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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 09/2015 
Caràcter: ordinari 
Data: 27 d’octubre de 2015 
Horari: de 20:07 a 23:36 hores   
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull i Riba 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 

- Josep Àlvarez i Picos (ERC) 
- Ramon  Arnabat i Mata (VeC) 
- Montse Arroyo i Ferrando (grup Socialista) 
- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP) 
- Raimon Gusi i Amigó (CiU) 
- Mònica Hill i Giménez (ERC) 
- Josep Maria Martí i Ràfols (CiU) 
- Marcel Martínez i Mané (CUP) 
- Miquel Medialdea i Guijo (grup Socialista) 
- Joan Manel Montfort i Guasch (CiU) 
- Meritxell Montserrat i Mestres (CiU) 
- Toni Peñafiel i Hervás (VeC) 
- Josep Ramon i Sogas (PP) 
- Francisco Romero i Gamarra (grup Socialista) 
- Aureli Ruiz i Milà (CiU) 
- Pere Sàbat i Lluverol (ERC) 
- Laia Santís i Martí (CUP) 
- Ramon I. Zaballa i Serra (PSC) 

 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 

- Dolors Rius i Marrugat (CiU) 
- Anna Doblas i Ruiz (CiU) 

 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també 
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Amb caràcter preliminar, l’alcalde Pere Regull dóna la benvinguda a un grup 
d’alumnes del col·legi Sant Josep que avui són al saló de sessions i que participen 
en el projecte educatiu “Tots som regidors”. També comenta que s’ha presentat per 
urgència una moció sobre l’emergència humanitària que pateix actualment el poble 
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sahrauí, i que a petició de l’entitat impulsora de la moció la possible declaració 
d’urgència i la moció mateixa es tractaran en primer lloc (i no en l’últim) dins de 
l’apartat de mocions. 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet al Ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 29/09/2015, 
la qual és aprovada per assentiment. 
 
 
I. ORDENANÇA ESTABLIMENTS PÚBLICA CONCURRÈNCIA 
 
Se sotmet al Ple el dictamen següent: 
 
Atès que l’actual Ordenança municipal reguladora dels establiments de pública 
concurrència, de Vilafranca del Penedès, va ser aprovada definitivament pel Ple de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès el dia 10 de juliol de 2004, amb 
modificacions puntuals posteriors aprovades definitivament pel Ple els dies 
19/09/2006, 22/09/2009 i 23/07/2013.  
 
Atès que l’esmentada Ordenança ha de ser objecte de revisió i d’actualització, amb 
la finalitat d’adaptar-la a les noves necessitats i a la legislació vigent. 
 
Atès que amb posterioritat a l’aprovació de l’Ordenança s’han dictat, entre altres, 
les rellevants normes següents que tenen una relació directa amb la matèria: 
 
-Llei del Parlament 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles i les activitats recreatives. 
 
-Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives, amb inclusió del Catàleg d’activitats que conté com 
annex I. 
 
-La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 
 
-La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 
 
-La Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. 
 
- L’Ordenança municipal reguladora dels règims d’intervenció administrativa de les 
activitats i instal·lacions, de Vilafranca del Penedès, aprovada definitivament pel Ple 
municipal el 28 de setembre de 2010. 
  
- L’Ordenança municipal de Vilafranca del Penedès reguladora del soroll i les 
vibracions, de 27 de març de 2012. 
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Atès que cal adaptar l’Ordenança a aquest marc normatiu sobrevingut, la qual cosa 
aconsella que el seu text no reguli amb detall aspectes com els procediments per a 
la concessió de llicències o per a la presentació de comunicacions prèvies, o el 
règim sancionador. En aquest sentit, l’Ordenança es remet al marc normatiu 
supramunicipal aplicable, el qual a més pot ser canviant al llarg del temps. 
 
Atès que la revisió també incorpora canvis puntuals substantius en l’Ordenança, 
flexibilitzant-se i millorant-se alguns requisits aplicables a establiments tipus bar o 
restaurant, i qüestions determinades com per exemple les condicions 
d’emplaçament dels establiments de restauració, l’alçada lliure mínima dels locals, 
el nombre i tipologia de serveis higiènics, la previsió de magatzems, el càlcul de 
l’aforament dels locals, les terrasses en espais privats oberts, l’accessibilitat, etc. 
 
Atès que la nova Ordenança estableix modificacions en el règim dels establiments 
on s’exerceix la prostitució i regula aspectes relatius a les activitats d’associacions i 
clubs de cànnabis i emplaçament i condicions dels centres de culte o religiosos. 
Respecte d’aquests tres tipus d’establiments, la Junta de Govern Local de 24 de 
març de 2014 va acordar suspendre per un any, a partir de  l’endemà de la 
publicació de l’acord en el BOPB que va tenir lloc el 8 d’abril de 2014, l’atorgament 
de llicències urbanístiques i ambientals i l’eficàcia de les comunicacions d’inici 
d’activitats, suspensió que s’ha de perllongar fins a l’entrada en vigor de la nova 
Ordenança, amb la finalitat d’impedir la creació i la consolidació de situacions i usos 
no ajustats a la nova normativa. La suspensió fou prorrogada per un any més com 
a màxim per acord del Ple de 24 de març de 2015. 
 
Atès que la nova Ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple en sessió de 24 de 
març de 2015, amb el vot favorable dels grups de CiU i Socialista i l’abstenció de la 
resta de grups municipals, i s’ha sotmès a informació pública en forma legal durant 
el termini d’un mes. 
 
Atès que durant el període d’informació pública han presentat al·legacions: 
 

a) El grup del PP, que formula diferents esmenes sobre la regulació dels clubs 
cannàbics, i demana també que es clarifiqui què s’entén per centres docents 
a efectes de proximitat amb determinats establiments de concurrència 
pública. 
 

b) La Comunitat de Propietaris del carrer d’Amàlia Soler núms. 120-124, sobre 
clubs cannàbics i, en menor mesura, sobre locals on s’exerceix la prostitució. 

 
c) L’advocada Amina Omar, sobre el clubs de cànnabis. 

 
Atès que el contingut de les esmenes i la seva valoració es recull en el document 
signat per l’arquitecte Cap de Planejament, Llicències i Disciplina Urbanística i pel 
Cap dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament que consta a l’expedient, document que 
proposa acceptar parcialment les esmenes i modificar puntualment l’Ordenança en 
uns sentits determinats i articulats. S’accepta la proposta formulada, la qual es 
dóna per reproduïda. 
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Atès que d’ofici, i a proposta tècnica, s’incorpora una mesura consistent en admetre 
aparells reproductors d’imatge i de so en el establiments amb degustació si el nivell 
sonor resta limitat, i també s’introdueixen modificacions puntuals per tal d’adaptar 
el text de l’Ordenança a la nova Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, llei que en l’exercici de les activitats 
econòmiques reforça els sistemes de declaració responsable i de comunicació, en 
detriment dels sistemes de llicència i autorització, que es reserven per a supòsits 
necessaris previstos en una norma amb rang de llei. 
 
Atès que consta a l’expedient un text final de l’Ordenança amb els canvis resultants 
de les al·legacions acceptades i dels canvis introduïts d’ofici. 
 
Per tot això, s’ACORDA: 
 
1. Acceptar parcialment les al·legacions presentades pel grup del PP, la Comunitat 
de Propietaris del carrer d’Amàlia Soler núms. 120-124 i l’advocada Amina Omar, 
en els termes del document signat per l’arquitecte Cap de Planejament, Llicències i 
Disciplina Urbanística i pel Cap dels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament, que 
consta a l’expedient. Es notificarà aquest acord a les persones que han presentat 
al·legacions, juntament amb una còpia del document tècnic esmentat. 
 
2. Aprovar definitivament la nova Ordenança municipal reguladora dels 
establiments de pública concurrència de Vilafranca del Penedès, d’acord amb el text 
incorporat a l’expedient, que consta de vuitanta-sis articles,  dues disposicions 
addicionals, sis disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició 
final. 

 
3. L’Ordenança entrarà en vigor una vegada transcorregut el termini de quinze dies 
des de la publicació del seu text complet en el Butlletí Oficial de la província. També 
es publicarà posteriorment una referència de l’aprovació definitiva en el DOGC. 
 
L’anterior dictamen ha estat aprovat amb 10 vots a favor (CiU i grup Socialista), 1 
en contra (PP) i 8 abstencions (CUP, ERC i VeC). 
 
Francisco Romero (tinent d’alcalde d’Acció Territorial i grup Socialista) destaca la 
feina realitzada per adaptar l’Ordenança, ja aprovada inicialment i que avui es 
tracta de ratificar definitivament. Portem a terme una adaptació normativa, 
flexibilitzem alguns requisits tècnics complint el codi tècnic i totes les garanties, 
però alhora fent possibles les activitats en locals sobretot del centre que són petits 
o que tenen poca alçada, i regulem activitats com centres religiosos, clubs de 
cànnabis i locals de prostitució. Les al·legacions presentades se centren en els clubs 
cannàbics i n’acceptem algunes, però lògicament l’Ajuntament no és competent per 
a prohibir una determinada activitat com la dels clubs cannàbics d’aquesta mena. 
Podem regular condicions d’instal·lació, proximitat màxima respecte a equipaments, 
etc., però no prohibir l’activitat en si mateixa. 
 
Josep Ramon (PP) valora positivament l’esperit de l’Ordenança. S’han fet 
adaptacions legals i tècniques i es facilita amb garanties l’ús de locals antics. El PP 
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només s’oposa als clubs cannàbics, i si aquest assumpte es pogués votar 
separadament el PP votaria a favor de la resta de l’Ordenança. És cert que s’han 
acceptat esmenes del PP sobre clubs de cànnabis (distància respecte de centres 
escolars, prohibició de subministrament d’alcohol en els locals, etc.), i Josep Ramon  
admet que l’Ajuntament no és competent legalment per a prohibir l’activitat, però 
caldria a parer seu haver estat més exigent i endurir els requisits, ja que els criteris 
del Departament de Salut de la Generalitat aplicats no són suficients. 
 
Toni Peñafiel (VeC) saluda a la gent que pesta avui atenció al Ple, al saló de 
sessions o per TV o ràdio. L’Ordenança és molt correcta tècnicament i jurídicament, 
i l’informe dels serveis jurídics i urbanístics contestant les al·legacions sobre els 
clubs de cànnabis és plenament compartit. Ara bé, parlem d’una Ordenança 
important i el període d’informació pública preceptiu legalment no és suficient. Cal 
exigir més informació, i també una major participació ciutadana. VeC s’abstindrà en 
la votació. 
 
Mònica Hill (ERC) manifesta que el seu grup s’abstindrà com ja va fer arran de 
l’aprovació inicial. S’ha portat a terme una tramitació correcta, una adaptació 
normativa i una flexibilització ponderada d’alguns requisits dels locals. També les 
al·legacions han estat estudiades i algunes acceptades. 
 
Marcel Martínez (CUP) agraeix la presència de joves estudiants al saló de sessions 
avui. L’Ordenança aborda assumptes tècnics i tracta de resoldre problemes 
d’accessibilitat dels locals. Celebra que les al·legacions sobre clubs cannàbics no 
s’hagin resolt seguint pautes de repressió o prohibició d’aquesta activitat. La CUP 
s’abstindrà en la votació. 
 
II. MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT 2015 
 
Es presenta a aprovació el text del dictamen següent:  
 
PRIMER.- Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire 
inajornable, l'expedient núm. 13 d'Habilitació de crèdits extraordinaris, de 
Suplements de crèdit i de Transferències de crèdit  del Pressupost de l'Entitat 
d'enguany mitjançant majors ingressos, baixes per transferència de partides que 
ofereixen sobrant, baixes de partides i aplicació del romanent de tresoreria de 
l’exercici 2014, de conformitat amb el que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 
5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
segons el detall següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS: 
Partida 
 
2.92028.13100 Endarreriments paga extra 2012 
 a personal de baixa .......................... 17.885,89 
 
2.16401.22401 Indemnització serveis funeraris ......... 19.500,00 
 
7.33803.22699 Despeses Festes de Sant Raimon ...... 15.000,00 
 
4.45402.22706 Elaboració del Pla Director del 
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 Projecte Winewalk ........................... 18.000,00 
 
4.15501.60900 Urbanització espai públic entorn 
 eix de la via .................................... 346.757,76 
 
4.45402.60900 Construcció d’un pont a la riera de 
 Llitrà.- Projecte Winewalk ................. 85.000,00 
 
7.33303.74400 Vinseum.- Transfer. capital per 
 obres edifici c/ Clascar ..................... 30.000,00  
 
7.34101.77000 Transf. De capital a Seraf Penedès 2, 
 SL–Conveni obres bar zona esportiva  100.000,00  
 
4.45401.76100 Transf. Diputació.- Conveni itinerari 
 Vianants Ctra. BV2127 tram Vilafranca 

Enllaç muntanya Sant Jaume ............   79.555,69 711.699,34 
 
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS ......................  711.699,34 
  .....................................................       
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
 
5.24117.13100 Programa Treball i Formació.- sous ....   21.060,00 
  
6.13201.15200 Treballs extraordinaris Policia Local .... 11.000,00 
 
5.24117.16000 Programa Treball i Formació- seg.soc. 6.810,00 
 
4.32602.21200 Manteniment centres educatius .........     3.513,00 
  
4.92022.22100 Electricitat edificis municipals ............ 4.037,23  
 
2.92009.22103 Combustibles vehicles municipals ...... 1.500,00 
 
2.92001.22604 Defensa jurídica i gestoria ................ 1.731,83 
 
2.16401.22699 Readquisició nínxols .........................    7.000,00 
 
2.92001.22699 Despeses comitè d’empresa .............. 100,00 
 
2.92022.22699 Gestió finques municipals ................. 325,00 
 
5.24122.22699 Prog.Suport planificació Estratègica ... 34.645,69 
 
5.24114.22699 PFI La Forquilla III – funcionament .... 15.000,00  
 
5.24117.22699 Programa Treball i Formació.- funcion. 10.140,00 
 



 

7 
 

7.33401.22699 Actes culturals ................................. 25.000,00 
 
4.15100.22799 Seguretat, projectes i obres.- 
 Contractes de serveis ....................... 14.000,00 
 
4.23108.63200 Rehabilitació edificis amb finalitat 
 Social .............................................   8.000,00 163.862,75 
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ...........................  163.862,75  
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT: 
Partida 
 
1.91201.10000 Òrgans de govern ............................ 1.416,42 
 
1.91201.11000 Personal eventual Gabinet Alcaldia ..... 709,29 
 
2.33221.12010 Retribucions bàsiques.- Arxiu ............ 370,25 
 
2.92001.12010 Retribucions bàsiques.- Secretaria 
 i Governació .................................... 2.992,38 
 
2.92004.12010 Retribucions bàsiques- Compres ........   448,00 
  
2.92005.12010 Retribucions bàsiques.- OAC ............. 719,03 
 
2.92006.12010 Retribucions bàsiques.-. RRHH .......... 423,17 
 
2.93101.12010 Retribucions bàsiques.- Hisenda ........ 4.816,08 
 
3.92501.12010 Retribucions bàsiques.- Serv. Persones 448,92 
 
4.15000.12010 Retribucions bàsiques.- Urbanisme .... 1.740,71 
 
4.15100.12010 Retribucions bàsiques.- Planejament, 
 Gestió i disciplina urbanística ............ 398,25 
 
4.1521012010 Retribucions bàsiques.- Habitatge ...... 352,12 
 
5.24101.12010 Retribucions bàsiques.- Ocupació i 
 Formació ........................................ 445,12 
 
5.43121.12010 Retribucions bàsiques.- Mercats ........ 316,90 
 
5.49301.12010 Retribucions bàsiques.- Consum ........ 358,06 
 
6.13201.12010 Retribucions bàsiques.- Policia Local .. 24.466,41 
 
6.15321.12010 Retribucions bàsiques.- Serveis 
 Urbans i Mobilitat ............................. 2.954,44 
 
1.91201.13000 Personal laboral.- Gabinet Alcaldia ..... 738,24 
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1.92401.13000 Personal laboral.- Comunicació i 
 Participació ..................................... 1.579,51 
 
