBE ESTALELLA, c/ * excepte tram comprès entre núms. 2 al 16 i el núm. 13 
BISBE MORGADES, c/ * excepte tram comprès entre c/ Ramon Freixas i Pg. Rafael Soler 
BISBE PANYELLES, c/ 
BOTERS, c/ 
 

C 
CALAFELL, c/ 
CAMÍ DE MOJA, c/ 
CAMPANAR, c/ 
CAMPANAR, pl. 
CANYELLES, Ptge. 
CARME, c/ 
CASAL, c/ 
CASTELLET, c/ 
CAVA, c/ 
CID, c/ 
COLL, c/ 
COMERÇ, c/ * excepte tram comprès entre els núms. 7 al 20 
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CONSELLERS, c/ 
CONSTITUCIÓ, pl. 
CORT, c/ 
CORTINA, c/ 
CREU DE SANTA DIGNA, c/* Tram comprès del núm. 1 al 7 tots 
CUBELLES, c/ 
 

D 
DOCTOR FLÈMING, c/ * excepte tram comprès entre els núms. 1 al 31 i del 2 al 42 
DOCTOR JANER, c/ 
DOCTOR PASTEUR, c/ 
DUC DE LA VICTÒRIA, c/ 
 

E 
ECONOMIA, c/ 
ENOLOGIA, c/ 
ENRIC REGULL, ptge. 
ESCUDELLERS, c/ 
ESCUDELLERS, cró. 
ESTACIÓ, pl. 
 

F 
FERRAN, c/ * Pl. de l'Oli al c/ Ponent 
FERRERS, c/ 
FONT, c/ 
FONT DE L'ATMETLLÓ, c/ 
FONT DE L'AVELLANER, c/ 
FONT DEL CUSCÓ, c/ 
FONT DE FONTANILLES, c/ 
FONT DE LES GRAUS, c/ 
FONT DE SANT LLORENÇ, c/ 
FRUITA, c/ 
 

G 
GALCERAN, c/ 
GRAUPERA, c/ 
GENERAL CORTIJO, c/ 
GENERAL PRIM, c/ 
GENERAL VALLÈS, c/ * tram comprès entre els núms. 1 al 7 
GERMANOR, c/ * excepte tram comprès entre c/ Ramon Freixas i Pg. Rafael Soler 
 

H 
HERMENEGILD CLASCAR, c/ 
 

I 
INDÚSTRIA, c/ 
 

J 
JAUME I, Ptge. 
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JAUME I, pl. 
JAUME SABATÉ, c/ 
JOSEP ANSELM CLAVÉ, pl. 
 

L 
LA BISBAL, c/ 
LA GORNAL, c/ 
LA MÚNIA, c/ 
LA RÀPITA, c/ 
LLORENS I BARBA, pl. 
LLUIS VIA, pl. 
LLUNA, c/ 
 

M 
MACABEU, c/ 
MAGAROLA, c/ 
MANUEL BARBA I ROCA, c/ * entre av. Barcelona i la via del ferrocarril 
MARE DE DEU DEL VINYET, av. 
MARE RÀFOLS, c/ * tram comprès entre els núms. 2 al 8 i núms. 1 a 11 
MARQUES D'ALFARRÀS, c/ 
MELIÓ, c/ * excepte trams compresos entre núms. 1 al 13, 67 al 117, 2 al 28, i del 96 al c/ 

Vinya 
MENÉNDEZ I PELAYO, c/ * excepte tram comprès entre c/ Ramon Freixas i Pg. Rafael 
Soler 
MESTRE JOSEP RECASENS, c/ 
MIGDIA, c/ 
MIGUEL TORRES CARBÓ, c/ * excepte el núm. 1 
MILÀ I FONTANALS, pl. 
MISSER RUFET, c/ 
M. MERCÈ MARÇAL, ptge. 
MOJA, c/ 
MONTBLANC, c/ * excepte tram comprès entre C/ Ramon Freixas i Pg. Rafael Soler 
MONTÒNEC, c/ 
MURALLA DE SANT MAGÍ, c/ 
MURALLA DELS VALLETS, c/ 
 

N 
NOSTRA SENYORA, Rbla. 
 

O 
OLI, cró. 
OLI, pl. 
 

P 
PALMA, c/ 
PALMA, cró. 
PALOMA, c/ 
PARELLADA, c/ 
PARLAMENT, c/ 
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PENEDÈS, pl. 
PONENT, c/ 
POU DE LA PINA, c/ 
PUIGMOLTÓ, c/ 
PUIGMOLTÓ, pl. 
 

R 
RABASSAIRES, c/ 
RAFAEL SOLER, pg. * excepte tram comprès entre c/ General Cortijo i Pare Manyanet 
RAVAL DE LA FONT, c/ 
RIBERA, c/ 
RIERA DE LLITRÀ, c/ 
 

S 
SANT BERNAT, c/ 
SANT CRISTÒFOR, c/ 
SANT CUGAT SESGARRIGUES, c/ 
SANT FRANCESC, Rbla. 
SANT JOAN, c/ 
SANT JOAN, pl. 
SANT JOAN, ptge. 
SANT JOCUND, c/ 
SANT MIQUEL D'OLÈRDOLA, c/ 
SANT PAU, c/ * Pl. Vall del Castell a c/ Beneficència 
SANT PERE, c/ 
SANT RAMON, ptge. 
SANT SEBASTIÀ, c/ 
SANTA CLARA, c/ 
SANTA DIGNA, c/ 
SANTA FE DEL PENEDÈS, c/ 
SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA, c/ 
SANTA MARIA, c/ 
SANTA MARIA, pl. 
SARRIERA, c/ * excepte trams compresos entre núms. 1 al 3, 41 al 43 i núms. 2 al 4 i del 

48 al 56 
SERRAULLS, cró. 
SOL, c/ 
SOLEDAT, c/ 
 

T 
TARRAGONA, av. 
TORRE, cró. 
TOSSA DE MAR, c/ * excepte tram comprès entre c/ Ramon Freixas i Pg. Rafael Soler 
TRINITARIS, c/ 
TURISME, c/ 
 

V 
VALL DEL CASTELL, pl. 
VERDAGUER, c/ 
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VI, c/ 
VIDAL, c/ 
VILA, pl. 
VILAFRANCA, av 
VINYA, c/ * des del límit U.A. 20 fins connexió c/ Melió 
 

X 
XAREL.LO, c/ 
 

CATEGORIA 2a. 
 

A 
ABAT BLANC, pl. 
ABAT COPONS, c/ 
AGERMANAMENTS, ptge. 
ALBERT MOLINER, ptge. 
ALGUER, c/ 
AMÀLIA SOLER, c/ * tram comprès entre els núms. 160 al final, núms. parells i del 181 

al final, núms. senars 
ANTONI ACEDO DE SOPETRAN, c/ 
ARBOÇ, c/ 
ARTS, pl. 
ASSUMPCIÓ DOMÈNECH, pl. 
ASSUMPTA TRENS, c/ 
ATENEU, c/ * tram comprès entre c/ Ramon Freixas i Pg. Rafael Soler 
AVANTGUARDES, pl. 
 