2.33221.13000 Personal laboral.- Arxiu .................... 324,29 
 
2.92001.13000 Personal laboral.- Secretaria i  
 Governació ..................................... 1.494,58 
 
2.92003.13000 Personal laboral.- Sistemes i 
 Informàtica ..................................... 2.499,44 
 
2.92026.13000 Personal laboral.- Servei telecomunic. 420,37 
 
2.92027.13000 Personal laboral.- Servei admó. 
 Electrònica ...................................... 343,37 
 
2.92004.13000 Personal laboral.- Compres ...............    1.812,89 
  
2.92005.13000 Personal laboral.- OAC ..................... 2.845,65 
 
2.92006.13000 Personal laboral.- Recursos Humans .. 1.814,71 
 
2.92012.13000 Personal laboral.- Procediment  
 Sancionador .................................... 960,08 
 
2.92017.13000 Personal laboral.- Estudis, inform. i 
 Planificació ...................................... 561,38 
 
2.93101.13000 Personal laboral.- Hisenda ................ 563,66 
 
3.23102.13000 Personal laboral.- Benestar social ...... 8.411,61 
 
3.31101.13000 Personal laboral.- Salut .................... 1.764,67 
 
3.32000.13000 Personal laboral.- Ensenyament ........ 2.758,92 
 
3.32301.13000 Personal laboral.- Llars d’infants ........ 12.786,87 
 
3.32302.13000 Personal laboral.- Centres docents 
 Enseny. infantil i primària ................. 1.662,39 
 
3.92501.13000 Personal laboral.- Serveis persones .... 653,76 
 
3.92505.13000 Personal laboral.- Convivència i 
 Ciutadania ...................................... 1.115,20 
 
4.15000.13000 Personal laboral.- Urbanisme ............ 6.105,71 
 
4.15100.13000 Personal laboral.- Planejament i  
 disciplina urbanística ........................ 955,78 
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4.15210.13000 Personal laboral.- Habitatge .............. 1.827,55 
 
4.17001.13000 Personal laboral.- Medi ambient......... 530,71 
 
5.24101.13000 Personal laboral.- Ocupació i Forma. .. 4.417,25 
 
5.24131.13000 Personal laboral.- Promoció econòmica 2.128,15 
 
5.43001.13000 Personal laboral.- Comerç i turisme ... 867,97 
 
5.43111.13000 Personal laboral.- Fires ..................... 371,18 
 
5.43121.13000 Personal laboral.- Mercats .................   351,35  
  
5.43130.13000 Personal laboral.- Comerç ambulant ... 296,18 
 
5.43201.13000 Personal laboral.- Informació i prom. 
 turística .......................................... 1.067,27 
 
5.49301.13000 Personal laboral.- Consum ................ 688,72 
 
5.92407.13000 Personal laboral.- Relacions internac. . 868,23 
 
6.13001.13000 Personal laboral.- Seguretat i protec. 
 Civil ............................................... 1.389,13 
 
6.13301.13000 Personal laboral.- Ordenació trànsit 
 I estacionament .............................. 1.789,72 
 
6.13501.13000 Personal laboral.- Protecció civil i 
 Voluntariat ...................................... 465,08 
 
6.15321.13000 Personal laboral.- Serveis urbans 
 i mobilitat ....................................... 10.701,50 
 
7.23101.13000 Personal laboral.- Gent Gran ............. 2.864,98 
 
7.33001.13000 Personal laboral.- Cultura ................. 5.750,72 
 
7.33210.13000 Personal laboral.- Biblioteca .............. 1.331,44 
 
7.33701.13000 Personal laboral.- Joventut ............... 1.725,04 
 
7.34001.13000 Personal laboral.- Esports ................. 2.870,95 
 
7.92503.13000 Personal laboral.- Solidaritat i  
 Cooperació...................................... 555,88 
 
2.92002.13100 Suplències - Retribucions .................. 5.660,84 
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3.23102.13100 Personal eventual.- Benestar social .... 1.063,98 
 
7.23105.13100 Personal eventual.- Gent Gran .......... 378,32 
 
5.24102.13100 Personal eventual.- Cursos Formació 
 Ocupacional .................................... 1.310,39 
 
5.24103.13100 Personal eventual.- Programa SEFED .   1.971,64 
  
5.24106.13100 Personal eventual.- AODL Treballs 
 als barris ........................................ 860,09 
 
5.24107.13100 Personal eventual.- Oficina Municipal 
 de  Treball ...................................... 1.127,94 
 
5.24111.13100 Personal eventual.- Treballs als barris 
 Formació i treball ............................. 1.188,23 
 
5.24114.13100 Personal eventual.- Programa PFI La  
 Forquilla III ..................................... 120,74 
 
5.24125.13100 Personal eventual.- Centre Àgora ...... 780,64 
 
5.24127.13100 Personal eventual.- Servei de càtering 
 Social ............................................. 272,55 
 
5.24130.13100 Personal eventual.- AODL Projecte  
 Ocupació i Promoció Econòmica ......... 422,82 
 
5.24132.13100 Personal eventual.- Ocupació a la 
 Industria Local ................................ 323,73 
 
2.92002.16000 Suplències – Seg. Social ................... 1.743,23 
  
5.24109.22699 Beques diversos programes 
 Foment de l’Ocupació ....................... 620,00 
 
7.33402.22699 Projecte Capital de la Cultura 
 Catalana 2015 ................................. 19.700,00 
 
2.16401.22799 Serveis de Cementiri.- contractes 
 de serveis ....................................... 50.000,00  
 
5.94300.46700 Consorci Promoció Turística Alt 
 Penedès ......................................... 2.000,00 
 
4.15321.60900 Urbanització espai públic entorn 
 eix de la via ....................................  11.420,82 239.373,59 
  
TOTAL CRÈDITS EXT, SUPLEMENTS I TRANSFERÈNCIES  1.114.935,68 
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FINANÇAMENT 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
 
2.92001.22200 Comunicacions telefòniques .............. 9.844,11 
 
5.43201.22602 Publicitat Comerç i Turisme ............... 2.000,00 
 
2.33221.22699 Despeses funcionament Arxiu ........... 1.200,00 
 
4.15210.22699 Funcionament Oficina Local 
 D’Habitatge ..................................... 7.025,75 
 
2.93101.22708 Servei de recaptació ........................ 206.983,73 
 
5.43201.22799 Serveis d’informació turística ............ 620,00 
 
5.41901.48901 Conveni Acadèmia Tastavins:  
 Penedès a Barcelona ........................ 5.000,00 
 
7.33402.48901 Convenis entitats projecte Capital 
 De la Cultura Catalana 2015 .............   6.700,00 239.373,59 
  
 
TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA ..........................  239.373,59 
 
BAIXES D’APLICACIONS PRESSUPOSTARIES: 
 
6.13201.20401 Renting Xarxa Rescat ....................... 20.000,00 
 
2.92001.22200 Comunicacions telefòniques .............. 10.155,89 
 
2.93101.22708 Servei de recaptació ........................ 23.016,27 
 
7.23105.22799 Casals Gent Gran.- serveis de 
 consergeria ..................................... 20.000,00 
 
2.01101.31003 D’operacions de tresoreria ................ 40.000,00 
 
7.33803.48900 Coordinadora Festes de Sant Raimon . 15.000,00 
 
2.92900.50000 Fons de contingència per despeses 
 imprevistes o urgents ....................... 20.231,83 
 
4.92022.63200 Rehabilitació edificis i instal·lacions ....  94.555,69 242.959,68 
 
TORAL BAIXES APLICACIONS PRESSUPOSTARIES  242.959,68  
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MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
 
 
399.18 Altres ingressos.- Assegurances 
 Edificis ........................................... 908,73 
 
399.19 Altres ingressos- Deutes concessionari 
 Bar de l’Escorxador .......................... 4.037,23 
 
450.73 Generalitat.- Programa SOC Treball i 
 Formació ........................................ 38.010,00  
 
450.80 Generalitat de Catalunya.- Aportació  
 despeses Eleccions Autonòmiques ..... 9.024,00 
 
450.84 Generalitat.-Projectes de planificació 
 Estratègica ..................................... 34.645,69  
 
461.39 Diputació – OGT.- Transferència 
 retorn taxes servei recaptació ........... 38.206,00 
 
461.40 Diputació.- Subvenció manteniment 
 centres educatius ............................ 3.513,00  
 
750.82 Generalitat.- Subvenció projecte 
 Winewalk ........................................ 42.500,00 
 
761.02 Diputació.- Subvenció dest. Obres  
 Edifici c/ Clascar – Vinseum .............. 15.000,00 
 
770.01 Aportació concessionari Autoescoles- 
 Zona esportiva................................  100.000,00 285.844,65 
 
TOTAL MAJORS INGRESSOS .................................  285.844,65 
       
 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
Concepte 
 
870.02 Aplicació romanent de tresoreria 
 per a incorporació de crèdits .............   346.757,76   
 
TOTAL APLICACIÓ ROMANENT  ............................         
 
  RESUM FINANÇAMENT 

 
  Baixes per transferència    239.373,59         
  Baixes aplicacions pressupost.   242.959,68 
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  Majors ingressos                  285.844,65      
  Aplicació romanent          346.757,76 
  TOTAL FINANÇAMENT ............               1.114.935,68 
 
SEGON.- Aprovar que el seguiment i control de l’ aplicació pressupostaria i de l’ 
ingrés corresponent que seguidament es detalla, es realitzarà a través del mòdul de 
projectes de despesa de Sicalwin amb els codis següents: 
 
Codi 2015 2 WINE 1 1 
 
4.45402.60900 Projecte Winewalk  
750.82  Generalitat 
  
I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 11 vots a favor (grups de CiU, Socialista i PP), 2 
en contra (VeC) i 6 abstencions (CUP i ERC). 
 
El tinent d’alcalde de Serveis Centrals i Hisenda Aureli Ruiz (CiU) afirma que parlem 
1,11 milions d’euros, però realment els recursos nous són uns 285.000 euros 
procedents de subvencions d’altres Administracions que s’incorporen i que financen 
projectes concrets. Uns 500.000 euros formaven part de partides que canvien 
d’ubicació per qüestions comptables o de necessitats dels serveis, i també uns 
166.000 euros es destinaran a pagar una part de la paga extra de desembre de 
2012 dels empleats municipals, eliminada en el seu moment per ordre de l’Estat, i 
que ara l’Estat permet retornar-la en part als ajuntaments que vulguin i puguin fer-
ho. En un altre sentit, el superàvit o romanent la llei només admet que es destini a 
rebaixar endeutament o a inversions financerament sostenibles, i és per això que 
l’apliquem a la urbanització de la llosa del ferrocarril; no seria viable la destinació a 
despeses corrents o transferències. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen, ja que a parer seu la majoria de 
finalitats perseguides són correctes: urbanització de la zona del tren, pagament de 
la paga extra del personal, etc. 
 
Ramon Arnabat (VeC) afirma que la modificació és d’import molt considerable. 
Sempre hi poden haver imprevistos, però si parlem de quantitats tan elevades és 
perquè potser la previsió pressupostària no era prou correcta. Un 30% de la 
quantitat total s’obté del romanent del pressupost i es destina del tot a urbanitzar 
la llosa del tren, però no es coneix el projecte global d’una obra tan important i es 
va actuant a trossets no seguint criteris coneguts i certs. Mentre no s’expliqui 
l’actuació urbanitzadora globalment VeC votarà en contra. 
 
Mònica Hill (ERC) afirma que s’abstindrà. Sembla que els canvis són tècnicament 
correctes segons consulta feta a l’Interventor, però es tracta d’una matèria 
competència bàsicament del govern. Sí comparteix la crítica de VeC sobre la forma 
d’actuar a la zona del tren, sense definir i explicar clarament el projecte 
d’urbanització en el seu conjunt. 
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Maria Ferrerons (CUP) manifesta que el seu grup s’abstindrà, com acostuma a fer 
en aquesta mena de dictàmens amb alt contingut tècnic. No hi ha hagut informació 
sobre la modificació de pressupost, no s’han  discutit prioritats i la urbanització de 
la llosa del tren s’està portant a terme sense diàleg i amb opacitat. Ferrerons troba 
a faltar també més dotacions pressupostàries per atendre situacions d’emergència 
social. 
 
III. MODIFICACIÓ PRESSUPOST CONSORCI TDT PENEDÈS TV 2015 
 
Se sotmet al Ple el dictamen següent: 
 
Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 1 de Suplements de crèdit del Pressupost del Consorci per a la 
Gestió de la Televisió Digital Local Pública d'enguany mitjançant aplicació de part 
del romanent de tresoreria de l’exercici 2014, de conformitat amb el que disposa 
l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
 
1.49101.22500 Contribucions i impostos ...................    8.504,48 8.504,48 
 
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ...........................  8.504,48 
 
 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
Concepte 
 
870.02 Aplicació romanent de tresoreria 
 per a incorporació de crèdits .............    8.504,48    
 
TOTAL APLICACIÓ ROMANENT  ............................       8.504,48 
 
 
I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (CiU, Socialista, VeC i PP) i 6 
abstencions (CUP i ERC). 
 
Aureli Ruiz (equip de govern) afirma que es tracta d’una qüestió tècnica, derivada 
d’un requeriment tributari sobre l’IVA. 
 
Pere Sàbat (ERC) lamenta el canvi de criteri de l’Agència Tributària sobre la 
interpretació de la norma de l’IVA, perjudicant els mitjans de comunicació de 
titularitat pública. ERC s’abstindrà, especialment tractant-se d’un assumpte de 
caràcter tècnic. 
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IV. ORDENANCES FISCALS I DE PREUS PÚBLICS 2016 
 
El text que se sotmet a debat del Ple, coincident amb el dictamen de la Comissió 
Informativa però amb quatre rectificacions tècniques i puntuals que el tinent 
d’alcalde Aureli Ruiz explica, és aquest: 
 
El RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquin les ordenances fiscals, aquests acords hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la 
llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir la doble funció de servir coma eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.   
 
Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i l’article 12 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes 
Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa 
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada entitat, 
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, 
amb les modificacions que s’escaiguin, una ordenança General, redactada a 
l’empara de l’article 106.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
 
En aquest sentit les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text  
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, en els quals es posa de 
manifest al valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que 
originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
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Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que 
preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervneció i el 
de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents      
 
ACORDS 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment per a l’exercici 2016 i següents, 
l’Ordenança General de Gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret municipals”, segons el literal següent: 

 
00.- General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
municipals                               
 
SECCIÓ I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.- Objecte 
 
1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, els articles 11, 12.2 i 15.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, conté normes comunes, tant substantives com de 
procediment, que es consideraran part integrant de les Ordenances fiscals i dels Reglaments interiors que es puguin 
dictar relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals. 
 
2. Aquesta Ordenança es dicta per a: 
 
a) Desplegar allò que es preveu a la Llei general tributària en aquells aspectes referents als procediments tributaris 
de gestió, inspecció i recaptació, portats a terme per aquest Ajuntament. 
 
b) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la gestió, de possible determinació per 
l’Ajuntament. 
 
c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la reiteració. 
 
d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de l’Ajuntament. 
 
e) Informar als ciutadans de les normes i procediments el coneixement dels quals pugui facilitar el compliment de 
les seves obligacions tributàries. 
 
Article 2.- Àmbit d'aplicació 
 
1. La present ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de Dret públic la titularitat dels quals correspon a 
l’Ajuntament o als seus Organismes Autònoms. 
 
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió i/o la recaptació dels ingressos, les 
actuacions que ha de dur a terme l’Organisme de Gestió Tributària es regiran per la seva pròpia normativa, 
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constituïda pels Estatuts, el Reglament Orgànic i Funcional, i l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i 
Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals. 
 
No obstant, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar  de forma 
expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir 
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis 
municipals ho facin convenient. 
 
3. Per decret de l’Alcalde es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores d'aquesta Ordenança i de les 
Ordenances reguladores de cada ingrés. 
 
SECCIÓ II.- PROCEDIMENT 
 
Article 3.- Aspectes generals 
 
1. La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es procurarà també simplificar els 
tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l'accés a la informació administrativa. 
 
2. L’Alcalde podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions administratives, llevat els supòsits 
en què legalment s’hagi prohibit la delegació. 
 
3. S’impulsarà l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la tramitació d’expedients 
administratius, per tal de millorar l’eficiència de les comunicacions dels ciutadans amb l’Ajuntament. 
 
Quan es tracti de relacions amb els ciutadans derivades de l’exercici de les funcions de gestió i recaptació delegades 
en la Diputació de Barcelona, els interessats que disposin de certificat digital, clau concertada o altres mitjans 
reconeguts com acreditatius de la seva identitat, podran fer per Internet consultes i tràmits personalitzats en les 
condicions previstes per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
4. Es poden fer actuacions automatitzades per a constatar la concurrència dels requisits que estableix l’ordenament 
jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar les resolucions i comunicar o certificar les dades, els actes, les 
resolucions o els acords que constin en els sistemes d’informació de l’ORGT, mitjançant la utilització dels sistema de 
signatura amb certificat d’aplicació corporativa.  
 
Article 4.- Comunicacions informatives i consultes tributàries 
 
1. Els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els contribuents que ho sol·licitin dels criteris administratius 
existents per a l’aplicació de la normativa tributària. 
 
2. Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma. En els casos en què la sol·licitud es formulés 
per escrit, es procurarà que el contribuent expressi amb claredat els antecedents i circumstàncies del cas, així com 
els dubtes que li susciti la normativa tributària aplicable. 
 
3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini establert per a la presentació 
de declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el 
termini de sis mesos des de la presentació. 
 
4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a l’Ajuntament. Els criteris 
expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i a altres obligats tributaris, sempre que existeixi 
identitat entre els fets i circumstàncies objecte de consulta i els que van ser tractats en la contestació susdita. 
 
5. Si la sol·licitud d’informació es refereix a una matèria reglamentada a les Ordenances, o en circulars internes 
municipals, o bé es tracta d’una qüestió la resposta de la qual es dedueix indubitadament de la normativa vigent, el 
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Servei receptor de la consulta podrà formular la resposta. En altre cas, es respondrà des de la Secretaria de 
l’Ajuntament. 
 
6. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva deguda identificació 
mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença personal. Quan l’interessat es relacioni amb 
l’Administració per mitjans telemàtics, podrà identificar-se utilitzant el certificat digital que acrediti la seva 
identitat. 
 
7. Si s’actua per mitjà de representant, aquest haurà d’acreditar la seva condició de tal, en els termes previstos a 
l’article 46 de la Llei general tributària. En tot cas, es presumirà concedida la representació quan es tracti d’actes de 
mer tràmit. 
 
Article 5.- Accés a la informació pública, arxius i documents  
 
1. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, arxius i registres en els termes establerts a la 
Constitució, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del 
procediment administratiu comú, a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a la Llei del Parlament 
de Catalunya 10/2001, de 13 de juliol  d’arxius i documents i a la normativa sobre transparència. 
 
2. Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada especificant els documents que 
es desitja consultar. 
 
La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà afectar la intimitat de terceres persones. Quan el 
compliment d’aquests requisits resulti dubtós per als responsables dels Serveis, caldrà que la Secretaria informi (per 
escrit o verbalment) sobre la procedència de la consulta i valori que aquests documents no contenen dades 
referents a la intimitat de persones diferents del consultant. 
 
3. Per la utilització de documents de propietat municipal per tercers es podrà exigir la corresponent taxa, de 
conformitat amb el que preveu la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, i en els termes que, si escau, prevegi 
l’Ordenança fiscal. 
 
Article 6.- Dret a l’obtenció de còpia dels documents que obren a l’expedient 
 
1. Les peticions de còpies hauran de realitzar-se pel contribuent o el seu representant, per escrit. 
 
2. L’obtenció de còpies facilitades per l’Ajuntament requerirà el pagament previ de la taxa establerta per expedició 
i reproducció de documents. 
 
3. Quan les necessitats del servei ho permetin, es complimentarà la petició del contribuent en el mateix dia. Si es 
tracta d’un número elevat de còpies, o quan altre fet impedeixi complir el termini anterior, s’informarà al 
sol·licitant de la data en què podrà recollir les còpies sol·licitades. En circumstàncies especials, aquest termini no 
excedirà de 10 dies naturals. 
 
El moment per a sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit d’audiència o, en defecte 
d’aquest, en el d’al·legacions posterior a la proposta de resolució. 
 
4. Per diligència incorporada en l’expedient, es farà constar el número dels folis dels quals s’ha expedit còpia i la 
seva recepció pel contribuent. 
 
5. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que, figurant a l’expedient, afectin a 
interessos de tercers o a la intimitat d’altres persones. La resolució que denegui la sol·licitud de còpia de documents 
obrants a l’expedient haurà de motivar-se. 
 
Quan es susciti qualsevol dubte en relació amb els anteriors extrems, es consultarà a la Secretaria. 
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Article 7.- Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments 
 
Les sol·licituds dels contribuents relatives a la identificació dels responsables de la tramitació o resolució dels 
procediments, es dirigiran a l’Alcaldia. 
 
Article 8.- Al·legacions i tràmit d’audiència a l’interessat 
 
1. Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del tràmit d’audiència, es tindran en 
compte uns i altres en redactar la corresponent proposta de resolució, fent expressa menció de les circumstàncies 
de la seva aportació en els antecedents d’aquesta. 
 
2. En els procediments d’inspecció es donarà audiència a l’interessat en els terminis previstos en la Llei general 
tributària i en el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de 
desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. 
 
En el procediment de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de la resolució administrativa, es 
tinguin en compte fets o dades diferents dels aportats per altres administracions o per l’interessat. 
 
3. Especialment, podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan es tracti de rectificar errors aritmètics deduïts dels 
fets i documents presentats pel contribuent, així com en el supòsit de liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 
de la Llei general tributària. 
 
En les resolucions dictades en aquells procediments en què no hagi resultat necessari tràmit d’audiència, es farà 
constar el motiu legal de la no realització. 
 
Amb caràcter general, el termini d’audiència serà de 10 dies. 
 
Article 9.- Registres  
 
1. Podran presentar-se pels interessats escrits adreçats a l’Ajuntament per qualsevol dels mitjans següents: 
 
a) En el Registre General Municipal. 
 
b) En qualsevol registre de l’Administració estatal o autonòmica, de les Diputacions, Cabildos i Consells Insulars, o 
dels Ajuntaments de Municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985. 
 
c) En les oficines de Correus. 
 
d) En les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en l’estranger. 
 
2. Quan, per aplicació de les Ordenances Fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa amb motiu de la presentació de 
sol·licituds i escrits adreçats a l’Administració, la quota corresponent es podrà fer efectiva en les oficines 
municipals, en el moment de presentació d’aquells. 
 
3. A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s'entendrà data de presentació del corresponent escrit la 
data de recepció en el registre municipal. 
 
Registrat un document, se li anotarà la data en què s'inscriu i el número d'ordre que li hagi correspost. 
 
L'encarregat del registre, una vegada efectuada la inscripció, procedirà a distribuir els documents entre els 
departaments o òrgans competents per a la seva oportuna tramitació. 
 
Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se certificacions autoritzades pel 
Secretari. 
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4. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’ORGT en qualsevol registre de les administracions estatal o 
autonòmica. Així mateix, en els registres de les Diputacions, Cabildos i Consell Insulars, Ajuntaments de Municipis 
subjectes al règim de l’article 121 de la Llei 7/1985, o en els registres d’altres entitats locals amb les que s’hagués 
subscrit el conveni oportú. 
 
5. Quan l’Ajuntament creï el Registre Informàtic, els documents rebuts per via telemàtica s’hi registraran sempre 
que compleixin els requisits establerts en la corresponent resolució administrativa. 
 
6. Els escrits d’al·legacions, recursos, o altre contingut administratiu, que es presentin a les oficines de l’ORGT, 
relatius a ingressos la gestió dels quals s’hagi delegat en aquest Organisme, podran remetre’s des del Registre 
receptor a l’Ajuntament mitjançant imatge escanejada i degudament compulsada la integritat del document. 
Concorrent les condicions de validesa del document electrònic per produir els mateixos efectes que el document 
manuscrit, no caldrà remetre els documents originals en suport paper. 
 
Article 10.- Còmput de terminis  
 
1. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que són hàbils, i 
s'exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius. 
 
Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions. 
 
En els procediments d'aplicació dels tributs, si el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dia inhàbil, es 
traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil següent. 
 
2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la 
notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a aquell en què es produeixi l’estimació o desestimació per 
silenci administratiu. Si en el mes de venciment no hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, 
s’entendrà que el termini finalitza l’últim dia del mes. 
 
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 
 
4. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la notificació o 
publicació de l'acte, o des del dia següent a aquell en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci 
administratiu. 
 
5. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el 
Registre Municipal. 
 
6. Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació de terminis que no 
excedeixi de la meitat d'aquests. 
 
7. Respecte als terminis, en aquells procediments corresponents a ingressos de dret públic d’aquest Ajuntament 
tramitats per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, s’estarà al que disposi la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació d’ingressos de dret públic. 
 
Article 11.- Tramitació d'expedients 
 
1. Dels escrits que es presentin a les oficines municipals, els interessats podran exigir el corresponent rebut; 
s'admetrà com a tal una còpia en què figuri la data de presentació. 
 
2. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es requerirà l'interessat perquè en 
un termini de deu dies esmeni les anomalies, i se li indicarà que, si no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seva petició. 
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3. Quan es requereixi a un interessat l'aportació de la documentació necessària per a la continuïtat del procediment 
iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos sense que s'hagi produït el compliment del 
requeriment de l'Administració, es produirà la caducitat del procediment, de la qual cosa s'advertirà l'interessat. 
 
4. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s’han de complimentar per part dels 
interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la notificació del corresponent acte. 
 
5. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar decaiguts en el seu dret al 
tràmit corresponent continuant amb el procediment; d’altra banda s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà 
els seus efectes legals, si es produeix abans o dins del dia que es notifiqui la resolució en la que es tingui per 
transcorregut el termini. 
 
6. La terminació convencional del procediment haurà de ser autoritzada pel Ple. 
 
7. En la tramitació dels expedients administratius que dugui a terme l’ORGT per delegació de l’Ajuntament 
s’utilitzaran preferentment els mitjans electrònics, sens perjudici del dret dels ciutadans a utilitzar altres mitjans i a 
ésser-hi atesos. 
 
Les persones jurídiques, o col·lectius de persones físiques que, amb motiu de llur capacitat econòmica o tècnica, 
dedicació professional o altres motius acreditats, tinguin garantit l’accés als mitjans tecnològics necessaris, hauran 
de comunicar-s’hi amb l’ORGT utilitzant només mitjans electrònics. 
 
8. En particular,  la notificació d’actuacions de gestió i recaptació dels ingressos municipals  que hagi de practicar 
l’ORGT s’efectuarà en la forma prevista en la seva Ordenança General. 
 
Article 12.- Obligació de resoldre 
 
1. L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els procediments tributaris, així com 
a notificar dita resolució expressa. S’exceptua aquest deure de resoldre expressament en els casos següents: 
 
- En els procediments relatius a l’exercici de drets que només han de ser objecte de comunicació per l’obligat 
tributari. 
 
- Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la renúncia o el desistiment 
dels interessats. 
 
El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, excepte que la normativa aplicable fixi un termini 
diferent. 
 
2. S’assenyalen en concret els següents terminis, d’interès particular: 
 
a) El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, es resoldrà en el termini d’un mes. Quan no hagi 
recaigut resolució en termini, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 
 
b) La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals es resoldrà en el termini màxim de sis mesos. Si en aquest 
termini no ha recaigut resolució, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 
 
3. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim fixat per a la seva 
resolució sense haver-se dictat i notificat acord exprés, legitima l’interessat per entendre estimada o desestimada 
la sol·licitud per silenci administratiu, segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’Administració ha de 
dictar. 
 
4. Els terminis a què fan referència els apartats anteriors, tindran únicament els efectes expressats en aquest 
article, i pel que fa a les previsions establertes a l’article 26.4 de la Llei general tributària, s’estarà al que es disposa 
a l’article 21 d’aquesta ordenança. 
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SECCIÓ III.- NORMES SOBRE GESTIÓ 
 
SUBSECCIÓ I.- GESTIÓ DE TRIBUTS 
 
CAPÍTOL I.- DE VENCIMENT PERIÒDIC 
 
Article 13.- Impostos de venciment periòdic 
 
1. En la gestió dels impostos sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques i sobre vehicles de tracció 
mecànica, s’aplicarà les prescripcions contingudes a les seves Ordenances fiscals específiques. 
 
2. A les actuacions que, en relació als tributs enumerats en el present article, dugui a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària, se’ls aplicarà el que preveu la seva Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels 
Ingressos de Dret Públic Municipals. 
 
Article 14.- Taxes 
 
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran les modificacions derivades de 
la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal municipal corresponent i també altres incidències que no 
constitueixin alteració dels elements essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes per l'ORGT 
o per l'Ajuntament. 
 
2. Quan s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió de les taxes, el padró corresponent serà aprovat per 
l’òrgan competent de l’ORGT. 
 
3. Quan no s’hagi delegat en altra Entitat la gestió de les taxes, correspondrà a  l’òrgan competent de 
l’Ajuntament. 
 
4. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els domicilis 
de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de la proporció, sempre i quan 
l’import de la quota sigui superior a 10 euros.  
 
En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del règim econòmic matrimonial de 
societat de guanys. 
 
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l'ús de l'habitatge a un dels 
cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels subjectes passius per a fer constar, en primer lloc, qui es 
beneficiari de l'ús. 
 
5. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a varis exercicis, l’acreditament de 
la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits 
d’inici o cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el 
previst en els apartats següents: 
 
a) En els casos d'inici en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial,  l'import de la 
quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per transcórrer l'any, inclòs aquell 
en què es produeix l'inici de la recepció dels serveis o la utilització o aprofitament. 
 
b) En els casos de cessament  en la prestació del servei o la utilització privativa o aprofitament especial, la quota es 
prorratejarà per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als 
trimestres de l'any transcorreguts des de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el cessament en la  recepció 
dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial.  
 
Article 15.- Calendari fiscal 
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1. Quan es tracti d’ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, correspondrà a 
l’ORGT la publicació del calendari fiscal en el BOP i també en la seva seu electrònica. 
 
La consulta telemàtica dels períodes de cobrança dels tributs municipals serà possible al llarg de tot l’exercici, 
mitjançant accés a la seu electrònica de l’ORGT. 
 
2. Així mateix, es distribuirà un fulletó informatiu del calendari fiscal i, quan calgui, es divulgarà a través dels 
mitjans de comunicació municipals. 
 
Article 16.- Exposició pública de padrons 
 
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir del primer dia del període 
de cobrament. 
 
Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la província i per 
mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica de l’ORGT. 
 
2. Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT, o dels ajuntaments que han delegat 
competències de gestió tributària en la Diputació de Barcelona i disposin de signatura electrònica, poden consultar 
l'expedient, durant el tràmit d’informació pública, llevat de les dades excloses del dret d’accés. 
 
La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de l’ORGT. 
 
3. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de modificacions introduïdes en la 
llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que 
hagi de presentar el subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu l'article 102 de 
la Llei general tributària i disposició addicional 14 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
4. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es podrà interposar recurs 
de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de la data de finalització del 
termini d’exposició pública dels corresponents padrons. 
 
5. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent padró. Conseqüentment, en 
els supòsits en què s’hagi aprovat per l’òrgan competent de l’ORGT, es formularà el recurs de reposició davant 
aquest òrgan. 
 
CAPÍTOL II.- DE VENCIMENT NO PERIÒDIC 
 
Article 17.- Pràctica de liquidacions 
 
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l'aplicació dels respectius tipus impositius, 
es practicaran liquidacions quan, no havent-se establert l'autoliquidació, l'Ajuntament tingui coneixement de 
l'existència del fet imposable respecte dels tributs següents: 
 
a) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
b) Contribucions especials. 
c) Taxes en els supòsits de primera o única sol·licitud de serveis. 
d) Taxes en els supòsits de primera o única utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. 
 
2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència de l’Alcalde. 
 
3. Quan s’hagi delegat la gestió de l’ingrés corresponent a la Diputació de Barcelona, les liquidacions seran 
practicades i aprovades per l’òrgan competent de l’ORGT. 
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4. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’Administració siguin suficients per 
formular proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per tal que l’interessat al·legui el que convingui al seu 
dret. 
 
Vistes les al·legacions, podrà practicar-se liquidació provisional. 
 
5. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions quan resultin quotes inferiors a 10 euros, excepte en el 
cas de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, taxes i preus públics. 
 
Article 18.- Presentació de declaracions 
 
1. L'Ajuntament establirà els circuits per a conèixer de l'existència de fets imposables que originen la meritació dels 
tributs municipals. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, els subjectes passius estan obligats a presentar les declaracions 
previstes legalment. 
 
3. La manca de presentació de declaracions de forma completa i correcta, necessàries perquè l’Ajuntament pugui 
practicar la liquidació d’aquells tributs que no s’exigeixen pel procediment d’autoliquidació, constitueix infracció 
tributària, excepte que l’interessat regularitzi la seva situació sense requeriment de l’Administració. 
 
4. La infracció tributària prevista a l’apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu, conforme al que estableix 
l’article 192 de la Llei General Tributària. 
 
CAPÍTOL III.- NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES 
 
Article 19.- Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció 
 
1. En els supòsits de liquidacions de taxes per prestació de serveis, o per autorització per a utilitzar privativament o 
aprofitar especialment el domini públic, sempre que sigui possible es notificarà personalment a l'obligat tributari. 
 