B 
BALTÀ DE CELA, c/ 
BISBE MORGADES, c/ * tram comprès entre c/ Ramon Freixas i Pg. Rafael Soler 
BONAIRE, c/ 
BONASTRE, c/ 
BÜHL, c/ 
 

C 
CAMÍ DE LA BLEDA, c/  
CAMÍ DÈN MORATÓ, c/ 
CAMÍ DEL PARQUET, c/ 
CAMP DEL CELLEROT, c/ 
CARLES MUNTS, c/ 
CARLES RIBA, c/ 
CONCA DE BARBERÀ, c/ 
CREIXELL, c/ 
 

D 
DOCTOR BADIA, c/ 
DOCTOR BONET, pl. 
DOCTOR ZAMENHOF, c/ * del c/ Igualada a c/ Santa Fe 
DOS DE MAIG, c/ 
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DRETS HUMANS, pl. 
 

E 
EMPORDÀ, c/ 
ELS SEGADORS, pl. 
ERA ENRAJOLADA, pl. 
ESPIRALL, c/ 
EUGENI D'ORS, c/ 
EUROPA, av. 
 

F 
FELIX MESTRE NUTÓ, pl. 
FOIX, av. 
FRANCESC MACIÀ, c/ 
 

G 
GARRAF, av. 
GELIDA, c/ 
GENERALITAT, rbla. 
GENERAL VALLÉS, c/ * perllongació 
GENERAL ZURBANO, c/ 
GERMANOR, c/ * tram comprés entre c/ Ramon Freixas i Pg. Rafael Soler 
GERMANES LARA, ptge. 
GIRADA, rbla. 
GUARDIOLA, c/ 
 

I 
IGNASI IGLESIAS, c/ 
IGUALADA, c/ 
 

J 
JAUME BALMES, c/ 
JOAN FUSTÉ, ptge. 
JOAN XXIII, c/ 
JOSEP IRLA, c/ 
JOSEP TARRADELLAS, c/ 
J.V. FOIX, c/ 
 

L 
LA GRANADA, c/ 
LA PELEGRINA, av. 
LA RIERA GRAN, c/ 
LA SARDANA, pl. 
LES CABANYES, c/ 
LES CLOTES, pl. 
LLUÍS COMPANYS, av. 
LLUÍS MATAS ACEDO, ptge. 
 

M 
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MANUEL BARBA I ROCA, c/ * excepte tram entre av. Barcelona i la via del ferrocarril 
MAR, ronda 
MARE RÀFOLS, c/ * perllongació 
MARIÀ MANENT, pl. 
MARTORELL, c/ 
MAS I JORNET, c/ 
MEDITERRÀNIA, av. 
MELZO, c/ 
MENÈNDEZ I PELAYO, c/ * tram comprès entre c/ Ramon Freixas i Pg. Rafael Soler 
MODERNISME, ptge. 
MOLÍ D’EN ROVIRA, parc 
MONTBLANC, c/ * tram comprès entre c/ Ramon Freixas i Pg. Rafael Soler 
MONTMELL, av. 
MONTSERRAT, c/ 
MONTSERRAT ROIG, c/ 
MOSSÈN COY, c/ 
 

N 
NOI MOLINER, c/ 
NORD, c/ 
NOUCENTISME, ptge. 
NOVO MESTO, c/ 
 

O 
OLESA DE BONESVALLS, ptge. 
OLIVELLA, ptge. 
ONZE DE SETEMBRE, pl. 
ORIENT, c/ 
ORIOL, c/ 
OVIEDO, c/ 
 

P 
PAÏSOS CATALANS, pl. 
PAPIOL, c/ 
PARE MANYANET, c/ 
PARE MARTÍ GRIVÉ, pg. 
PATI DEL GALL, c/ 
PAU, parc de la 
PAU BENACH, c/ 
PAU CASALS, pl. 
PEDRÓ , pl. 
PERE ALEGRET, c/ 
PERE EL GRAN, c/ 
PERE EL GRAN, c/ * perllongació 
PINES, c/ 
PLA DEL DIABLE, av. 
PLA DEL VIVER, c/ 
PRIORAT, c/ 
PROGRES, c/ 
PUERTO CABEZAS, c/ 
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PUIGDALBER, ptge. 
 

R 
RAFAEL SOLER, pg. * tram comprès entre c/ General Cortijo i c/ Pare Manyanet 
RAMON FREIXAS, c/ 
RENAIXENÇA, pg. 
RIERA GRAN, c/ 
RODOLF LLORENS i JORDANA, c/ 
 

S 
SALVADOR ESPRIU, c/ 
SALVADOR SEGUÍ, c/ 
SANT ANTONI, c/ 
SANT ANTONI M. CLARET, c/ 
SANT FÈLIX, c/ 
SANT JOAN DESPÍ, c/ 
SANT JULIÀ, c/ 
SANT JULIÀ, pl. 
SANT MARÇAL, c/ 
SANT MARTÍ, ctra. * entre connexió vial de les Clotes i final de sòl urbà 
SANT RAIMON DE PENYAFORT, c/ 
SANT SADURNÍ D'ANOIA, c/ 
SANTA MAGDALENA, c/ 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, c/ 
SERRA D'ANCOSA, ptge. 
 

T 
TERRA ALTA, c/ 
TORRAS I BAGES, pl. 
TOSSA DE MAR, c/ * tram comprès entre c/ Ramon Freixas i Pg. Rafael Soler 
 

V 
VALLS, c/ 
EL VENDRELL, av. 
VÍDUA ALMIRALL, c/ 
VILANOVA I LA GELTRÚ, av. * perllongació 
 
 

CATEGORIA 3a. 
 

A 
ANTONI MASSANELL, pl. 
ANTONI MESTRES JANÉ, c/ 
 

B 
BALCÓ DE LES CLOTES, av. 
BALDOMER LOSTAU, c/ 
BARCELONA, av. * vorera sud entre c/ Melió, Rotonda i núm. 50 
BISBE ESTALELLA, c/* tram comprès entre els núms. 2 al 16 i el núm. 13 
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BORDALLET, barri 
 

C 
CAMÍ FARINER, c/ 
CASTELLVÍ DE LA MARCA, c/ 
CATALUNYA, av. 
COMERÇ, c/ * tram comprès entre els núms. 7 al 20 
CREU DE SANTA DIGNA, pl. * excepte tram comprès dels núms. 1 al 7 
 

D 
DOCTOR FLÈMING, c/ * tram comprès entre els núms. 1 al 31 i de 2 al 42 
DOCTOR ZAMENHOF, c/ * c/ Santa Fe a c/ Manuel Barba i Roca 
DOCTOR ZAMENHOF (Cases RENFE), c/ 
 

E 
ESCORXADOR, c/ 
ESPIRALL, pl. 
 

F 
FERRAN, c/ * c/ Ponent a c/ Torrelles de Foix 
FONT-RUBÍ, c/ 
FRANCESC DE P. BOVÉ, c/ 
 

G 
GAS, pl. 
GENERAL VALLÈS, c/ * excepte tram comprès entre núms. 1 al 7 
 

L 
LA LLACUNA, c/ 
 

M 
MARE RÀFOLS, c/ * trams compresos entre núms. 10 al final, núms. parells i del 13 al  
final, núms. senars 
MELIÓ, c/ * trams compresos entre núms. 1 al 13, 67 al 117, 2 al 28, i 96 al c/ Vinya 
MIGUEL TORRES CARBÓ, c/ * el núm. 1  
MOLÍ D'EN ROVIRA, barri 
MORET, c/ 
 

O 
OLÈRDOLA, c/ 
 

P 
PACS, c/ 
PATI DE LA SERRA, c/ 
PATI DE L'ESCORXADOR, pl. 
PAU MILÀ I FONTANALS, placeta 
PEGUERA, c/ 
PERE GIRÓ, c/ 
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POLLANCRES, pati dels 
PONTONS, c/ 
 

R 
RODOLF LLORENS i JORDANA, c/ 
ROMÀ DE SAAVEDRA, ptge. 
 

S 
SANT JAUME, c/ 
SANT JAUME DELS DOMENYS, ctra. 
SANT JORDI, c/ 
SANT PAU, c/ * c/ Beneficència a c/ Torrelles de Foix 
SARRIERA, c/ * trams compresos entre núms. 1 al 3, 41 al 43, 2 al 4, i 48 al 56 
SERRETA, barri 
SITGES, ptge. 
SUBIRATS, c/ 
 

T 
TORRELLES DE FOIX, c/ 
 

V 
LA VEREMA, pl. 
VILANOVA I LA GELTRÚ, av. 
VILANOVA I LA GELTRÚ, pl. 
VILOBÍ, c/ 
 

CATEGORIA 4a. 
BOSC D'EN FERRAN, c/ 
DISEMINATS,  
PERE PAU, c/ 
SALINES, barri 
SANT ROC, c/ 

SETÈ: Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 de la Llei 39/1988, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Joan Pareta recorda que quan es van aprovar les Ordenances per al 
2003 ja es va dir que s’haurien de produir ajustaments si com es preveia s’aprovava la 
Llei de reforma de la Llei d’hisendes locals. Es tracta de fer un nou redactat de 
l’Ordenança que regula la taxa de l’1,5% de la facturació que abonen les empreses de 
subministraments, en la línia de la nova llei que reafirma el deure de tributació fins i tot 
de les empreses que no són les titulars de les xarxes. Quant a l’IAE, d’acord amb la llei 
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els dos coeficients fins ara vigents d’unifiquen en un de sol, tot mantenint-se la fiscalitat 
municipal per aquest impost. 
 
Gabriel Albertí (CIU) dóna suport al dictamen, en tractar-se d’una adequació tècnica 
derivada de la llei. Dóna la benvinguda a la supressió de l’IAE per als autònoms, ja que 
era un impost injust, i es mostra satisfet pel fet que la llei hagi previst una compensació 
per evitar que els ajuntaments perdin ingressos, si bé caldrà vetllar pel funcionament 
efectiu d’aquest mencanisme compensatori. 
 
Joan Pareta contesta que vol creure que l’Estat compensarà correctament els 
ajuntaments per la pràctica supressió de l’IAE, malgrat que té alguns dubtes al respecte. 
 
 
III. REPRESENTANT CAIXA DEL PENEDÈS  
 
Se sotmet al ple la proposta següent de l’alcaldia: 
 
 Atès que aquest Ajuntament ha rebut un escrit de l’entitat Caixa d’Estalvis del 
Penedès, de data 8 de gener de 2003, pel qual es comunica que properament finalitzarà 
el mandat del senyor Jordi Cuyàs i Soler, representant de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès als òrgans de govern de l’esmentada entitat financera, i es demana que 
abans del proper dia 10 de març de 2003 s’acordi una nova designació de conseller 
general per a un nou cicle de quatre anys. 
 Atès que s’estima convenient que el representant de l’Ajuntament de Vilafranca 
a l’Assemlea General de l’entitat sigui novament el regidor Jordi Cuyàs i Soler, s’ 
 
 ACORDA: 
 1. Designar el regidor senyor Jordi Cuyàs i Soler com a representant de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a l’Assemblea General i als òrgans de govern 
que correspongui de l’entitat Caixa d’Estalvis del Penedès. El senyor Jordi Cuyàs 
ostentarà la condició de Conseller General de l’esmentada entitat, i d’acord amb els 
seus estatuts la designació es considera realitzada per un període de quatre anys. 
 2. Donar-se per assabentat l’Ajuntament del compromís moral que assumeix el 
senyor Jordi Cuyàs, en el sentit que renunciarà voluntàriament al seu càrrec de 
Conseller General en qualsevol moment que el ple municipal li ho demani. 
 3. El senyor Jordi Cuyàs i Soler, present en aquesta sessió plenària, accepta la 
designació que ha tingut lloc, i declara que compleix els requisits estatutaris 
d’elegibilitat i que no està afectat per cap tipus d’incompatibilitat o limitació per a 
l’exercici del càrrec. 
 
L’anterior proposta ha estat aprovada per unanimitat. 
 
L’alcalde Joan Aguado afirma que s’ha de complimentar el requeriment de designació 
fet per la Caixa Penedès, designació que malauradament sempre cal fer al final del 
mandat municipal. Es proposa que el representant municipal continui essent el Sr. 
Cuyàs, malgrat que l’interessat s’ha compromès novament a renunciar si el ple li ho 
demana. 
 
Ramon Xena (ERC) demana que aquest compromís el faci públic el Sr. Cuyàs 
personalment, tenint en compte que en un organisme comarcal un compromís semblant 
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no es va complir. Jordi Cuyàs pren la paraula per dir que malgrat que la designació és 
personal ell renunciarà si se li demana, i que ha formalitzat fins i tot per escrit aquest 
compromís; també invita tots els càrrecs electes en el mateix cas a seguir aquest estil. 
 
 
IV. AUTORITZACIÓ TV VILAFRANCA  
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 
 Atès que el ple municipal, en sessió de 12 de novembre de 1996, va aprovar per 
unanimitat comunicar a la Generalitat de Catalunya l’interès d’aquest Ajuntament en 
la gestió directa d’una televisió local per ones terrestres en el municipi de Vilafranca 
del Penedès, d’acord amb allò que disposava el Decret 320/1996, d’1 d’octubre. 
 Atès que la Generalitat no ha arribat a resoldre els concursos públics 
d’atribució de concessions per a la prestació del servei de televisió local per ones 
terrestres, pel fet que el Ministeri de Ciència i Tecnologia no ha planificat les 
necessàries reserves de freqüències. 
 Atès que l’Ajuntament de Vilafranca, a través de la societat privada municipal 
“SERCOM, S.L.”, gestiona directament des de fa molts anys (abans de l’1 de gener de 
1995) una televisió pública local en el municipi de Vilafranca, legitimada per emetre 
malgrat la mancança d’un títol habilitant en virtut de la disposició transitòria única de 
la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de règim jurídic del servei de televisió local per 
ones terrestres. 
 Atès que la Generalitat ha aprovat recentment el Decret 15/2003, de 8 de gener, 
pel qual es regula el règim transitori de les televisions locals per ones terrestres. 
L’esmentat Decret dóna un marc jurídic transitori a les emissores de televisió local que 
ja funcionen actualment, mitjançant l’atorgament d’autoritzacions administratives 
generals expresses, tenint en compte que en el futur s’ha de produir la transició dels 
serveis de televisió terrestre cap a la tecnologia digital. 
 Atès que l’autorització administrativa que declari el dret a seguir prestant 
l’activitat televisiva s’ha de sol·licitar a la Generalitat abans del dia 17 de març de 
2003, i que la sol·licitud requereix la presentació, endemés d’altra documentació, de la 
certificació de l’acord de la corporació en el qual s’aprovi fer la sol·licitud. 
 