2. Per a notificar altres liquidacions diferents a les previstes a l’apartat 1) s'expedirà un document de notificació 
que contindrà els requisits normatius. 
 
3. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, així com de la data, la 
identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat. 
 
4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària, la normativa de 
desenvolupament; supletòriament, la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú; la Llei 
11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis públics; la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, la Llei 18/2009 i altres normes que regulen les notificacions electròniques. 
 
5. Es procurarà que un des dos intents es realitzi en horari de tarda. De resultar infructuosos els dos intents de 
lliurament personal, es podrà dipositar a la bústia de l’interessat l’avís perquè passi a recollir la notificació per les 
dependències de l’agent notificador. 
 
Complementàriament, cas de no haver-se recollit la notificació, es podrà dipositar el document a la bústia del 
domicili de l’interessat. 
 
6. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu representant amb l’objecte 
de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada per 
cadascú dels interessats, al Butlletí oficial de l'Estat. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, 
amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, òrgan responsable 
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de la seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas, la compareixença es 
produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci al BOE. 
Quan transcorregut el termini indicat no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes 
legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.  
 
7. La notificació corresponent a la resta d'actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic 
es practicarà conforme a les previsions contingudes als apartats 3, 4, 5 i 6. 
 
8. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
Ingressos de Dret Públic Municipals. 
 
9. Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans electrònics, en els termes establerts 
reglamentàriament. 
 
10. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs de cobrament 
periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances Fiscals, no serà necessària la notificació individual de 
les liquidacions resultants, excepte en els supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributaria. 
 
CAPÍTOL IV.- CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS 
 
Article 20.- Sol·licitud 
 
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde. 
 
2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de l’ORGT resoldre sobre la seva concessió. 
 
3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter pregat, per la qual cosa 
hauran de ser sol·licitats. 
 
4. La sol·licitud es formularà del mode i en els terminis fixats legalment o en les ordenances fiscals.  
 
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en el termini de sis mesos 
comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada 
s’entendrà desestimada. 
 
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració 
gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de 
l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta. 
 
6. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit del fet imposable o el de les 
exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris. 
 
CAPÍTOL V.- PROCEDIMENT DE REVISIÓ 
 
Article 21.- Recursos administratius 
 
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, només podrà interposar-se 
recurs de reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es reclama. 
 
2. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes comptat des de la data 
d’interposició. 
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3. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 26.4 de la Llei General 
Tributària, s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplet el termini màxim de resolució del recurs de reposició quan 
hagi transcorregut el termini d’un any des de la seva interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa. 
Aquest termini s’estableix a l’empara de la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei General Tributària, i en 
paritat amb el que preveu dita Llei per a la resolució de les reclamacions econòmic-administratives. 
 
4. Contra la desestimació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu en els terminis 
següents: 
 
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la notificació de 
l’acord resolutori del recurs de reposició. 
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en què hagi 
d’entendre’s desestimat el recurs de reposició. 
 
5. El termini per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la modificació de les Ordenances 
Fiscals serà de dos mesos comptats des del dia següent a la data de publicació de la seva aprovació definitiva. 
 
Article 22.- Revisió d’ofici 
 
1. El Ple de l’Ajuntament podrà declarar, previ dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic en els quals 
concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els termes establerts a l’article 217 de la Llei General Tributària. 
 
2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se: 
 
a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte. 
b) A instància de l’interessat. 
 
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va reconèixer drets l’acte que es 
pretén anul·lar. 
 
Article 23.- Declaració de lesivitat 
 
1. En altres casos, diferents del previst a l’article anterior i dels que es refereix l’article 220 de la Llei General 
Tributària, l’Ajuntament només podrà anul·lar els seus actes declaratius de drets si els declara lesius per a l’interès 
públic. 
 
2. La declaració de lesivitat correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
3. En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà d’interposar el corresponent 
recurs contenciós administratiu. 
 
Article 24.- Revocació d'actes i rectificació d’errors 
 
1. L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen 
manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació jurídica particular posin de 
manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als 
interessats. 
 
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els interessats puguin promoure la seva iniciació per 
l’Ajuntament, mitjançant un escrit que dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte. 

 

La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció. 
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2. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin 
transcorregut quatre anys des que es va dictar l'acte objecte de rectificació. 

 
Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el servei competent formularà proposta d'acord rectificatori, 
que, haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació. 

 
CAPÍTOL VI.- SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT 
 
Article 25.- Suspensió per interposició de recursos 
 
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat exigida; això no 
obstant, la interposició del recurs no aturarà l'acció administrativa per a la cobrança llevat que l'interessat sol·liciti 
la suspensió del procediment, supòsit en què serà indispensable aportar una garantia que cobreixi el total del 
deute, els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment en què 
es procedeixi a l’execució. 
 
2. No obstant el que es disposa al punt anterior, l'òrgan competent per resoldre el recurs podrà suspendre, d'ofici o 
a sol·licitud del recurrent, l'execució de l'acte recorregut quan concorri alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que l'execució pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació. 
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret. 
 
3. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida, no se suspèn en cap cas, per 
aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que pugui practicar-se. Això sense perjudici que, si la 
resolució que es dicta en matèria censal afecta el resultat de la liquidació abonada, es realitzi la devolució 
d’ingressos corresponent. 
 
4. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit desestimatori es notificarà 
a l'interessat concedint-li termini per pagar en període voluntari, en els termes següents: 
 
- Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer fins el dia 20 del mes posterior, 
o l'immediat hàbil posterior. 
 
- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà satisfer fins el dia 5 del segon mes 
posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
 
5. Quan de la resolució del recurs es derivi l'obligació de modificar la liquidació, el deute resultant podrà ser satisfet 
en els mateixos terminis establerts en el punt anterior. 
 
6. Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu contra una liquidació que es 
troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar el deute resultant comprensiu del principal més els 
interessos de demora acreditats en el període de suspensió i concedir període per efectuar el pagament, determinat 
segons el previst al punt 4. 
 
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les actuacions executives contra el 
patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del deute suspès més els interessos de demora acreditats durant 
els temps de la suspensió. 
 
7. Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, els òrgans de recaptació 
no iniciaran o, en el seu cas, reiniciaran les actuacions del procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el 
termini per interposar el recurs contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es 
mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat comuniqués a aquest òrgan la interposició del recurs 
amb petició de suspensió i oferiment de caució per garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització del 
procediment en tant conservi la seva vigència i eficàcia la garantia aportada en via administrativa. El procediment 
es reiniciarà o suspendrà a resultes de la decisió que adopti l'òrgan judicial. 
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8. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només a elements tributaris clarament 
individualitzats, la incidència dels quals en la determinació del deute tributari resulti quantificable. 
 
En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès. 
 
Article 26.- Altres supòsits de suspensió 
 
1. Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió quan s’hagi sol·licitat 
ajornament dels deutes, o s’hagi interposat terceria de domini. 
 
2. Caldrà paralitzar el procediment quan l'interessat ho sol·liciti si demostra l'existència d'alguna de les 
circumstàncies següents: 
 
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute. 
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat. 
 
3. Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via administrativa i judicial, no es podrà procedir 
a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del procediment de constrenyiment, llevat que es tractés de 
supòsits de força major, béns peribles, béns en què existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el 
contribuent sol·liciti de forma expressa la seva alienació. 
 
4. Quan la recaptació dels ingressos municipals hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona la suspensió i si 
escau paralització del procediment, correspondrà a l’ORGT. 
 
Article 27.- Garanties 
 
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la següent quantia: 
 
a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del principal (quota inicialment liquidada), els 
interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que procedirien en cas d’execució de la garantia. 
 
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total existent en el moment de sol·licitar 
la suspensió i els interessos de demora que generi la suspensió 
 
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran exclusivament les següents: 
 
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de Dipòsits, en la Tresoreria 
Municipal o en la Tresoreria de l’ORGT. 
 
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat 
d’assegurança de caució. 
 
c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la garantia en qualsevol de les 
formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest cas haurà de ser valorada per la Intervenció. 
 
3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia, a instància de part, la suspensió del 
procediment sense prestació de cap garantia, quan el recurrent al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la. 
 
4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i fraccionaments de pagament, 
serà d’aplicació el que preveu l’article 35 d’aquesta Ordenança. 
 
CAPÍTOL VII.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
 
Article 28.- Iniciació de l’expedient 
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1. Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui haurà de fonamentar el seu dret i 
aportar el comprovant d'haver satisfet el deute. 
 
2. Si la recaptació del recurs origen de la devolució que es sol·licita ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
la sol·licitud es formularà per escrit o personalment a qualsevol de les oficines de l'ORGT. 
 
3. Podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents: 
 
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada. 
b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament. 
 
4. Quan es tracti de pagaments duplicats, la devolució es podrà realitzar a les oficines centrals o perifèriques de 
l'ORGT aportant els documents originals acreditatius del pagament, o manifestant davant el funcionari competent 
de l’ORGT les dades perquè es pugui comprovar informàticament la realitat del pagament i el dret a obtenir la 
devolució. 
 
Tanmateix, no caldrà l’aportació dels comprovants de pagament quan els funcionaris que han de tramitar 
l’expedient puguin consultar telemàticament l’efectivitat del pagament. 
 
Article 29.- Quantia de la devolució 
 
1. Quan es dicti acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia estat ingressada, es 
reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de demora, sempre que es tracti d’un ingrés indegut. 
 
La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; conseqüentment, en supòsits d’anul·lació parcial de la 
liquidació, els interessos de demora s’acreditaran en raó a la part de liquidació anul·lada. 
 
2. El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des del dia en què es va fer 
l’ingrés fins la data en què es fa la proposta de pagament.  
 
3. El pagament efectiu haurà de produir-se en el termini de tres mesos des de la data de la proposta de pagament, 
que coincidirà amb la data de la resolució que acordi la devolució. 
 
Respecte als tipus d’interès, s’aplicarà el vigent al llarg del període segons el que preveu l’Article 26.6 de la Llei 
general tributària. Consegüentment, si s’hagués modificat caldrà periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus 
d’interès de demora fixat per a l’exercici per la Llei de pressupostos de l’Estat. 
 
4. Quan es declari indegut l’ingrés pel concepte de recàrrec de constrenyiment bé perquè s’ha anul·lat la liquidació 
de la quota o bé perquè no resultava procedent exigir el recàrrec, es tornarà el recàrrec i es liquidaran interessos de 
demora sobre aqueixa quantia. 
 
5.- En particular, i als efectes del que s’ estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei general tributària, tenen la condició 
d’ ingressos deguts els efectuats com a conseqüència d’ aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència del 
Cadastre, segons la llei reguladora del Cadastre Immobiliari. 
 
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’ anul·li per un procediment de rectificació 
d’ errades materials, es tornarà l’ import ingressat incrementat amb els corresponents interessos de demora . 
 
Article 30.- Reintegrament del cost de les garanties 
 
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un procediment mentre resta 
pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, s’iniciaran a instància de l’interessat. 
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Amb el reintegrament dels cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent, s’abonarà l’interès legal vigent 
que s’hagi meritat des de la data acreditada en què s’hagués incorregut en els costos esmentats fins la data en què 
s’ordeni el pagament. 
 
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s adequadament aquestes 
sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, el reintegrament que correspongui, seran les següents: 
 
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número d’identificació fiscal, i domicili de 
l’interessat. 
 
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o parcialment l’acte administratiu 
impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella. 
 
c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals es sol·licita, adjuntant com documents acreditatius en el 
supòsit d’avals atorgats per entitats de dipòsit o societats de garantia recíproca, certificació de l’entitat avalista de 
les comissions efectivament percebudes per formalització i manteniment de l’aval. 
 
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, podent optar per: 
 
- Transferència bancària, indicant el número de codi IBAN i les dades identificatives de l’Entitat de crèdit o bancària. 
 
- Xec nominatiu. 
 
- Compensació en els termes previstos en el Reglament General de Recaptació. 
 
3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la documentació precisa, es requerirà 
l’interessat per a la seva esmena en un termini de deu dies. 
 
4. Els pagaments realitzats per l’ORGT pels conceptes de devolució d’ingressos indeguts i d’indemnització per 
costos d’avals es faran per compte d’aquest Ajuntament quan es refereixin als ingressos de titularitat municipal. 
 
El seu import degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable que es trameti amb 
posterioritat a la materialització del pagament. 
 
SUBSECCIÓ II.- GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS 
 
Article 31.- Recaptació dels preus públics 
 
1. Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local que hagin 
estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin les dues condicions següents: 
 
a) La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no resulta imprescindible per a la seva vida privada 
o social. 
 
b) El servei es presta efectivament pel sector privat, dins del terme municipal propi de l’Ajuntament que exigeix el 
preu. 
 
2. En l’àmbit i amb l’abast de la corresponent delegació, l’ORGT recaptarà els preus públics quan així ho hagi 
acordat l’Ajuntament. 
 
SECCIÓ IV.- RECAPTACIó 
 
Article 32.- Òrgans de recaptació i obligats al pagament 
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1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis centrals i perifèrics de l'ORGT, i correspondrà als òrgans i al 
personal que hi és adscrit l'exercici de competències i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic 
i funcional. 
 
2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es farà segons el que preveu la seva 
Ordenança General. 
 
Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres: 
 
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts. 
b) Els successors. 
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 
2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran obligats al pagament 
els subjectes següents: 
 
a) Els responsables solidaris. 
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals. 
 
3. L’ORGT podrà demanar la col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària per a la recaptació 
executiva dels ingressos municipals, quan no s’hagi pogut recaptar els deutes per no conèixer l’existència de béns 
embargables situats dins l’àmbit de la província de Barcelona. 
 
Article 33.- Responsables solidaris i subsidiaris 
 
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut el període voluntari de 
pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, se'n podrà reclamar als responsables solidaris el 
pagament. 
 

2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 

 

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva 
responsabilitat s’estén a la sanció. 

 

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en proporció a 
les seves respectives participacions. 

 

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions 
tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 

 

S’exceptuen de responsabilitat: 

 

- Les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 

 

- Les adquisicions d’elements aïllats, llevat que les esmentades adquisicions, realitzades per una o diverses persones 
o entitats, permetin continuar l’explotació o activitat. 
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3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, fins l’import del valor 
dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o alienar, les següents persones i entitats: 

 

a) Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de l’obligat al pagament amb la 
finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària. 

 

b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament. 

 

c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la garantia, col·laborin o 
consentin en l’aixecament dels béns o drets embargats o d’aquells béns o drets sobre els que s’hagués constituït la 
mesura cautelar o la garantia. 

 

d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la notificació de l’embargament, 
col·laborin o consentin en l’aixecament d’aquests. 

 

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

 

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

 

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

 

c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari. 

 

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 procediments de derivació de responsabilitat que hagin de tramitar-se per tal d’exigir als responsables 
determinats en aquest article, i en els següents, el pagament dels tributs, es tramitaran per l’ORGT, quan es tracti 
d’ingressos la recaptació dels quals s’ha delegat en la Diputació. 
 
Article 34.- Successors en els deutes tributaris  
 
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb 
les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència. 

 

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

 

No es transmetran les sancions. 
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2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es 
transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents: 

 

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

 

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui i les 
altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en els dos anys anteriors a la data de la dissolució que 
minorin el patrimoni social que hagués hagut de respondre d’aquestes obligacions. 

 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, 
encara que no estiguin liquidats. 

 

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils i entitats amb personalitat jurídica, en supòsits 
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin 
beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també serà aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i 
passiu d’una societat mercantil o d’una entitat amb personalitat jurídica. 

 

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

 

5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els 
apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació 
que els correspongui. 

 
Article 35.- Ajornaments i fraccionaments 
 
1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la concessió i denegació dels 
ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui actuarà segons allò previst a la seva Ordenança General. 
 
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, respecte a terminis dels ajornaments i fraccionaments, o exigibilitat de 
garanties, caldrà l’expressa autorització de l’Ajuntament. 
 
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la sol·licitud a l’Alcalde. 
 
3. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes tributaris: 
 
- Que es realitzin mitjançant efectes timbrats. 
 
- En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els deutes que, d’acord amb la 
legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa. 
 
4. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si escau, la dispensa d'aquesta 
obligació. 
 
5 La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació 
de l'acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà condicionada a dita aportació.  
 
Article 36- Prescripció  
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1. Prescriuran als quatre anys: 
 
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna liquidació. 
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats. 
c) L’acció per imposar sancions tributàries. 
d) El dret a la devolució d’ingressos i el reembossament del cost de les garanties. 
 
2. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d'acord amb la normativa particular que en 
reguli la gestió del corresponent ingrés. 
 
3. El termini de prescripció s’interromprà en els casos i termes previstos a l’article 68 de la Llei General Tributària. 
 
4. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la data de l'última 
actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració. 
 
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament. 
 
5. La prescripció guanyada extingeix el deute. 
 
Article 37.- Compensació  
 
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es trobin en fase de gestió recaptatòria, tant en 
voluntària com en executiva, amb les obligacions reconegudes per part d'aquell i a favor del deutor. 
 
2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el deutor. 
 
3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde pot ordenar la compensació, que es practicarà d'ofici i 
serà notificada al deutor. 
 
Article 38.- Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant deduccions sobre 
transferències 
 
1. Els deutes a favor de l'Ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, un organisme autònom, la Seguretat 
Social o una entitat de dret públic, l'activitat dels quals no es regeixi per l'ordenament privat, seran compensables 
d'ofici, una vegada transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari. 
 
2. Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats Autònomes, entitats locals i demés 
entitats de dret públic tinguin amb l’Ajuntament podran extingir-se amb les deduccions sobre les quantitats que 
l’Administració de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o dels Ens locals corresponents hagin de transferir a les 
referides entitats deutores. 
 
3. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d'extinció dels deutes de les entitats públiques 
ressenyades anteriorment, en no tenir aquestes cap crèdit contra l'Ajuntament, cas que s’hagin delegat les funcions 
de recaptació en la Diputació de Barcelona, el tresorer municipal traslladarà a l'Assessoria Jurídica de l'ORGT el 
conjunt de les seves actuacions. 
 
4. L'Assessoria Jurídica, després d'examinar la naturalesa del deute i del deutor i el desenvolupament de la 
tramitació de l'expedient, elaborarà la proposta d'actuació, que pot ser una de les següents: 
 
a) Sol·licitar a l'Administració de l'Estat, a l'Administració autonòmica o la Local que, amb càrrec a les 
transferències que poguessin ordenar-se a favor de l'Ens deutor, s'apliqui la deducció de la quantitat equivalent a 
l’import del deute. 
 
b) Sol·licitar la col·laboració de la Direcció General de Recaptació. 
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5. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per part dels Ens deutors dels 
Municipis, l’ORGT investigarà l’existència de béns patrimonials, a l’efecte d’ordenar la seva execució si resultés 
imprescindible per a la realització del crèdit municipal. 
 
6. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades pel Tresorer, i de la seva resolució 
s'efectuarà notificació formal a l'entitat deutora. 
 
Article 39.- Situació d'insolvència 
 
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de gestió recaptatòria per 
resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els béns coneguts del deutor circumstàncies que els fan 
inembargables. 
 
2. Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, correspondrà al mateix formular proposta de crèdits 
incobrables, d’acord amb els criteris reflectits en la seva Ordenança General. 
 
3. L’aprovació de la declaració de crèdits incobrables és competència de l’Ajuntament. 
 
Quan es tracti d’ingressos de dret públic recaptats per l’ORGT, aquesta competència pot ser delegada en 
l’Organisme gestor. 
 
4. Quan s’hagi delegat en l’ORGT la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, aquest procedirà 
aplicant els criteris de la seva Ordenança general de Gestió, Inspecció i Recaptació; en tot cas, restaran a disposició 
de l’Ajuntament les justificacions (en paper o electròniques) de les actuacions dutes a terme en ordre a assolir la 
realització del crèdit. 
 
5. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s’hagi delegat la competència per 
aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà el corresponent acord quan: 
 
a) L'import del deute sigui igual o inferior a 100 EUR i hagi estat infructuós l'embarg de fons. 
 
b) L'import del deute sigui superior a 100 EUR i inferior a 1000 EUR i hagin estat infructuosos els intents d'embarg 
de fons, de crèdits, valors i drets realitzables a curt termini (quan l’import del deute sigui igual o inferior a 300 
euros) i de salaris. 
 
c) Essent l'import del deute igual o superior a 1000 EUR, no han tingut resultat positiu les actuacions d'embarg de 
vehicles o béns immobles. 
 
Si no ha estat delegada la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables en els expedients de 
recaptació de multes de trànsit, l’ORGT elevarà proposta a l’Ajuntament, formulada sota els criteris anteriors. Si en 
el termini de tres mesos, comptats des de l’entrada de la proposta en el Registre Municipal, l’Ajuntament no 
formulés cap objecció, l’ORGT, atesa la provada impossibilitat de continuar el procediment recaptatori, es datarà 
dels expedients, remetent a l’ajuntament el conjunt d’actuacions efectuades. El suport de dites actuacions serà 
paper, o electrònic, segons procedeixi en cada cas. 
 
6. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan provisionalment extingits 
els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El deute restarà definitivament extingit si no 
s'hagués rehabilitat en aquell termini. 
 
Article 40.- Execució forçosa 
 
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans 
utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes 
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inferiors a 1000 EUR, per l’òrgan responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg 
següents: 
 
a) Deutes de quantia igual o inferior a 100 EUR: 
 
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit. 
 
b) Deutes de quantia superior a 100 EUR i inferior a 1000 EUR: 
 
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit. 
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini. 
- Sous, salaris i pensions. 
 
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran tots els deutes d’un 
contribuent que resten pendents de pagament. 
 
3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al punt 1 sigui negatiu, es formularà 
proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a les multes de trànsit, s’aplicarà el previst a l’apartat 4 de 
l’article anterior. 
 
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui igual o superior a 1000 EUR, es podrà ordenar l’embarg 
dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General Tributaria, preservant l’ordre establert a l’esmentat 
precepte. 
 
5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un bé el valor del qual és molt superior a la quantia 
del deute, es consultarà al Tresorer de l’Ajuntament i s’actuarà tenint en compte les seves indicacions. 
 
6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi garanteixen amb la 
mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que preferentment haguessin de ser travats i no 
causi perjudici a tercers. 
 
7. En els casos de procediments d'execució forçosa on no s'hagin adjudicat en subhasta pública i posterior venda 
mitjançant adjudicació directa béns propietat dels deutors, correspondrà al Tresorer municipal fer la proposta a 
l'Alcalde d'adjudicació de béns a favor de l'Ajuntament, de conformitat a allò establert en els articles 108 i següents 
del Reglament general de recaptació. 
 
Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, un cop ultimades les actuacions, aquest elevarà 
l'expedient a l'Ajuntament a fi que per part del Tresorer municipal pugui formular a l'Alcalde la proposta 
d'adjudicació de béns. 
 
8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’ interès per a l’Ajuntament, es procedirà 
a la data comptable dels valors objecte de l’expedient  per a quina recaptació es tramità la subhasta. 
 
Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin les circumstàncies relatives  al 
deutor i l’ entorn  econòmic general. 
 
SECCIÓ V.- INSPECCIÓ 
 
Article 41.- La inspecció tributària  
 
1. El Departament d’inspecció tributària portarà a terme actuacions de comprovació i, si escau, investigació de la 
situació tributària dels obligats tributaris per qualsevol dels tributs que integren el sistema tributari local. L’exercici 
d’aquestes funcions comporta regularitzar, si cal fer-ho, la situació tributària dels obligats mitjançant la pràctica 
d’una o més liquidacions. 
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2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions següents: 
 
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per cercar els que siguin ignorats per l’Administració 
tributària local. 
 
b) Comprovar la veracitat i l’exactitud de les declaracions que els obligats tributaris hagin presentat. 
 
c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als documents d’ingrés. 
 
d) Practicar les liquidacions tributàries que es derivin de les actuacions de comprovació i investigació. 
 
e) Verificar el compliment dels requisits exigits per a obtenir beneficis o incentius fiscals i devolucions tributàries o 
per a gaudir-ne. 
 
f) Informar els obligats tributaris sobre el contingut i naturalesa de les actuacions inspectores que s’iniciïn, sobre els 
drets i deures que els hi pertoquin, sobre les normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que 
se’n derivin. 
 
g) Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de comprovació de tributs locals que la 
normativa estableixi en cada cas, procurant amb cura especial la inclusió correcta en els censos dels subjectes 
passius que hi han de figurar. 
 
h) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària local puguin portar a terme les 
seves funcions. 
 
i) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d’altres elements quan sigui 
necessari per a determinar les obligacions tributàries. 
 
j) Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els articles 136 a 140 de la Llei 
general tributària. 
 
3. Si en el curs de les seves actuacions la Inspecció dels Tributs constata que els obligats tributaris són responsables 
de fets o omissions constitutius d’infraccions tributàries, aplicarà el règim sancionador establert en la Llei general 
tributària i en les disposicions que la desenvolupen, especialment el Reglament general del règim sancionador 
tributari, en la mesura que sigui d’aplicació. 
 
4. Les funcions d´ inspecció referides al paràgraf 2, circumscrites a cada tribut en particular i podran ser delegades 
en la Diputació de Barcelona, quan aquesta Administració hagi assumit la possibilitat de dur-les a terme. 
 
Article 42.- Personal inspector  
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior seran realitzades pels funcionaris 
del Departament d’inspecció o altres funcionaris i empleats públics de l’Ajuntament, sota la immediata supervisió 
de qui tingui el comandament de les actuacions, qui dirigirà, impulsarà i coordinarà el desenvolupament, amb la 
preceptiva autorització de l’Alcalde. 
 
2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de comprovació o prova de fets o 
circumstàncies amb transcendència tributària a altres empleats públics que no tinguin la condició de funcionaris. 
 
3. Els funcionaris que duguin a terme funcions d’Inspecció seran considerats agents de l’autoritat i hauran 
d’acreditar la seva condició, si així se’ls demana, fora de les oficines. Les autoritats públiques hauran de prestar-los 
la protecció i l’auxili necessaris per a l’exercici d’aquestes funcions. 
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4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i hauran de guardar sigil rigorós i 
observar secret estricte sobre els assumptes que coneguin per raó del seu càrrec. La infracció d’aquests deures 
constituirà, en tot cas, falta administrativa greu. 
 
5. L’Alcaldia proveirà el personal inspector d’un carnet o una altra identificació que l’acrediti per a l’exercici del seu 
treball. 
 
Article 43.- Classes d’actuacions  
 
1. Les actuacions inspectores podran ser: 
 
a) De comprovació i investigació. 
b) D’obtenció d’informació amb transcendència tributària. 
c) De valoració. 
d) D’informe i assessorament. 
 
2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, en la Llei general tributària i en les disposicions dictades per a desenvolupar-les, tal com disposa 
l’article 12.1 de la primera de les normes citades. 
 
3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció s’adequarà al corresponent Pla de control tributari aprovat per 
l’Alcalde. 
 
Article 44.- Lloc i temps de les actuacions  
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se indistintament, segons decideixi la 
Inspecció: 
 
a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el domicili fiscal, o en aquell on el representant de l’obligat tributari tingui el 
domicili, despatx o oficina. 
 
b) Al lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades. 
 
c) Al lloc on hi hagi alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del pressupost de fet de l’obligació 
tributària. 
 
d) A les oficines de l’Ajuntament, quan els antecedents o elements sobre els quals hagin de realitzar-se puguin ser-
hi examinats. 
 
2. Al final de cada actuació,  la Inspecció determinarà el lloc, data i hora on es reprendrà la pròxima, cosa que es 
farà constar en la corresponent comunicació o diligència. 
 
3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines municipals respectaran preferentment l’horari d’obertura al 
públic i, en tot, cas, la jornada de treball vigent. Si es fan als locals dels interessats hauran de respectar la jornada 
laboral d’oficina de l’activitat que s’hi realitzi, sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es facin en altres 
hores o dies. 
 
4.En casos excepcionals, quan hi hagi un perill cert de desaparició d’elements de prova o quan l’expedient s’hagi 
d’enllestir amb una celeritat especial, l’Alcalde podrà autoritzar que les actuacions inspectores es duguin a terme 
fora de la jornada laboral esmentada. 
 
Article 45.- Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció 
 
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà: 
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a) D’ofici. 
 
b) A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, si fos el cas, períodes 
afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició s’haurà de formular dins dels 15 dies comptadors des 
de la notificació d’inici d’actuacions i haurà de ser atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud. 
 
2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada degudament a l’obligat tributari 
perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi assenyala i tingui a disposició del personal inspector o aporti la 
documentació i els altres antecedents que s’hi demanen, o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les 
empreses, oficines, dependències, instal·lacions o magatzems d’aquell, i es desenvoluparan amb l’abast, les 
facultats i els efectes que estableixen la Llei general tributària i la normativa dictada per a desenvolupar-la. 
 
3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a l’obligació tributària i període 
comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels elements d’aquesta obligació i així s’adverteix en la 
comunicació d’inici d’actuacions o en la de modificació de les ja iniciades. En aquest últim cas, si s’haguessin acabat 
amb una liquidació provisional, els fets regularitzats no podran tornar a ser objecte d’un nou procediment. 
 
4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, que haurà d’acreditar 
degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret que en deixi constància fidedigna. En aquest cas, 
les actuacions corresponents s’entendran realitzades amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui de manera 
fefaent la representació i n’hagi  assabentat a la Inspecció. 
 
5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on es desenvolupin 
activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es produeixin fets imposables o supòsits de 
fet de les obligacions tributàries o n’existeixi alguna prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de 
l’actuació inspectora. Si es tracta del domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, caldrà el seu 
consentiment previ o, si no ho dóna, l’oportuna autorització judicial. 
 
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció qualificarà els fets, actes o 
negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència de la qualificació prèvia que aquest els hagués donat. 
 
7. En el decurs de la comprovació s’haurà d’examinar si han concorregut o no en els períodes afectats les condicions 
o els requisits exigits al seu moment per a concedir o reconèixer qualsevol benefici fiscal. Si s’acredités que no ha 
estat així, la Inspecció podrà regularitzar la situació de l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió 
prèvia de l’acte originari de concessió o reconeixement. 
 
8. Les actuacions d’Inspecció dels tributs es documentaran en diligències, comunicacions, informes, actes i la resta 
de documents en què s’incloguin actes de liquidació i altres acords resolutoris. Les actes són els documents públics 
que estén la Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions, proposant-hi,  a més, la 
regularització que escaigui o declarant-hi que la situació tributària de l’obligat és correcta. 
 
9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a l’inspector en cap que es fan en la 
normativa estatal d’aplicació directa ho són a l’òrgan municipal que exerceixi aquesta funció i, en altre cas, a 
l’Alcalde. 
 
Article 46.- Terminació de les actuacions inspectores 
 
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini màxim de 12 mesos comptadors 
des de la notificació del seu inici fins que s’hagi d’entendre notificat l’acte administratiu resultant d’aquestes, sense 
tenir-hi en compte les dilacions imputables als interessats ni els períodes d’interrupció justificada. No obstant això, 
aquest termini es podrà perllongar motivadament per 12 mesos més si en dur-les a terme s’aprecia una 
complexitat especial o es descobreixen activitats empresarials o professionals no declarades. 
 
2. Les actuacions inspectores es donaran per acabades quan, a judici de la Inspecció, s’hagin obtingut les dades i les 
proves necessàries per a fonamentar-hi la regularització que calgui o per a considerar correcta la situació tributària 
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de l’obligat. Tot just en aquest moment es notificarà l’inici del tràmit d’audiència previ a la formalització de les 
actes i, a més, es podrà fixar a la mateixa notificació el lloc, data i hora per a estendre-les. 
 
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat tributari o el seu 
representant no compareixen el dia assenyalat o es neguen a rebre-les o a subscriure-les , s’han d’estendre actes de  
disconformitat. La incompareixença suposarà una dilació no imputable a l’Administració pel temps que transcorri 
des de la data assenyalada per a la firma fins que s’aconsegueixin notificar, i la negativa a signar-les es considerarà 
un refús de la notificació. 
 
4. Les actes que estengui la inspecció tributària municipal tindran el contingut, tramitació i efectes que estableixen 
els articles 153, 155, 156 i 157 de la Llei general tributària i la normativa dictada per a desenvolupar-los. 
 
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o disconformitat, es donarà 
audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que convingui al seu dret en relació amb la proposta de 
regularització que es vagi a formular. 
 
6. L’autorització per subscriure un acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter previ o simultani per l’òrgan 
competent per a liquidar o, en altre cas, per l’Alcalde.  
 
SECCIÓ VI.- RÈGIM SANCIONADOR 
 
SUBSECCIÓ I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 47.- Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries  
 
1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en la Llei general tributària i 
en les disposicions que la desenvolupin i complementin, especialment el Reglament general del règim sancionador 
tributari (RD 2063/2004, de 15 d’octubre). 
 