 Per tot això, s’ 
 ACORDA: 
 1r. Fer palesa la voluntat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès de 
continuar prestant directament, mitjançant una societat mercantil privada de titularitat 
municipal (SERCOM, S.L.) el servei de televisió local per ones terrestres de caràcter 
públic, el qual es ve prestant en virtut de la disposició transitòria única de la Llei 
41/1995, i sens perjudici que l’emissió pugui ser captada també per la via del cable. 
 2n. Sol·licitar, d’acord amb el Decret 15/2003, de 8 de gener, el contingut 
obligacional del qual s’accepta, l’atorgament d’una autorització administrativa general 
que declari el dret de l’Ajuntament a seguir prestant l’activitat televisiva. Aquesta 
sol·licitud es presentarà a la Direcció General de Mitjans Audiovisuals de la 
Generalitat. 
 3. Es declara expressament que les emissions de la televisió local no produeixen 
cap tipus d’interferència amb d’altres mitjans de radiodifusió o televisió legalment 
habilitats per emetre. 
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Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor de Comunicació Marcel Esteve destaca que a partir del nou Decret de la 
Generalitat cal demanar autorització per tal que la TV municipal pugui continuar 
funcionant i emetent. Es tracta d’una fórmula transitòria fins al ple reconeixement de les 
televisions locals, lligat a l’aprovació per l’Estat del pla tècnic corresponent. Malgrat les 
mancances del Decret de la Generalitat, s’ha fet un pas endavant, i la norma estableix a 
més a més altres previsions (mínim d’hores d’emissió, producció pròpia, ús del català, 
etc.). 
 
V. ADMINISTRADORS FESTA MAJOR 2003  
 
Es dóna compte al ple de l’acord de la Comissió de Govern de 13 de gener de 2003, 
amb el redactat següent: 
 
 “Nomenar Administradors de la Festa Major d’aquesta vila que ha de celebrar-
se aquest any 2003, a les persones següents: 

Joan Cuyàs Soler 
David Jimènez Carrasco 
Josep Sala Mañé 
Pilar Tarrada Gol 
Roser Vives Tort. 

 De conformitat amb la normativa reguladora aprovada pel Ple Municipal el dia 
11 de febrer de 1980, es donarà compte d’aquest acord al Ple Municipal en la propera 
sessió que es celebri”. 
 
Es fa constar que els administradors i administradores que s’han nomenat han estat 
presentats al consistori abans de l’inici de la sessió. L’alcalde Joan Aguado agraeix que 
les persones esmentades hagin acceptat el nomenament, i els hi desitja sort i encert en la 
seva gestió. 
 
 
VI. MOCIÓ SOBRE DRETS DE LES PARELLES HOMOSEXUALS  
 
Es dóna lectura a la moció següent, presentada pels Grups Socialista, de CiU i d’ERC: 
 

Atès que es considera necessari continuar lluitant contra tota mena de 
discriminació, tal com ja estableix l’article 14 de la Constitució. 
 Atès que l’entitat JAHVA (Joves per l’Alliberament Homosexual a Vilafranca) 
s’ha adreçat a l’alcaldia amb la finalitat de demanar que el ple municipal es pronunciï 
expressament sobre determinades qüestions legislatives que afecten especialment les 
persones homosexuals. 
 Atès que, com ja succeeix en alguns països avançats, es considera que s’hauria 
de reconèixer el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, i que la legislació 
reguladora de les unions estables de parella no hauria de fer distincions entre les 
parelles heterosexuals i les homosexuals. 
 
 Per tot això, i d’acord amb la proposta de l’associació JAHVA, s’ 
 ACORDA: 
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 1r. Adreçar-se aquest Ajuntament al Govern de l’Estat, i als grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, per tal que promoguin una iniciativa 
legislativa de reforma del vigent Codi Civil, reforma que hauria de preveure 
explícitament el dret a contreure matrimoni entre si de les persones del mateix sexe, 
amb els mateixos drets i obligacions que en el cas del matrimoni entre persones de sexe 
diferent. 
 2n. Adreçar-se també al Govern de la Generalitat, i als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, per tal que promoguin una iniciativa legislativa de reforma de 
la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella, de manera que aquesta 
llei estableixi que les parelles estables tinguin els mateixos drets i obligacions, 
independentment de l’orientació sexual dels seus membres, eliminant-se per tant les 
distincions que la llei fa i que no tenen justificació des d’una perspectiva d’igualtat. 
 3. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat, als grups parlamentaris 
del Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i a l’entitat JAHVA. 
 
L’anterior moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
L’alcalde Joan Aguado remarca que es tracta d’una proposta de l’entitat local JAHVA, a 
la qual es proposa donar suport. No són admissibles les discriminacions per raons de 
sexe ni per qualsevol altre motiu. Cal modificar la normativa estatal i autonòmica, 
perquè les parelles homosexuals tinguin els mateixos drets que les heterosexuals. 
D’altra banda, s’estudiarà de quina manera es pot atendre legalment la petició de 
JAHVA, en el sentit que les parelles de fet puguin celebrar alguna mena d’acte públic o 
de cerimònia a l’Ajuntament. 
 
Ramon Xena (ERC) dóna suport a la moció, i recorda que alguns països com Holanda i 
Bèlgica ja reconeixen el dret dels homosexuals a contreure matrimoni entre si. Cal 
garantir la igualtat, com estableix la Constitució. 
 
Raimon Gusi (CiU) també recolza la moció, i recorda que el Parlament de Catalunya va 
aprovar una legislació avançada sobre parelles de fet, malgrat les dificultats i limitacions 
derivades del marc legal estatal. Tal com ja va recomanar la Unió Europea, s’han de 
debatre en els Parlaments les qüestions que la moció planteja. 
 
 
VII. MOCIÓ CONTRA LA GUERRA A L’IRAQ  
 
Es dóna lectura a la moció següent, presentada pels grups Socialista, de CiU i d’ERC: 
 

Atès que després dels fets de l’11 de setembre de 2001 als EUA s’està donant 
una nova forma d’entendre les relacions internacionals, més basada en l’enfrontament 
que en la recerca de les vies del diàleg, i que relega a un paper secundari a 
l’Organització de les Nacions Unides. 

Atès que el govern dels EUA ve expressant reiteradament la seva intenció de 
declarar la guerra contra l’Iraq, exigint a la Comunitat Internacional que se sumi a 
aquesta acció militar.  

Atès que les successives intervencions militars iniciades a l’Iraq, seguides de les 
sancions econòmiques, no han fet sinó empitjorar les condicions de vida de la població 
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d’aquest país, i que una nova guerra només pot servir per incrementar la inestabilitat a 
l’Orient Mitjà i al món. 

Atès les mostres de rebuig a aquesta guerra de moltes altres ciutats i municipis 
del nostre estat, dels propis EUA, i de molts altres països del món, 

Atès que la majoria dels nostres ciutadans i ciutadanes es manifesten preocupats 
davant de la possibilitat de què aquesta guerra es produeixi, davant de la qual es 
mostren contraris. 
 

S’ACORDA: 
Primer. Pronunciar-se contraris a una guerra contra l’Iraq. 
Segon. Demanar al govern espanyol: 

- Que defensi a tots els fòrums internacionals i especialment al Consell de Seguretat 
de les Nacions Unides, i en el si de la UE, una solució diplomàtica i pacífica per al 
conflicte de l’Iraq. 