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades al paràgraf 4 de l’article 35 
de la Llei general tributària que realitzin els fets tipificats com a infraccions en les lleis, en el benentès que 
l’Administració hagi acreditat prèviament la seva responsabilitat en les accions o omissions  imputades; si en una 
infracció tributària concorre més d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al pagament de la 
sanció. 
 
Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal. 
 
3. Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius d’infracció tributària quan hagin 
estat realitzats pels qui no tinguin capacitat d’obrar en l’ordre tributari, quan hi concorri força major, quan derivin 
d’una decisió col·lectiva per als que no hi eren a la reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu vot, 
quan adeqüin la seva actuació als criteris manifestats per l’Administració tributària competent en publicacions, 
comunicacions i contestacions a consultes tributàries, ja siguin pròpies o d’altres obligats, sempre que, en aquest 
últim cas, hi hagi una igualtat substancial entre les seves circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan 
siguin imputables a deficiències tècniques dels programes informàtics facilitats per l’Administració tributària 
mateixa. 
 
4. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la seva situació abans que se 
li hagi comunicat l’inici d’un procediment de gestió o inspecció tributàries. Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la 
comunicació, tindrà caràcter d’acompte de la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui 
imposar. 
 
5. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físiques infractores. Sí es 
trametran però, als successors de les societats i entitats dissoltes, en els termes establerts a l’article 40 de la Llei 
general tributària. 
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6. El règim sancionador ara vigent serà d’aplicació a les infraccions comeses abans de la seva entrada en vigor i a 
les sancions que es van imposar amb la regulació precedent, sempre que resulti més favorable per al subjecte 
infractor i que la sanció imposada encara no sigui ferma. 
 
Article 48.- Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries 
 
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de negligència que 
estiguin tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals o en una altra llei. 
 
2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, si li correspon una multa 
proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció que en cada cas correspongui. La base de la sanció 
serà, en general, l’import de la quantitat a ingressar resultant de la regularització practicada, excepte les parts 
d’aquest import regularitzat que es derivin de conductes no sancionables. 
 
3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es presentin declaracions, s’hi 
incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos o s’hi ometin totalment o parcialment operacions, 
ingressos, rendes, productes, béns o qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute tributari, 
sempre que la incidència del deute tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la sanció sigui superior 
al 10%. 
 
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o altres registres obligatoris, l’ús 
de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització de persones o entitats interposades. 
 
4. Llevat que la Llei general tributària estableixi una sanció pecuniària fixa o assenyali un percentatge sancionador 
particular, cada infracció tributària es sancionarà: 
 

a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció. 

 
b) Si és greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 50% sobre la base de la sanció, percentatge que s’ha 
d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, 
sense que ultrapassi el 100%. 
 
c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 100% sobre la base de la sanció, percentatge 
que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda 
municipal, sense que ultrapassi el 150%. 
 
d) Si escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan es donin els supòsits 
establerts a l’article 186 de la Llei general tributària. 
 
5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, recollits en l’article 187 de la 
Llei general tributària, si hi resulten aplicables: 
 
a) Comissió repetida d’infraccions tributàries. 

 
b) Perjudici econòmic per a la Hisenda local. 

 
c) Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació. 
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d) Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de gestió si no interposa recurs de 

reposició o reclamació econòmica administrativa contra la liquidació resultant, o signa un acta amb acord o de 

conformitat en un procediment d’inspecció. 

 
Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament. 
 
6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent s’aplicaran d’aquesta manera: 
 
- Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a l’actual infracció, mitjançant 
resolució ferma en via administrativa, per una infracció lleu de la mateixa naturalesa, l’increment serà de cinc 
punts percentuals; quan la infracció que es pren com a antecedent hagués estat greu, l’increment serà de quinze 
punts percentuals, i si fos molt greu, l’increment serà de vint-i-cinc punts percentuals. A aquestes efectes, es 
consideraran de la mateixa naturalesa les infraccions tipificades al mateix article de la Llei general tributària, llevat 
que es tracti d’infraccions per deixar d’ingressar el deute que resultaria d’un autoliquidació correcta, declarar 
incorrectament o obtenir indegudament devolucions tributàries, supòsit en què totes tres es consideraran de la 
mateixa naturalesa.  
 
- Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local. 
 
Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per un cantó, i la quantia total que 
s’hagués hagut d’ingressar en l’autoliquidació, la que es derivi d’una declaració acurada del tribut o l’import de la 
devolució obtinguda inicialment, per un altre. Si el resultat representa un percentatge superior al 10% i inferior o 
igual al 25%, superior al 25% i inferior o igual al 50%, superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior al 75%, 
respectivament, s’afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals. 
 
7. Les sancions establertes al paràgraf 4t anterior es reduiran en un 30% del seu import quan l’obligat tributari hagi 
prestat el seu acord o conformitat a la proposta de regularització que se li formuli, o en un 50% si la regularització 
s’ha dut a terme mitjançant un acta amb acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només serà 
aplicable quan la infracció consisteixi en: 
 

a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta. 

 

b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o documents 
necessaris per practicar liquidacions. 

 

c) Obtenir indegudament devolucions. 

 

d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals. 

 

e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris 
aparents. 
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Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa recurs contenciós 
administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un acta amb acord, si no ingressa en període 
voluntari, o en els terminis fixats en l’acord d’ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de 
pagament i garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució els deutes tributaris derivats d’aquest tipus 
d’actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la regularització. 
 
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es reduirà en un 25% si s’ingressa 
l’import restant en període voluntari o en els o terminis fixats a l’acord d’ajornament o fraccionament demanant en 
període voluntari de pagament i garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució, i no s’interposa recurs o 
reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la 
notificació a l’interessat. 
 
9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi pogut cometre. També 
s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar les sancions corresponents, que serà de quatre anys 
comptadors des que es van cometre les infraccions corresponents. 
 
Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració tributària de què tingui 
coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o a la regularització d’una situació de la qual pugui 
derivar-se’n una. 
 
SUBSECCIÓ II.- CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES 
 
Article 49.- Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de resultar d’una autoliquidació 
 
1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins del termini establert en la normativa de cada tribut local la 
totalitat o una part del deute que resultaria de l’autoliquidació correcta, llevat que es regularitzi voluntàriament la 
situació sense requeriment previ de l’Administració o s’hagués presentat l’autoliquidació sense efectuar l’ingrés que 
se’n derivi. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el que disposen els 
paràgrafs següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a conseqüència de la comissió de la 
infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 EUR o, si és superior, quan 
no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi hagi ocultació. La infracció també 
serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció, en els supòsits següents: 
 

a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 

 

b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 

 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas com a molt greu. 
 
Article 50.- Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions 
o els documents necessaris per a practicar liquidacions 
 
1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o 
documents necessaris perquè l’Administració tributària local pugui liquidar adequadament els tributs que no 
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s’exigeixen per autoliquidació, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de 
l’Administració. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el que es disposa als 
paràgrafs següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat declaració, o la diferència entre 
la quantia que resulta de l’adequada liquidació del tribut i la que es derivaria de les dades declarades. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 EUR o, si és superior, quan 
no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi hagi ocultació. La infracció també 
serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció, en els supòsits següents: 
 

a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 

 

b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 

 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas com a molt greu. 
 
Article 51.- Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions 
 
1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la normativa de cada tribut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el que es disposa als 
paràgrafs següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantitat retornada indegudament com a conseqüència de la comissió de la 
infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 EUR o, si és superior, quan 
no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi hagi ocultació. La infracció 
tributària també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció, en els supòsits següents: 
 

a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 

 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un percentatge superior al 10% 
i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas com a molt greu. 
 
Article 52.- Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals 
 
1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivades de la normativa de cada tribut 
mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o 
sol·licituds, sense que les devolucions s’hagin obtingut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció serà la quantitat sol·licitada 
indegudament i la sanció consistirà en una multa pecuniària proporcional del 15%. 
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Article 53.- Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi 
perjudici econòmic o contestacions a requeriments individualitzats d’informació 
 
1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses autoliquidacions o 
declaracions, sempre que no s’hagi produït perjudici econòmic a la Hisenda pública local, o contestacions a 
requeriments individualitzats d’informació. 
 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu i es sancionarà d’acord amb el que disposen els paràgrafs 
següents. 
 
3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb dades falses, la sanció consistirà en 
multa pecuniària fixa de 150 EUR. 
 
4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la sanció consistirà en multa 
pecuniària fixa de 250 EUR. 
 
5. Tractant-se de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter general en compliment de 
l’obligació de subministrament d’informació recollida als articles 93 i 94 de la Llei general tributària, que hagin 
estat contestats o presentades de forma incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en: 
 

a) Quan les dades no estiguin expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa de 
200 EUR per cada dada -o conjunt de dades- omesa, inexacta o falsa referida a una mateixa 
persona o entitat. 

 

b) Quan les dades estiguin expressades en unitats monetàries, multa pecuniària proporcional de 
fins el 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un 
mínim de 500 EUR. 

 
6. Les sancions a què es refereix el paràgraf 5è es graduaran incrementant la quantia resultant en un 100% en el 
cas de comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
Article 54.- Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració 
tributària local 
 
1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració 
tributària local. 
 
S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a l’efecte, hagués 
realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les actuacions de l’Administració tributària en 
relació amb el compliment de les seves obligacions. 
 
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària 
local les conductes següents: 
 

a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, factures, 
justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius informàtics, 
sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb transcendència tributària. 

 

b) No atendre algun requeriment degudament notificat. 
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c) La incompareixença, llevat causa justificada, en el lloc, data i hora que s’haguessin 
assenyalat. 

 

d) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als funcionaris de 
l’Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines, instal·lacions i 
explotacions relacionats amb les obligacions tributàries. 

 

e) Les coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local. 

 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu. 
 
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 EUR, tret que a la infracció imputada concorrin les 
circumstàncies previstes als paràgrafs 4t, 5è  o 8è de l’article 203 de la Llei general tributària; en aquest cas, 
s’aplicarà la multa pecuniària que assenyalen aquests apartats. 
 
Article 55.- Altres infraccions tributàries 
 
1. També es consideraran infraccions tributàries: 
 

a) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris 
aparents. 

 

b) Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no imputar bases 
imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim d’imputació de rendes. 

 

c) No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic. 
 
d) Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi produeixin. 
 
e) Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació. 
 
f) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal o d’altres números o codis 
establerts per la normativa tributària. 
 
2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com disposen els articles 195 a 
202 de la Llei general tributària. 
 
Article 56.- Normes generals del procediment sancionador 
 
1. El procediment sancionador en l’àmbit tributari local es duu a terme tenint en compte les normes especials de la 
Llei general tributària sobre potestat sancionadora, el Reglament general del règim sancionador tributari i les 
normes reguladores del procediment sancionador en matèria administrativa. 
 
2. El procediment sancionador en matèria tributària es tramitarà de forma separada als d’aplicació dels tributs, 
llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat expressament a la tramitació separada. Si 
s’hagués enllestit un procediment d’aplicació dels tributs iniciat mitjançant declaració o un procediment de 
verificació de dades, comprovació limitada o inspecció, no es podrà incoar cap expedient sancionador respecte de 
la persona o entitat que hagués estat objecte d’aquests procediments quan hagi transcorregut un termini de tres 
mesos des que s’hagués notificat o s’entengués notificada la liquidació o resolució derivada dels mateixos. 
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3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant notificació de l’acord de 
l’òrgan competent, que a falta de designació expressa serà el mateix que tingui atribuïda la competència per a 
resoldre’l. Aquesta notificació d’inici de l’expedient recollirà la identificació de la persona o entitat presumptament 
responsable, la conducta que motiva la incoació del procediment, la seva possible qualificació i les sancions que li 
poguessin correspondre, l’òrgan competent per a resoldre el procediment, la identificació de l’instructor i la 
indicació del dret a formular-hi al·legacions i a l’audiència en el procediment, així com la manera i els terminis per 
exercir-los. 
 
4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb les normes especials sobre 
actuacions i procediments tributaris recollides a l’article 99 de la Llei general tributària, les normes sobre la seva 
instrucció que estableix l’article 210 de la llei esmentada i les disposicions concordants del Reglament general del 
règim sancionador tributari. 
 
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per caducitat, en un termini de sis 
mesos comptadors des de la notificació d’inici del procediment fins la notificació de la resolució que calgui dictar. A 
aquest respecte, n’hi ha prou amb acreditar que s’ha fet un intent de notificació que conté el text íntegre de la 
resolució. Si s’hagués ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix l’inici d’un procediment nou. 
 
6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de gestió, inspecció o 
recaptació, respectivament, amb autorització de l’inspector en cap o de l’òrgan competent per a dictar els actes 
administratius que posen fi als procediments corresponents, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest 
efecte. 
 
7. L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l’Alcalde o l’òrgan en què delegui. 
 
8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de reposició davant de l’Alcaldia, 
previ al contenciós administratiu. No obstant això, les sancions que derivin d’actes amb acord no podran ser 
impugnades en via administrativa. 
 
9. L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs independent, llevat que s’hagi 
impugnat també el deute tributari, cas en què s’acumularan ambdós recursos. La interposició d’un recurs contra les 
sancions impedeix executar-les fins que siguin fermes en via administrativa, sense necessitat d’aportar cap garantia 
per aconseguir-ne la paralització. 
 
Article 57.- Procediment sancionador abreujat 
 
1. No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l’article anterior, si al temps d’iniciar-se l’expedient sancionador es 
troben en poder de l’òrgan competent tots els elements que permeten formular la proposta d’imposició de sanció, 
aquesta proposta s’incorporarà a l’acord d’iniciació. 
 
2. Aquest acord es notificarà a l’interessat, indicant-li que es posa de manifest l’expedient i concedint-li un termini 
de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri convenient i presenti els justificants, documents i proves que 
consideri oportuns. 
 
3. A més, a l’acord d’iniciació se l’advertirà expressament que si no formula al·legacions ni aporta nous documents 
o uns altres elements de prova, es podrà dictar la resolució d’acord amb la proposta susdita. 
 
SECCIÓ VII.- INTERESSOS DE DEMORA 
 
Article 58.- Liquidació d’interessos de demora 
 
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora quan acabi el termini de 
pagament en període voluntari d’un deute resultant d’una liquidació practicada per l’Administració o de l’import 
d’una sanció sense que l’ingrés s’hagi efectuat, quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una 
autoliquidació o declaració sense que s’hagués presentat o ho hagi estat de forma incorrecta, quan es suspengui 
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l’execució de l’acte administratiu, quan s’iniciï el període executiu, llevat dels supòsits que s’hi contemplen, o quan 
l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent. 
 
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de l’obligat. No obstant això, no 
s’exigiran interessos de demora pel temps que transcorri fins l’acabament del termini de pagament en període 
voluntari obert per la notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa en un recurs contra una sanció 
tributària. 
 
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les propostes de liquidació consignades 
en les actes i en les liquidacions tributàries que practiquin, tenint en compte les especialitats següents: 
 
a) En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia en què hagi d’entendre’s dictada la 
liquidació per transcurs del termini establert legalment. 
 
b) En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el dia en què hagi d’entendre’s 
dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment, llevat que abans d’això es notifiqui acord 
confirmant la proposta de liquidació, supòsit en el qual la data final serà la del acord que aprova la liquidació. 
 
c) En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran provisionalment fins el dia que acabi el 
termini per formular al·legacions, i definitivament fins la data en què es practiqui la liquidació corresponent. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
 
Primera.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals 
 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi i que es puguin estendre a 
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i 
quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que 
el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a la ordenança que li resulti d’aplicació 
l’exercici objecte de tributació. 
 
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini 
l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent per a l’exercici que es tracti. 
 
Segona.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de 
la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i 
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera.- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al desenvolupament i 
l'aplicació de la present ordenança 
 
 

SEGON: Aprovar les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 
2016 i següents, que es detallen a continuació: 
 
 
2.- Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats 
      i instal·lacions                                    
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Modificar el redactat de l’article 6è, apartat 1b), segons el literal següent:  
 
b). Una quota variable segons la superfície total que ocupen totes les estances, afectes directament o no a l'exercici 
de l'activitat ubicada a l'establiment o instal·lació objecte de la intervenció en forma de llicència, comunicación o 

control. 
 
Suprimir el redactat de l’article 6è, apartat 1, apartats b.1) i b.2), segons el 
literal següent:  
 
b.1) Referenciat a la superfície total que ocupen totes les estances, afectes directament o no a l'exercici de 

l'activitat ubicada a l'establiment o instal·lació objecte de la intervenció en forma de llicència, comunicació o 

control. 

b.2) Referenciat als Kw nominals de potència de què disposa l’activitat o instal·lació objecte d’intervenció, 
independentment que siguin instal·lats de forma fixa o que estigui prevista la seva instal·lació per a un ús 
discontinu. 
 