- Que exigeixi l’aixecament de les sancions a l’Iraq, per evitar que la població 
continuï patint la situació de misèria que suposa el bloqueig. 
Tercer. Exigir al govern de l’Iraq: 

- El compliment de la Resolució 1.441 del Consell de Seguretat de les NNUU 
- El compromís d’atorgar drets democràtics al seu poble i de respecte pels drets del 

poble kurd. 
Quart. Unir-se a aquelles veus que des dels nostres municipis, així com de moltes 

altres ciutats d’EUA i de molts països del món, reclamen una solució pacífica al 
conflicte. 

Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord al President del govern espanyol, als grups 
parlamentaris de les Corts Generals, del Parlament de Catalunya i del Parlament 
Europeu. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Jordi Cuyàs (grup Socialista) destaca que la qüestió ha despertat la sensibilitat de molta 
gent a tot el món, i que s’han produït discrepàncies entre Estats, i entre governs i la 
població. És lamentable que a Espanya el Govern del PP doni suport al concepte de 
guerra preventiva que s’ha inventat el Govern d’EUA presidit per George Bush. No és 
admissible que es plantegi envair i bombardejar un territori per si de cas, amb els 
patiments que això genera. Ja es van poder veure els efectes d’aquesta doctrina al 
Vietnam, quan es va fer una guerra per prevenir l’expansió del comunisme. La situació 
actual no és equiparable a la de principis dels anys 90, perquè aleshores l’Iraq havia 
envaït un país veí. S’ha de fer costat a les posicions més equilibrades que defensen 
alguns països europeus, rebutjar la guerra i invitar tothom a concentrar-se a la plaça de 
la vila contra l’anunciada guerra el proper divendres. 
 
Ramon Xena (ERC) afirma que tot sembla indicar que la guerra serà un fet, i que al 
darrere hi ha la indústria d’armament i petrolera nordamericana. Cal complir les 
resolucions de les Nacions Unides, però evitar la guerra, la qual provoca morts i 
patiments. A més, el bloqueig contra l'Iraq provoca la fam de moltes persones i nens 
innocents. 
 
Raimon Gusi (CiU) afirma que no es pot obviar que el règim de l’Iraq, del president 
Saddan Hussein, és autoritari i ha torturat i reprimit els ciutadans i pobles com el kurd. 
Cal que desaparegui aquest règim i fer la transició cap a la democràcia. Ara bé, no hi ha 
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elements en aquest moment per fer una guerra del món contra l’Iraq, perquè els 
inspectors de Nacions Unides no han acabat la seva tasca i no s’ha justificat que l’Iraq 
poseeixi armes de destrucció massiva que puguin ser utilitzades. Les Nacions Unides no 
han pres cap acord sobre una guerra,  tampoc no hi ha unitat sobre l’assumpte en el si de 
la Unió Europea i els ciutadans de tot el món estan molt  majoritàriament contra un 
conflicte bèl·lic. Fa una crida a manifestar-se i afirma que cal apostar per la prudència i 
per la diplomàcia. 
 
Jordi Cuyàs (grup Socialista) manifesta que el text de la moció és equilibrat i prudent, 
però vol fer constar que el problema no és qui té legitimat per dir si s’ha d’atacar o no. 
Reitera que la guerra preventiva no és admissible, i que al món hi ha a més de Saddam 
altres sàtrapes i torturadors, sense que els seus països hagin estat bombardejats. La mort 
només es pot plantejar quan no hi ha altres solucions possibles. 
 
Raimon Gusi (CiU) recorda que en un altre ple ja va rebutjar el concepte de guerra 
preventiva, cosa que reitera. Malgrat que s’ha d’estar contra la guerra, el règim de l’Iraq 
no pot fer el que fa contra la democràcia, contra el poble kurd, etc. S’ha de respectar el 
dret a l’autodeterminació a tot arreu, fins i tot a Catalunya. 
 
Patro Recober (grup Socialista) intervé per dir que el poble kurd no està assentat només 
a l’Iraq, sinó en altres països com Turquia que també el reprimeixen, però aquí la 
diferència és que Turquia és un país aliat. 
 
 
VIII. MOCIÓ SOBRE PENSIONS DE VIDUÏTAT  
 
Es dóna lectura a la moció següent, presentada pels Grups Socialista, de CiU i d’ERC: 
 
 Atès que diferents organitzacions i col.lectius de persones de l’estat espanyol 
estan impulsant una campanya per tal de promoure una iniciativa legislativa popular, 
adreçada a què per Llei de les Corts Generals es millorin les condicions de les pensions 
de viduïtat, i que aquestes siguin compatibles amb les pensions de l’antic sistema SOVI. 
 Atès que en un acte públic celebrat al Casal fa unes setmanes, organitzat per 
l’associació de veïns de l’Espirall i per l’entitat el Pilar de Vuit, amb el recolzament de 
l’Ajuntament de Vilafranca, l’alcalde de Vilafranca ja va anunciar als membres 
d’aquestes dues entitats que promouria el debat, en el marc del ple municipal, d’una 
moció de consens que donés suport a aquesta iniciativa. 
            Atesa la preocupació i sensibilitat que sempre tots els grups municipals de 
l’Ajuntament de Vilafranca han mostrat en relació a la millora de les pensions i 
condicions de vida d’aquells que més ho necessiten. 
 
 Atès que es considera d’interès donar suport a l’esmentada iniciativa, s’ 
 ACORDA: 
 1. Expressar el total suport del ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a 
la campanya, tendent a posar en marxa una iniciativa legislativa popular que permeti 
l’aprovació d’un text legal que millori les condicions de les pensions de viduïtat. 
L’Ajuntament donarà suport material a aquesta campanya. 
 2. Donar trasllat d’aquesta moció a les associacions que han impulsat aquesta 
reivindicació, així com aquelles que a Vilafranca poden tenir un interès en la temàtica, 
als Governs de l’Estat i de la Generalitat i als grups parlamentaris del Congrés dels 
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Diputats i del Parlament de Catalunya. També es donarà trasllat al conjunt de 
formacions polítiques locals, i als seus òrgans comarcals. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Es fa constar que s’havia presentat una moció similar per part del grup de CiU, la qual 
és retirada a la vista que s’ha arribat a un acord per a la presentació de la moció unitària 
que ha estat transcrita anteriorment. 
 
Jordi Cuyàs (grup Socialista) afirma que cal donar suport polític a la iniciativa 
legislativa per a millorar les pensions de viduïtat. A més, no és acceptable que aquestes 
pensions ja minses siguin incompatibles amb les del sistema SOVI. A Vilafranca la 
iniciativa l’encapçala l’entitat el Pilar de Vuit. L’Ajuntament ja ha donat suport a la 
iniciativa, i si cal donar-ne més ho farà. 
 
Ramon Xena (ERC) dóna ple suport a la moció, i recorda que malauradament les dones 
que queden vídues no tenen els mateixos drets que els homes. També destaca els 
entrebancs que està posant la Generalitat en les avaluacions dels graus de disminució, la 
qual cosa va en una línia no acceptable de retallar les prestacions socials. 
 
Raimon Gusi (CiU) es mostra favorable a la moció perquè les persones vídues han de 
tenir una pensió digna. Amb els canvis consensuats, CiU retira la seva moció sobre 
l’assumpte. 
 