 
Modificar el redactat de l’article 6è, apartat 3, segons el literal següent:  
Quota fixa: 
 
I. Activitats o instal·lacions classificades en el grup I del punt anterior .....................................     750,00 € 
II. Llicència d’activitats o instal·lacions classificades en el grup II del punt anterior................... 1.100,00 € 
III. Comunicació d’activitats o instal·lacions classificades en el grup III del punt anterior ….......    450,00 € 
 
Quota variable, segons la superficie de l’establiment destinada a l’activitat, per metre quadrat de superficie: 
 

a) Discoteques, sales de ball, sales de festes, karaokes, restaurants amb música en viu, cafè concert, o bars 
musicals ………………………...………………………………………….   10,00 €/m2 

b) Altres establiments ……………………………………………………………….……………..  4,50 € /m2, amb 
un límit màxim de 9.000 € per establiment. 

 
Modificar el redactat de l’article 6è, apartat 4a), segons el literal següent:  
 
a) Als efectes de la determinació del valor de l’ element de càlcul de la taxa consistent en la superfície, en el cas que es 
realitzessin obres en un establiment ja legalitzat, conservant la mateixa superfície, es prendrà com a valor dels elements 
de càlcul la superfície que, segons el que es projecta fer i es comprovi, tinguin la ubicació de l'obra, malgrat que fossin 
preexistents, ja que ho eren en altres condicions d'instal·lació del local. 

 
Modificar el redactat de  l’article 6è, apartat 4d), segons el literal següent:  
 
d) Per als casos en què la instal·lació que cal legalitzar es trobi a l'aire lliure, els valors dels mòduls per m

2
 de local seran 

els aplicables segons aquesta Ordenança d'acord amb el grup de classificació de l’activitat, però amb una reducció del 
80%. 

 
Modificar el redactat de l’article 6è, apartat 4e), segons el literal següent:  
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e) En els supòsits en què legalment procedent la revisió de la llicència municipal, l'import de la taxa corresponent a la 
intervenció administrativa serà el 25% del que resulti de les normes de càlcul anteriorment expressades, respecte 
d’aquelles variables de càlcul que no han patit cap modificació, llevat de les pròpies de millora mediambiental. 
Sense perjudici del que s’ha expressat anteriorment, i en els casos en què l’expedient d’avaluació mediambiental 
incorpori una regularització de noves instal·lacions o una modificació substancial de les existents (variacions de 
superfície afecta, directament o indirectament, a l’activitat, per sobre del 20% del que consti que hagi tingut tràmit 
municipal de legalització), el càlcul corresponent a aquest tipus d’expedient serà: a l’import abans esmentat 
ponderat pel coeficient del 10%, s’haurà d’afegir l’import, sense cap reducció, de la variable de superfície afectades 
per la regularització o legalització de modificacions. En qualsevol cas la quota mínima a satisfer per les revisions 
periòdiques de la llicència municipal serà de 200,00 €. 

 
Modificar el redactat de l’article 6è, apartat 4f), primer paràgraf, segons el 
literal següent:  
 
- En el cas de trasllat de l’establiment de dins el municipi de Vilafranca del Penedès cap a una altra zona del 
municipi, s’aplicarà la quota resultant de les normes anteriors reduïda en un 90%. 
 
 
Suprimir l’article 9è, apartat 6, segons el literal següent i renumerar:  
 
6.- En els casos en què no sigui declarada per la persona interessada la potència instal·lada, aquesta serà estimada per 
l’Administració o entitat en qui delegui, i aplicada al càlcul de l’import d’aquesta taxa. Els mòduls que es faran servir per 
aquesta estimació seran: 
 
- Superfície de zona, establiment o compartiment on la instal·lació principal a legalitzar sigui la corresponent a l’activitat 
industrial: 7 vatis per m

2
. 

 
- Superfície de zona, establiment o compartiment on la instal·lació principal a legalitzar sigui la corresponent a l’activitat 
d’aparcament de vehicles: 1,5 vatis per m

2
. 

 
- Superfície de zona, establiment o compartiment on la instal·lació principal a legalitzar sigui la corresponent a l’activitat 
de comerç i/o de gestions administratives: 10 vatis per m

2
. 

 
Modificar el redactat de l’article 10è, apartat 5, segons el literal següent:  
 
5.- En el cas de noves activitats, s’aplicaran les següents bonificacions sobre l’import total de la taxa: 
 
100% de bonificació si el seu titular es troba en situació d’atur forçós de llarga durada, és a dir amb una antiguitat 
mínima de un any anterior a la petició o comunicació de la llicència, o a la comunicació de l’activitat. 
  
50% de bonificació si el seu titular es troba en situació d’atur forçós amb una antiguitat mínima de sis mesos 
anteriors a la petició o comunicació de la llicència, o a la comunicació de l’activitat.  
 
50% de bonificació si el seu titular és menor de 35 anys i sigui la primera vegada que inicia una activitat al municipi 
de Vilafranca del Penedès. 
 
En tots els casos anteriors, i en el supòsit que la titularitat de l’activitat correspongui a més d’una persona o a una 
societat, serà requisit acreditar que la situació que dóna dret a la bonificació la mantinguin més del 50% de titulars 
o socis. 

 
Modificar el redactat de l’article 10è, apartat 6, segons el literal següent 
 
· Increment fins el 10% o més de 2 treballadors.......................................... 20% de bonificació 



 

51 
 

. Increment de més del 10% o entre 3 i 6 treballadors................................ 30% de bonificació 

. Increment de més del 20% o entre 6 i 10 treballadors.............................. 40% de bonificació 

. Increment superior al 30% o més de 10 treballadors................................ 50% de bonificació 
 
Afegir a l’article 10è, un nou apartat, segons el literal següent:  
 
8.- S’establirà una bonificació per a les activitats innovadores que es vulguin instal·lar al municipi de Vilafranca del 
Penedès, i que acreditin haver obtingut en el registre corresponent una o diverses patents o models d’utilitat en 
l’any anterior a la petició o comunicación de llicència, o a la comunicació d’activitat: 
 
si una patent o model d’utilitat ………….…..…...     50% de bonificació. 
si dues patents o models d’utilitat ……………....     75% de bonificació. 
si tres o més patents o models d’utilitat ……...   100% de bonificació. 

 

 
4.- Taxa servei de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de  
     caràcter municipal                                     
 
Modificar el redactat de l’article 6è, apartat T3, segons el literal següent:  
 
 

T3  Trasllat de restes (dins del cementiri) 

 T31 De nínxol a sepultura general, si restes de menys de 5 anys 250,00 

  T32 De panteó o sepultura a sepultura general 590,00 

 T33 De nínxol a nínxol 390,00 

 T34 De panteó o sepultura a nínxol 950,00 

 T35 De panteó o sepultura a panteó o sepultura 1.300,00 

 
 
Afegir al final de l’article 6è, segons el redactat següent:  
 
Les tarifes de l’apartat T3 inclouen les tasques d’exhumació, inhumació, condicionament o endreçament de restes, 
gestió i eliminacio de residus, que figuren en els apartats T1, T2 i T4. Per tant, no es liquidaran aquests conceptes 
esmentats a part. 

 

 
5.- Taxa per llicències o comprovació d’activitats comunicades en matèria 
     d’urbanisme                                   
 
Afegir a l’article 6è, l’apartat 3, segons el literal següent:  
 
3. En el cas que, una vegada presentada a tràmit una comunicació d’obres o una petició de llicència per part de 
l’interessat; si a la vista de l’entitat de les obres a realitzar l’Ajuntament determina que cal modificar el tràmit 
iniciat, el nou tràmit no meritarà una nova taxa. 

 
Modificar el redactat de l’article 10è, apartats 2 i 3, segons el literal següent:  
 
2. En el cas d’obres i instal·lacions subjectes a règim d’assabentat o comunicació, subjectes a llicència d’obres 
menors, o bé de serveis urbanístics detallats en l’annex III, la persona interessada ha de presentar el justificant 
d’haver portat a terme l’ingrés de la taxa, calculada segons allò que estableix aquesta Ordenança, juntament amb 
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la comunicació de les obres o instal·lacions, la sol·licitud de llicència o les peticions de serveis. La persona pot 
practicar el càlcul del dipòsit previ i complimentar l’imprès d’autoliquidació pels seus mitjans, o bé demanar 
l’assistència a aquest efecte de l’Ajuntament o de l’Organisme tributari en el qual l’Ajuntament hagi delegat la 
gestió recaptatòria. 
 
3. Tractant-se d’obres o instal·lacions subjectes a llicència urbanística com a obra major, excepte si es tracta de 
llicències per a la construcció de piscines a l’aire lliure, una vegada sol·licitada la llicència juntament amb la 
declaració del pressupost, l’Ajuntament a través dels serveis urbanístics comunicarà a la persona peticionària la 
base imposable corresponent al cost real i efectiu, calculada d’acord amb aquesta Ordenança, base que serà 
comuna per a l’autoliquidació tant de la taxa com de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. La 
comunicació es farà mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a l’adreça electrònica feta constar per la persona 
interessada en el document de sol·licitud, per bé que aquesta persona pot optar per comparèixer als serveis 
d’Urbanisme de l’Ajuntament per tal de rebre aquesta comunicació de forma personalitzada, a partir del desè dia 
natural següent al de la presentació de la sol·licitud de llicència. La persona interessada haurà d’ingressar de forma 
justificada el dipòsit de la quantitat resultant de la taxa, i si no ho fa la llicència o els serveis sol·licitats no seran 
objecte de tramitació. 

 
Modificar el redactat de l’annex I, apartat B, segons el literal següent:  
 

B. Càlcul de la base imposable en els casos de l’article 5è, apartats a.2), a.3), a.8), a.10) i b: 

 

( ..... ) 

 
Rehabilitació de façanes de fins a 7 metres d’alçada, incloent la part proporcional de 
muntatge i desmuntatge de mitjans auxiliars, per m

2
 ...........................................  30,00 € 

 
Rehabilitació de façanes de més de 7 metres d’alçada, incloent la part proporcional de 
muntatge i desmuntatge de mitjans auxiliars, per m

2
 ...........................................  40,00 € 

 
Col·locació d’envans pluvials, per m2 ...................................................................... 55,63 € 
 
Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat interior de la planta i formació 

de nova distribució amb acabats inclosos, per m
2
 ...................................................          453,60 € 

 

Substitució o addició de paviment interior: 
En habitatge, per m

2
 .............................................................................................   35,00 € 

En locals o edificis industrials, per m
2
 ..................................................................   13,00 € 

( ..... ) 

Substitució de fusteria exterior, per unitat ...........................................................                           208,35 € 

( ..... ) 

 

Afegir al redactat de l’annex I, apartat B, segons el literal següent:  
 

B. Càlcul de la base imposable en els casos de l’article 5è, apartats a.2), a.3), a.8), a .10) i b: 

( .....) 

 

Construcció de piscines exteriors privades, per m
2
 ............................................               514,00 € 

Construcció de dipòsits, per m
3
 ..........................................................................   50,00 € 

 
Modificar el redactat de l’annex III, segons el literal següent:  
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Càlcul de la taxa per serveis urbanístics 

 
1.- Per informes o certificats sobre obres o instal·lacions emesos a instància del particular, 
incloent-hi les consultes prèvies a la sol·licitud de la llicència: 
. per informe o certificat ............................................................................  185,57 € 
 
2.- Per informes o certificats, emesos a instància de particulars sobre avantprojectes o avanç de 
planejaments urbanístics i/o instruments de gestió, previs a la tramitació dels planejaments i/o 
instruments de gestió: 
. per informe o certificat ............................................................................   185,57 € 
 
3.- Per altres informes urbanístics i tècnics d’edificis terrenys i instal·lacions, inclosos els 
informes negatius d’infracció urbanística i els necessaris per a la realització de tràmits en altres 
administracions públiques, emesos a instància de particulars: 
. per informe o certificat ............................................................................    74,21 € 
 
4.- Per la tramitació de la certificació de compatibilitat urbanística exigida per la legislació sobre 
prevenció i control ambiental de les activitats, incloses les consultes prèvies: 
. per cada certificació o informe .................................................................   185,57 € 
 
5.- Per la tramitació i resolució d’un expedient de gestió urbanística referent a una declaració de 
ruïna a instància de particulars ..................................................................    2.472,18 € 
 
6.- Assenyalament d’alineacions i rasants: 
. en una direcció ...........................................................................................            59,86 € 
. per cada direcció addicional .........................................................................          19,14 € 
 
7.- Comunicació per primera ocupació i ús d’edificis i instal·lacions, per m2 ......        0,1917 € 
 
8.- Llicències de parcel·lació: 
. per cada finca afectada ...................................................................................       135,29 € 
. per certificat d’innecessarietat o altres informes certificats ...........................         74,21 € 
 
9.- Llicències per a divisió horitzontal d’una finca: 
. per expedient ..................................................................................................           135 € 
 
10.- Llicències de canvi d’ús: 
. per m2 afectat ..................................................................................................          0,95 € 
 
11.- Llicències per a la col·locació de grues/torres, ascensors, sínies i altres aparells 

elevadors per a la construcció, per unitat .........................................................     173,59 € 

 
 

6.- Taxa servei de gestió de residus municipals                                     
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Modificar el redactat de l’article 3.1, segons el literal següent:  
 
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 i 
següents de la Secció 1, Capítol II, Títol I de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, que ocupin, 
utilitzin, siguin posseïdors o gaudeixin els habitatges i els locals situats en els llocs,places, carrers o vies públiques 
del terme de Vilafranca del Penedès, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari,d’habitant, d’arrendatari, o fins i 
tot, de precari. 

 
Modificar el redactat del títol de l’article 6è, segons el literal següent:  
 
ARTICLE 6è.1 Beneficis fiscals en la taxa pel servei de recepció obligatòria de gestió de residus sòlids urbans 
generats als domicilis particulars. 

 

Afegir a l’article 6è, l’apartat 2, segons el literal següent:  
 
ARTICLE 6è.2- Beneficis fiscals en la taxa pel servei de recepció obligatòria de gestió de residus sòlids urbans 
comercials assimilables a  domèstics. 
 

1. Bonificacions 
 
a)  Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió específica d’una fracció selectiva del residu. 
Bonificació d’un  20% 
 
b)  Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió específica de 2 fraccions selectives del residu. 
Bonificació d’un  30% 
 
c)  Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió específica de 3 fraccions selectives del residu. 
Bonificació d’un  50% 
 
d)  Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió específica de 4 fraccions selectives del residu. 
Bonificació d’un 70% 
 
A l’efecte d’aquestes bonificacions, s’entenen per fraccions selectives el paper i cartró, el vidre, els envasos i la 
fracció orgànica. 
 
2. La documentació acreditativa de la procedència de les bonificacions a les activitats econòmiques és la següent: 
 
 Per acreditar la gestió específica d’alguna de les fraccions de residus municipals generats durant l’any anterior, 
s’haurà de presentar: 
 

o La Declaració de Residus Municipals, el formulari de la qual serà facilitada en les dependències 
municipals. 

o Homologació i codi de gestor de l’empresaencarregada de la recollida de cada fracció per part de 
l’Agència de Residus de Catalunya. 

o Contracte mercantil amb cada una de les empreses gestores dels residus.  
o Factures, tiquets de bàscula o qualsevol altra documentació que demostri la freqüència i la quantitat 

de residus de cada fracció gestionats.  
o La recollida de cada fracció caldrà fer-la com a mínim amb un freqüència mensual.  

 
Finalment els tècnics/ques municipals analitzaran la informació rebuda i emetran l’informe corresponent a la 
petició de bonificació.  
 
3. Per acreditar les bonificacions contingudes a l’apartat 2 es tindran en compte les aportacions de les diferents 
fraccions  l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior. 
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Afegir a l’article 6.2, el redactat de l’article 6è bis i renumerar, segons el literal 
següent: 

 
5. Les quotes d’aquesta taxa una vegada meritades no són prorratejables, amb les següents excepcions: 
 
1.- En els supòsits d’inici o cessament d’una activitat, s’aplicarà el previst en els apartats següents: 

 

a). Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat 
té lloc en el segon semestre de l’exercici, es liquidarà la meitat de la quota anual. 