 
IX. MOCIÓ SOBRE PENSIONS VIDUÏTAT  
 
Una moció presentada per CiU sobre aquesta matèria és retirada pel propi grup, tal com 
s’ha exposat en el punt anterior de l’ordre del dia. 
 
 
X. MOCIÓ SOBRE REVOCACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’UNA MEDA LLA DE 
LA VILA A FRANCISCO FRANCO  
 
Es dóna lectura a la moció següent presentada pels grups d’ERC, Socialista i de CiU. 
 

Atès que darrerament s’ha estudiat si l’Ajuntament de Vilafranca havia atorgat 
en el passat algun títol o reconeixement al dictador Francisco Franco. 

Atès que el ple municipal, per acord adoptat per unanimitat el 20 de gener de 
1973, va atorgar la medalla de la Vila, en la seva categoria d’or, al dictador Francisco 
Franco Bahamonde. 

Atès que de tots és coneguda la llarga llista de repressions, morts, exili, 
execucions etc.. 

Atès que va ser el braç inductor de l'assassinat del President de la Generalitat 
de Catalunya, Lluís Companys i Jover. 

Atès tot el que ha estat esmentat anteriorment exposat i , podent adjuntar-hi més 
dades. 
 

El ple acorda 
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 Revocar l'acord del Ple Municipal de 20 de gener de 1973, sobre la concessió de 
la medalla d'Or de la Vila al dictador Francisco Franco Bahamonde.   
 
La moció anterior s’ha aprovat per unanimitat. Inicialment havia plantejat la moció el 
grup d’ERC, però finalment s’ha arribat al redactat de consens transcrit. 
 
Ramon Xena (ERC) recorda que l’any 1973 el ple municipal va aprovar per unanimitat 
concedir la medalla d’or de la vila al dictador Francisco Franco. El Cap de l’Estat va 
guanyar una guerra i va reprimir els ciutadans i va suprimir les llibertats. Cal tornar les 
coses al seu lloc i revocar l’acte de concessió de la medalla. 
 
Raimon Gusi (CiU) dóna suport a la moció, perquè amb el sistema democràtic assolit 
cal revocar la concessió de la medalla. Els regidors que van donar suport a la moció o bé 
estaven d’acord amb la concessió o van ser pressionats. 
 
Jordi Cuyàs (grup Socialista) recolza la moció, i afirma que fa trenta anys no podia 
sospitar que seria el portaveu del grup municipal de govern en el moment de revocar-se 
la medalla. Considera que els regidors de l’any 1973 devien haver estat pressionats, 
perquè en aquell moment ja existia una oposició al règim, el qual entrava en la seva fase 
final. És positiu que trenta anys després es pugui aprovar una moció com aquesta. 
 
 
XI. MOCIÓ D’ERC SOBRE CARRER PUIG ANTICH  
 
Es dóna lectura a la moció següent presentada per ERC: 
 

Salvador Puig Antich, jove llibertari, va participar en les activitats del MIL 
(Movimiento Ibérico de Liberación) amb la seva lluita contra la dictadura franquista i la 
societat que li donava suport. El 25 de setembre de 1973 va ser detingut junt amb altres 
companys acusat d’assassinar un policia. El 2 de març de 1974, el govern franquista el va 
executar al garrot. Salvador Puig Antich va ser víctima de la intransigència sagnant i 
inclement d'un règim totalitarista, el franquista, que menyspreava els Drets Humans, i 
d’entre ells el principal, el Dret a la Vida, amb l’execució dels adversaris polítics i dels 
ciutadans i ciutadanes que creien en la llibertat i que discrepava del sistema. Però un cop 
aplicada, la pena de mort, no retorna la vida als executats. Si l’haguessin indultat, s’hauria 
beneficiat d’una de les amnisties que es van concedir el 1977 i el 1978. Al 6 de desembre 
del 1978, amb la nova Constitució espanyola, s’abolia la pena de mort 

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha donat diverses vegades suport a la 
memòria de qui va ser i què va significar Salvador Puig Antich. L’any 1994, en una 
moció aprovada per al consistori, es va donar suport al recurs de revisió promogut pels 
familiars de Salvador Puig Antich, demanant la revisió de les sentències de dates 8-1-74 i 
11-2-74 dictades pel "Consejo de Guerra" i el "Consejo Supremo de Justicia Militar" 
respectivament, que van conduir a la seva execució el dia 2 de març de 1974. A l’any 
1999, el Ple va ratificar el suport a la família. 

Salvador Puig Antich té vincles d'amistat i familiars a Vilafranca. La seva 
condemna i execució va generar una gran indignació a la societat vilafranquina que no en 
va quedar al marge dels moviments de protesta que esclataven arreu del món contra la 
barbàrie del franquisme. La figura de Salvador Puig Antich és un referent històric de la 
lluita contra el règim totalitari franquista. És el jove que es revolta sobre la injustícia, 
contra la intolerància. És un clam a la llibertat i contra la injustícia. 



 32 

És la memòria de fins on pot arribar un règim totalitari i intolerant, un estat policial 
que reprimeix les idees discrepants, una economia capitalista liberal, que afavoreix als més 
rics i perjudica als més pobres,... Salvador Puig Antic és el símbol de l’assassinat legal que 
practicava el franquisme, és una víctima en mans de la pena de mort, l’última víctima 
visible del franquisme. 
 

Per tots aquests motius, 
I donada la nova urbanització de sòl residencial a Vilafranca, el grup municipal 

d’ERC proposem al Ple Municipal  
Que atorgui el nom d’un carrer o plaça destacada de Vilafranca a Salvador Puig 

Antich, assassinat pel franquisme el 2 de març de 1974. Alhora que reitera novament la 
revisió del cas de Salvador Puig Antich i d'altres per tal de fer justícia. 
 
Ramon Xena (ERC) destaca que Salvador Puig Antich va ser el darrer executat pel 
règim de Franco. Es un símbol, té arrels vilafranquins i esdevé oportú donar el nom 
d’algun carrer o plaça a Salvador Puig Antich. A més, el seu cas judicial no ha estat mai 
revisat, i hi ha moltes sospites sobre allò que veritablement va passar. 
 
Raimon Gusi (CiU) ratifica que Puig Antich va ser el darrer “vilafranquí” i català 
executat per la dictadura, i creu que s’ha de revisar el cas i donar-li el nom d’un carrer. 
 
Jordi Cuyàs (grup Socialista) comparteix l’esperit de fons de la moció. L’execució va 
commoure la societat, i entén que la pena de mort és bàrbara i irreversible. Cal donar 
suport a la revisió del procés judicial. De tota manera, entén que imposar el nom d’un 
carrer a S. Puig Antich significaria personalitzar en excés, quan hi ha moltes altres 
víctimes del règim. Proposa que el que es faci sigui situar en un lloc significatiu (plaça 
dels drets humans) una plaça o escultura contra la pena de mort. 
 
Malgrat que els regidors Ramon Xena i Raimon Gusi defensen que Puig Antich tenia 
arrels vilafranquines i que totes les propostes fetes resulten compatibles, finalment 
s’arriba a un text de consens, pel qual es demana la revisió del procés judicial i s’afirma 
que en un proper ple es plantejarà una moció sobre la millor manera de simbolitzar el 
parer municipal al respecte. 
 
El text que finalment s’aprova per unanimitat és el següent: 
 

Salvador Puig Antich, jove llibertari, va participar en les activitats del MIL 
(Movimiento Ibérico de Liberación) amb la seva lluita contra la dictadura franquista i la 
societat que li donava suport. El 25 de setembre de 1973 va ser detingut junt amb altres 
companys acusat d’assassinar un policia. El 2 de març de 1974, el govern franquista el va 
executar al garrot. Salvador Puig Antich va ser víctima de la intransigència sagnant i 
inclement d'un règim totalitarista, el franquista, que menyspreava els Drets Humans, i 
d’entre ells el principal, el Dret a la Vida, amb l’execució dels adversaris polítics i dels 
ciutadans i ciutadanes que creien en la llibertat i que discrepava del sistema. Però un cop 
aplicada, la pena de mort, no retorna la vida als executats. Si l’haguessin indultat, 
s’hauria beneficiat d’una de les amnisties que es van concedir el 1977 i el 1978. Al 6 de 
desembre del 1978, amb la nova Constitució espanyola, s’abolia la pena de mort 

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha donat diverses vegades suport a la 
memòria de qui va ser i què va significar Salvador Puig Antich. L’any 1994, en una 
moció aprovada per al consistori, es va donar suport al recurs de revisió promogut pels 
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familiars de Salvador Puig Antich, demanant la revisió de les sentències de dates 8-1-74 i 
11-2-74 dictades pel "Consejo de Guerra" i el "Consejo Supremo de Justicia Militar" 
respectivament, que van conduir a la seva execució el dia 2 de març de 1974. A l’any 
1999, el Ple va retificar el suport a la família. 

Salvador Puig Antich té vincles d'amistat i familiars a Vilafranca. La seva 
condemna i execució va generar una gran indignació a la societat vilafranquina que no 
en va quedar al marge dels moviments de protesta que esclataven arreu del món contra la 
barbàrie del franquisme. La figura de Salvador Puig Antich és un referent històric de la 
lluita contra el règim totalitari franquista. És el jove que es revolta sobre la injustícia, 
contra la intolerància. És un clam a la llibertat i contra la injustícia. 

 És la memòria de fins on pot arribar un règim totalitari i intolerant, un estat 
policial que reprimeix les idees discrepants, una economia capitalista liberal, que 
afavoreix als més rics i perjudica als més pobres,... Salvador Puig Antic és el símbol de 
l’assassinat legal que practicava el franquisme, és una víctima en mans de la pena de 
mort, l’última víctima visible del franquisme. 
 

Per tots aquests motius,s’acorda: 
1. Donar suport novament a la revisió del cas Salvador Puig Antich i d’altres per 

tal de fer justícia. 
2. Que en un proper ple municipal es presenti una moció, amb el màxim de 

consens possible, per tal de simbolitzar en alguna via pública de Vilafranca els fets 
exposats en la moció, en la forma que es consideri més convenient (placa sobre la pena 
de mort, denominació Salvador Puig Antich, etc.). 
 
 
XII. MOCIÓ SOBRE EQUIPAMENTS CULTURALS  
 
Se sotmet al ple la moció següent presentada pels grups d’ERC, Socialista i de CiU: 
 

Atesa la situació del teatre municipal de Cal Bolet. 
Atès que  no és acceptable el fet d'haver marxar en algunes ocasions fora de 

Vilafranca per tal d'assajar una obra de teatre, per exemple. 
Atès que darrerament s'han hagut de fer alguns actes públics fora de Vilafranca 

per no disposar-se de cap local en condicions. 
Atès que Vilafranca es mereix infraestructures culturals adequades, 

 
El Ple acorda: 
1.- Fer les actuacions adients per tal de reforçar l'ús polivalent del Teatre de 

Cal Bolet. 
2.- Que es portin a terme les accions adients per tal que l’edifici que ubica el 

col·legi de Sant Josep s’ajusti a la normativa vigent, especialment en matèria de 
supressió de barreres arquitectòniques. 

3.- Que els diners, sorgits de la venda de l'hotel Pere III, es destinin a la 
construcció d'un auditori polivalent, tal com s'havia manifestat en més d'una ocasió.  
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. El text inicial partia d’ERC, si bé s’hi han 
fet correccions proposades pels grups Socialista i de CiU que han estat acceptades pel 
grup d’ERC. 
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Ramon Xena (ERC) defensa que, encara que no n’hi haurà prou, els diners procedents 
de la venda de l’hotel Pere III s’han d’invertir en la construcció d’un nou auditori. Quant 
al teatre Cal Bolet, té un ús escàs, i s’ha de passar ja de la fase d’estudis a donar a 
l’equipament un ús polivalent que augmenti el nivell d’utilització. Quant al col·legi Sant 
Josep, hi ha una cessió d’ús, però s’han d’estudiar les perspectives de futur i exigir que 
compleixi la legislació sobre supressió de barreres arquitectòniques, en tant que centre 
d’ús públic i com han fet ja altres escoles. 
 
Raimon Gusi (CiU) manifesta que a parer del seu grup el teatre Cal Bolet s’hauria de 
vendre, i destinar els diners obtinguts i els de l’hotel a un nou auditori polivalent. Quant 
al col·legi de Sant Josep, naturalment s’ha d’adaptar a la legislació sobre supressió de 
barreres, però no s’ha de plantejar la supressió de l’escola, perquè totes les escoles són 
necessàries. 
 
Jordi Cuyàs (grup Socialista) afirma que el govern municipal considera que el teatre Cal 
Bolet s’ha de mantenir perquè forma part del patrimoni i de la història de la vila (el 
regidor Josep Soler s’adheriria després a aquesta postura), i a més l’any 2000 ha tingut 
un bon nivell d´ús, amb més de 135 actes. Cal dotar el teatre de més polivalència 
condicionant-lo si cal, i endemés fer un auditori polivalent de capacitat mitjana (unes 
1.000 persones com a màxim) on s’hi puguin fer actuacions diverses, comptant amb els 
diners de la venda de l’hotel Pere III. Quant al col·legi Sant Josep, cal que compleixi la 
norma sobre supressió de barreres. Finalment, Jordi Cuyàs demana que consti en acta 
que s’han aprovat unes mesures concretes a l’abast de l’Ajuntament, si bé per 
esdeveniments més grans caldrien infraestructures culturals que haurien de proporcionar 
la Generalitat i la iniciativa privada. 
 
Patro Recober (grup Socialista) es mostra satisfet pel consens, però nega que el teatre 
Cal Bolet tingui escassa utilització, perquè s’hi fan moltes i diverses activitats. També 
caldrà estudiar com ha de ser el nou auditori, perquè no es pot tenir una capsa buida per 
a qualsevol ús. Moltes ciutats iguals de grans o més que Vilafranca voldrien tenir un 
teatre com Cal Bolet, i s’ha de tenir present que resulten difícilment compatibles les 
activitats d’audició i de ball. 
 
Ramon Xena (ERC) estaca que bona part dels actes de Cal Bolet són escolars, que 
efectivament s’haurà d’estudiar com ha de ser l’auditori i que no és acceptable que 
tècnics de cultura afirmin que les propostes culturals d’ERC són bajanades. 
 
 
XIII. MOCIÓ D’ERC SOBRE DEFENSA DE CATALUNYA I DECL ARACIONS 
DEL PRESIDENT DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 
Es presenta la següent moció per part del grup d’ERC: 
 

La Identitat i el dret a l’autogovern de Catalunya estan patint una important 
ofensiva del nacionalisme espanyol en els darrers anys. Aquesta ofensiva, impulsada 
pel govern del PP i amb la complicitat d’importants grups econòmics i mediàtics, està 
arribant a uns extrems que posen en entredit les mateixes bases de la convivència 
democràtica. Les recents declaracions del president del Tribunal Constitucional, 
Manuel Jiménez de Parga, en són la millor mostra. És molt greu que el responsable de 
l’Alt Tribunal que, entre d’altres, té com a comesa l’arbitratge en els conflictes que 
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puguin sorgir entre els diferents poders de l’Estat -i, entre ells, les comunitats 
autònomes- emeti opinions excloents i que qüestionen el dret a l’autogovern de 
Catalunya. Les declaracions de Jiménez de Parga, a més, tenen un to xulesc i 
autoritari, propi de la dreta neofranquista dels primers anys de la transició, que li 
treuen tota legitimitat per continuar ocupant ni per un moment més el càrrec que 
ostenta. 

 
És per això que s’ACORDA: 
1.- Refermar la legitimitat històrica de l’autogovern del poble de Catalunya i el 

seu dret a dotar-se dels intruments que requereixi per a decidir lliurement i 
pacíficament el seu futur. 

2.- Rebutjar la campanya excloent que el nacionalisme espanyol està impulsant 
amb gran virulència en els darrers temps. 

3.- Fer pública la protesta més enèrgica per les greus declaracions de Manuel 
Jiénez de Parga i sol.licitar la seva dimissió com a president del Tribunal 
Constitucional. 

4.- Trametre al Sr. Manuel Jiménez de Parga la documentació adient perquè 
pugui conèixer la realitat del poble de Catalunya. 

5.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, a les 
associacions municipalistes catalanes i al mateix president del Tribunal Constitucional. 
 
Aquesta moció, respecte del seu text originari, ha experimentat una modificació en el 
seu punt dispositiu quart, a proposta del grup Socialista acceptada per ERC. 
 
La moció ha estat aprovada per unanimitat. 
 
Ramon Xena (ERC) remarca que la moció és prou explícita. Jiménez de Parga ha negat 
l’existència de comunitats històriques, obviant la història de Catalunya i el respecte que 
mereix. 
 
Raimon Gusi (CiU) afirma que les declaracions són desafortunades, sobretot perquè 
procedeixen del president del Tribunal que ha de resoldre els conflictes entre l’Estat i les 
Comunitats Autònomes. El Sr. Jiménez de Parga ha quedat incapacitat per a jutjar. Com 
sia que CiU ha presentat al ple una moció similar, proposa acollir-se a l’exposició de 
motius de la moció de CiU, i mantenir la part dispositiva de la moció d’ERC. Aquesta 
proposta és rebutjada pels grups d’ERC i pel Socialista, pel fet que la moció d’ERC va 
ser la primera en ser presentada. 
 
Jordi Cuyàs (grup Socialista) recorda que els socialistes catalans i vilafranquins han pres 
postura, i considera que les declaracions del Sr. Jiménez de Parga són lamentables, més 
i quan han estat reiterades. Proposa una modificació del punt quart de la moció, que 
inicialment proposava declarar persona non grata al Sr. Jiménez de Parga (no és 
partidari de declarar no grata a cap persona), modificació que és acceptada per ERC. 
 
Finalment, Ramon Xena (ERC) proposa que quan es presentin mocions es deixin a la 
bústia de tots els grups, per tal d’evitar duplicitats 
 
 
XIV. MOCIÓ DE CIU SOBRE DECLARACIONS DEL PRESIDENT DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
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Una moció de CiU rebutjant les declaracions del president del TC sobre les comunitats 
històriques ha estat retirada, a la vista de la moció aprovada en el punt anterior de 
l’ordre del dia. 
 
 
AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER VIA D’URGÈNCIA. MO CIÓ 
SOBRE SENTÈNCIA JUDICIAL PEL CAS DE L’ESTANY DE BAN YOLES 
 
Es dóna lectura a una moció de l’alcaldia, per via d’urgència. El text de la moció és el 
següent: 
 
 1. Que es declari d’urgència la discussió i la votació d’aquesta moció, amb la 
consegüent ampliació de l’ordre del dia de la sessió plenària d’11 de febrer de 2003. 
 
 2. Que s’aprovi la següent MOCIÓ: 
 Recentment s’ha tingut coneixement de la sentència dictada pel Jutjat Penal 
núm. 2 de Girona sobre el cas de l’enfonsament de la barca “l’Oca” a l’estany de 
Banyoles. Aquesta sentència condemna en el mateix grau els responsables materials 
dels fets i l’autoritat política del municipi de Banyoles. 
 Sens perjudici de respectar la independència del poder judicial, i a l’espera d’un 
estudi aprofunditat de la resolució dictada, s’ACORDA: 
 

1. Manifestar i traslladar la solidaritat d’aquest Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès a l’Ajuntament de Banyoles i a l’exregidor d’Urbanisme i Medi Ambient Josep 
Alsina. 
 2. Expressar la perplexitat que de manera general pateix el món local en veure 
la càrrega penal desproporcionada amb què s’ha penalitzat una responsabilitat 
política. 
 3. Recordar que hi ha milers de ciutadans i ciutadanes que exerceixen d’electes 
locals, al servei dels seus municipis i que, davant circumstàncies com les que ara es 
presenten, encara és més d’agrair la seva dedicació. 
 
La declaració d’urgència, i la corresponent ampliació de l’ordre del dia, s’aprova per 
unanimitat. 
 
Quant a la moció, ha estat aprovada també per unanimitat. 
 
L’alcalde Joan Aguado afirma que no és lògic que la responsabilitat pels fets recaigui 
sobre un càrrec polític. 
 
Ramon Xena (ERC) també destaca la injustícia de carregar la responsabilitat sobre un 
regidor, el qual a més no té nocions ni competències sobre navegació. 
 
Raimon Gusi (CiU) manifesta que espera que els recursos contra la sentència prosperin, 
i que el fons de l’assumpte és preocupant. Els ciutadans s’han de poder presentar 
lliurement i tranquil·lament a les eleccions. 
 
Jordi Cuyàs (grup Socialista) afirma que si els càrrecs electes roben o són corruptes han 
de ser condemnats, però no són justes resolucions com aquesta que poden implicar un 
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rebuig de la ciutadania a formar part  dels consistoris equivalent a l’efecte que produeix 
el terrorisme, pel que es pot parlar d’un cert terrorisme judicial. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l'ordre del dia es produeix només la intervenció del regidor de CiU 
Raimon Gusi, qui afirma que avui s’ha celebrat a Barcelona una reunió sobre el Fòrum 
de les Cultures 2004, i pregunta sobre l’opinió del govern municipal i si l’Ajuntament 
participarà en aquest Fòrum. Contesta el regidor Jordi Cuyàs que avui no s’ha pogut 
assistir a la reunió. Malgrat que es mantenen relacions amb l’organització, els actes 
tindran lloc bàsicament a Barcelona, i serà difícil organitzar actes a Vilafranca, tot i que 
s’intenta fer algun acte sobre cultura gastronòmica. No és segur però que sigui possible. 
 
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                                            Joan Aguado i Masdeu 