 

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

 

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

 

Suprimir el títol de l’article 6è bis,  
 
ARTICLE 6è bis.- Altres normes de gestió 

 
 

8.- Taxa expedició de documents administratius                                     
 
Afegir a l’article 7è, el literal següent:  
 
Epígraf 7. Informe de sonometries 
 
- Tarifa sonometries en horari laborable  ……………………………….. 100,00 € 
- Tarifa sonometries en horari nocturn i/o festiu  ……………………  130,00 € 
 
La primera inspecció és gratuïta. La persona física o jurídica que sol·liciti una segona o successiva mesura per una 
mateixa situació o comprovació de les mateixes fonts de soroll, quan del resultat del mesurament no es constati 
incompliment dels nivells límits establerts a l’ordenança o a la normativa vigent. 

 

 
11.- Taxa prestació de serveis vinculats a la concessió d’ús d’estands a les fires  
       de maig, fira del gall i festa del xató                                   
 
Modificar el redactat de l’article 3r, segons el literal següent:  
 
Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta ordenança, la utilització dels serveis prestats i instal·lats 
en el recinte/exposició de les Fires de Maig, Fira del Gall i Festa del Xató, o els  usos en general que es detallen en les 
quotes objecte de l'exacció. 

 
Modificar el redactat de l’article 4t, segons el literal següent:  
 
Es merita el tribut per l’ús dels serveis i instal·lacions, presumint-se l'esmentada utilització pel fet de disposar-se 
d’autorització administrativa, i en el cas concret de les Fires de Maig, signar-se el contracte de participació 
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pertinent per ambdues parts. Un cop signat el contracte, l’empresa expositora i subjecte passiu podrà renunciar a 
la seva participació a les Fires notificant-ho amb una antelació mínima de 15 dies respecte a l’inici del certamen 
firal. En aquest cas haurà de satisfer el 50% de la taxa; en el cas d’haver-la ingressat en la seva totalitat li serà 
retornat el 50%. 
En el cas de no comunicar la renúncia o fer-ho després del termini esmentat, el subjecte passiu tindrà l’obligació 
d’ingressar la totalitat de la taxa prevista en aquesta ordenança 

 
Modificar el redactat de l’article 5è, segons el literal següent:  
 
Fires i Festes de Maig 

. Espai, estand modular estandard amb cantonada  .......................................... 63,76 €/m2 

. Espai, estand modular estàndard ..................................................................... 49,57 €/m2 

. Espai interior pavellons amb cantonada  ......................................................... 40,21 €/m2 

. Espai interior pavellons  ................................................................................... 34,35 €/m2 

. Espai zona automoció........................................................................................   9,24 €/m2 

. Espai semicobert fins a 12 m2..........................................................................  21,61 €/m2 

. Espai semicobert, de 13 a 50 m2....................................................................... 14,63 €/m2 

. Espai semicobert de  51 a 100 m2....................................................................... 8,96 €/m2 

. Espai semicobert > 100 m2.................................................................................  8,03 €/m2 

. Espai exterior asfaltat, fins a 50 m2...........................................................…….  11,20 €/m2 

. Espai exterior asfaltat, > 50 m2.................................................………........…….     8,96 €/m2 

. Espai exterior sense asfaltar, fins a 50 m2 ......................................................... 8,96 €/m2 

. Espai exterior sense asfaltar, de 51 a 100 m2 ................................................. ..8,03 €/m2 

. Espai exterior sense asfaltar > 100 m2............................................................... 7,03 €/m2 

. Espai, estand modular estàndard per a les associacions o entitats sense afany 
  de lucre .............................................................................................................. 41,11 €/m2 
. Serveis generals per a cada expositor amb ocupació  fins a 12 m2 .................39,04 €/unitat 
. Serveis generals per a cada expositor amb ocupació de 13 a 50 m2 .............. 47,02 €/unitat 
. Serveis generals per a cada expositor amb ocupació > 50 m2 ......................   56,78 €/unitat 

 
Serveis addicionals: 
 
a). Gestió de l’assegurança de responsabilitat civil: S’afegirà l’import corresponent a la tramitació de 
l’assegurança de responsabilitat civil per un capital màxim garantit per sinistre de 151.000,00 € 
aproximadament. 
 
b). Gestió de mobiliari: La utilització de mobiliari addicional a l’estand i l’increment d’electricitat bàsica es facturarà 
d’acord amb l’import del cost del servei, i amb l’IVA corresponent. 
 
Les quotes esmentades, relacionades amb l’espai contractat a les Fires de Maig, es veuran reduïdes en un 5 per 100, si 
la persona interessada formalitza documentalment la seva inscripció no més tard del dia 31 de març de l’exercici 
corresponent. 

 
 
13.- Taxa ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública                                   
 
Modificar el redactat de l’article 5è, punt VI, segons el literal següent:  
 
VI.- MERCADERIES, (MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, CONTENIDORS, SACS RUNA, TANQUES, BASTIDES, CASETES DE 
VESTUARI O DE VENDA RELACIONADES AMB LA CONSTRUCCIÓ, INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES A LA CONSTRUCCIÓ), 
TRASLLATS I CÀRREGUES I DESCÀRREGUES EN GENERAL. 
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Modificar el redactat de l’article 5è, punt VI, apartat f), segons el literal 
següent:  
 
. Mig dia (matí o tarda):  4,67 € 
. Dia sencer                    :  9,35 € 

 
 
14.- Taxa ocupació de terreny d’ús públic amb taules i cadires                                   
 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat d), segons el literal següent:  
 
d) Durant els dies del 27 d'agost al 2 de setembre, per m² o fracció/dia: 
 
d.1) Pels casos d'ocupacions especials per titulars que disposin de llicència per ocupació almenys des del mes de 
juny, per m

2 
afegit (a la superfície habitual de la llicència) i dia: 

 
A la Rambla de Sant Francesc, Rambla de Nostra Senyora, Plaça de Sant Joan, Carrer de Sant Joan i Plaça de Jaume 
I: 
. Taules i cadires ..................................................................................................................   7,00 € 
. Barres i mostradors ........................................................................................................... 25,00 € 
 
A la resta de places i carrers: 
. Taules i cadires ..................................................................................................................   5,00 € 
. Barres i mostradors ........................................................................................................... 20,00 € 
 
 
d.2) Pels casos d'ocupacions per titulars que no reuneixin els condicionaments de l'apartat anterior (d.1), 
per metre quadrat i dia: 
. Taules i cadires ..................................................................................................................   9,00 € 
. Barres i mostradors ........................................................................................................... 30,00 € 
 
 
15.- Taxa ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries de 
carrer                                    
 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat 2.h), segons el literal següent:  
 
h) Mercats no sedentaris:  
 
(  ..... ) 
 
� Transmissió de l’autorització als mercats de venda no sedentària: mercat dels dissabtes i mercats 
dels dimarts (barri de l’Espirall i Mercat Municipal de Sant Salvador) 
Quan es vulgui portar a terme la transmissió de drets d’una parada, el titular actual i el futur estan obligats a 
comunicar a l’Ajuntament les dades de la transmissió amb inclusió del seu import real, a sol·licitar l’autorització 
municipal i, en el cas de l’adjudicatari a  abonar  la taxa segons correspongui: 
 
Per transmissions a tercers ....................................................................................................... 400€/parada 
 
S’estableixen bonificacions en els següents casos: 
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Per transmissions al personal suplent de la parada, degudament acreditat, amb una antiguitat mínima de 2 anys 
demostrable ................................................................................................... bonificació del 50% 
Per transmissions entre familiars de primer grau d’afinitat o segon grau de  
consanguinitat ................................................................................................................ bonificació del 75% 
Per transmissions entre cònjuges, parelles de fet degudament formalitzades i familiars de primer grau de 
consanguinitat .............................................................................................................. bonificació del 100% 
 
El pagament de la taxa ha de tenir lloc quan es formuli la sol·licitud, i sense aquest pagament l’Ajuntament no 
començarà a tramitar l’autorització de transmissió. 
 
L’Ajuntament podrà optar per abonar la quantitat de l’import de la transmissió comunicada al titular, i rescatar 
l’autorització, tot extingint-la. 

 
Afegir al redactat de l’article 5è, segons el literal següent:  
 
En el cas concret del Col·lectiu d’artesans, brocanters i pintors del Penedès, d’acord al conveni vigent, el  col·lectiu 

farà efectiu l’import de la recaptació de la taxa per ocupació de la via pública en els següents períodes: 

• Durant els mesos de juny i desembre pel què fa als mercats ordinaris (segon diumenge de mes) 

• Després de cada fira o mercat extraordinari, en cas de la resta de mercats. 

La liquidació es farà a l’Organisme de Gestió Tributària dins els terminis de pagament establerts per aquest. 

Prèviament, s’haurà facilitat al Servei de Mercats el llistat de participants, amb els metres ocupats per cadascú per 

tal que es pugui dur a terme aquesta liquidació. 

En cas d’impagament dins els terminis establerts, es procedirà a la via executiva amb els recàrrecs pertinents. 

Si abans de començar una nova temporada, continuen havent-hi liquidacions pendents de la temporada anterior, 

previ requeriment, es rescindirà el conveni. 

 
 
16.- Taxa utilització instal·lacions, materials i estris municipals                                     
 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat c), segons el literal següent:  
 
* Sales i aules de l’Edifici de l’Estació Enològica 
 
8.A. Auditori planta baixa, de dilluns a divendres en horari habitual (preu per dia): 
- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ....................................  62,00 € 
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ………………...... 150,00 € 
 
8.B. Auditori planta baixa, en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius (preu per dia): 
- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ………………................... 75,00 € 
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ................... 250,00 € 
 
8.C. Altres sales planta baixa, de dilluns a divendres en horari habitual (preu per dia i per espai): 
- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ................................. 62,00 € 
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ................... 200,00 € 
 
8.D. Altres sales planta baixa, en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius (preu per dia i espai): 
- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ………………................. 100,00 € 
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ................... 300,00 € 
 
8.E. Aules planta primera, de dilluns a divendres en horari habitual (preu per aula i dia): 
- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ..................................... 46,00 € 
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- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ………………....... 75,00 € 
 
8.F. Aules planta primera, en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius (preu per aula i dia): 
- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ………………................   50,00 € 
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ................... 100,00 € 
 
8.G. Neteja especial de sales o aules, de dilluns a divendres, per cada espai a netejar: 
- entitats de Vilafranca sense afany de lucre .....................................   0,00 € 
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ………………....... 50,00 € 
 
8.H. Neteja especial de sales o aules, dissabtes, diumenges o festius, per cada espai a netejar: 
- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ………………................   50,00 € 
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ................... 100,00 € 
 
8.I. Bonificacions:  
Per a reserves d’espais de més deu dies s’aplicarà un descompte: 
- Per a més de 10 dies i fins a 20, un 10% de descompte. 
- Per a més de 20 dies i fins a 30, un 15% de descompte. 
- Per a més de 30 dies, un 25% de descompte.   
 
En l’horari habitual de la instal·lació, i per als espais situats en la planta baixa, les entitats de Vilafranca sense 
afany de lucre tindran una bonificació del 100%, quan l’activitat que s’hi realitza no obligui a una contraprestació 
econòmica als participants en la mateixa. 
 
Es considera horari habitual de la instal·lació, a l’efecte d’aquest apartat 8, la franja compresa entre les 8:00 i les 
19:00 hores. 
 

Modificar el redactat de l’article 4t, apartat d), segons el literal següent: 
 
d) Utilització de les sales i aules a l’edifici de la Fassina , en horari habitual, (de les  8h. a les  20,30h ) de dilluns a 
divendres  -per hora- 
 
. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre i Administracions Públiques  ...................................  0,00 € 
 
. entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca  
- Lloguer sales i despatxos per entrevistes o petites reunions ……………………………………....…….   8,00 € 
- Lloguer aula de formació amb PDI sense material fungible ................................................... 12,00 € 
- Lloguer aula de formació amb PDI i equip Netbooks sense material Fungible  ………….…....... 24,00 € 
- Lloguer aula de noves tecnologies sense material fungible  ................................................... 24,00 € 
- Lloguer sala actes amb PDI sense material fungible ..............................................................  18,00 € 
- Lloguer aula manteniment, electricitat, soldadura sense material   fungible ........................  18,00 € 
- Lloguer de la cuina amb estris ………………………….....................................................................  24,00€  
 
L’ús de les aules estarà condicionada al bon funcionament de les activitats regulars del servei d’Ocupació i Formació. 
La concessió de l’ús de les aules estarà condicionada al funcionament propi del servei. 
 

 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat d.1), segons el literal següent: 
 
d.1) Utilització de les sales i aules a l’edifici de la Fassina,  en horari no habitual (de 20:30 a 22:30), de dilluns a 
divendres, -per hora-. 
 
1. entitats de Vilafranca sense afany de lucre i Administracions públiques  
- Lloguer sales i despatxos per entrevistes o petites reunions …...…………………………………….………….    8,00 € 
. Lloguer aula de formació amb PDI sense material fungible ........................................................... 12,00 € 
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. Lloguer aula de formació amb PDI i equip Netbooks sense material fungible ............................... 24,00 € 

. Lloguer aula de noves tecnologies sense material fungible …......................................................... 24,00 € 

. Lloguer sala actes amb PDI sense material fungible .......................................................................  18,00 € 

. Lloguer aula manteniment, electricitat, soldadura sense material   fungible ................................. 18,00 € 

. Lloguer de la cuina amb estris …….................................................................................................... 24,00€  
 
2. entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca (s’incrementaran tots els preus en un 25%) 

 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat d.2), segons el literal següent: 
 
d.2) L’ús de sales i aules a l’edifici de la Fassina en dissabtes, diumenges i festius intersetmanals  -per hores-,  caldrà 
la sol.licitud d’un mínim de dues hores i s’incrementaran tots els preus en un 75%. 

 
L’ús de les aules estarà condicionada al bon funcionament de les activitats regulars del servei d’Ocupació i 
Formació. La concessió de l’ús de les aules estarà condicionada al funcionament propi del servei. 

 
Suprimir l’últim paràgraf de l’article 4t, apartat d.3):  
 
S’aplicarà una bonificació del 50 per 100 si les impressions o fotocòpies es fan a doble cara. 

 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat e), segons el literal següent:  
 
Comandament de ràdio freqüència ................................................................................................... 36,54€ 
(En cas de pèrdua o deteriorament d’un comandament, s’haurà d’abonar el preu del nou comandament que es 
sol·liciti. Tanmateix, en cas de robatori del comandament justificat documentalment amb una denúncia policial, el 
comandament es lliurarà sense cap cost per part del ciutadà/na) 
 
Clau de pilona flexible  .................................................................................................................          5 €/u. 
Clau manual triangular  ................................................................................................................  23,35 €/u. 
Bossa compostable  ......................................................................................................................   0,03 €/u. 

 
 

Afegir al redactat de l’article 4t, el literal següent: 
 
h) A l’Espai municipal de la Muntanya de Sant Jaume  
. Lloguer d’una taula de pícnic  ……………………………….……………….   3,00 € 
. Lloguer d’un tauló amb cavallets ………………………………………………….  3,00 € 
. Lloguer d’una barbacoa ………………………………………………………………..  3,00 € 
. Subministrament de combustible ………………………………………………..   4,00 € 
 
i) Per l’ús de la sala de Formació (capacitat màxima 40 p) a l’edifici Km 0 de promoció Turística (per hora): 
-Lloguer aula de formació, amb dret  a projector,  per a empreses i entitats amb ànim de lucre vinculades a la 
promoció turística : 

- De dilluns a divendres de 9 a 22h................................................................            26,12 € 
- Dissabtes i festius de 9 a 22h.......................................................................            28,42 € 

- Lloguer aula de formació, amb dret  a projector,  per a associacions  i entitats sense ànim de lucre vinculades a la 
promoció turística : 

-       De dilluns a divendres de 9 a 15h.................................................................             0,00 € 
-       De dilluns a divendres de 15 a 22 h .............................................................           16,12 € 
- Dissabtes i festius de 9 a 22h........................................................................           18,42 € 
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19.- Preu públic Escolarització en llars municipals d’infants                                     
 
Modificar el redactat de l’article 4t, aparat b), segons el literal següent:  
 
Infants nascuts l’any 2014  ......................................................  320,00 €/mes 
Infants nascuts els anys 2015 i 2016  ....................................  350,00 €/mes 
 

Modificar el redactat de l’article 4t, apartat c), segons el literal següent: 
 
Ampliació horària de 8 a 9 del matí ........................................  26,00 €/mes 
Permanència de 13 a 15h més àpat  ......................................  72,00 €/mes 
Àpat diari ..................................................................................... 4,20 €/dia 

 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat d), segons el literal següent: 
 
( ..... ) 
S’estableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que resideixen a Vilafranca (tot el nucli familiar 
ha d’estar-hi empadronat). Les famílies interessades en sol·licitar-les hauran de fer-ho en el moment de fer la 
inscripció, aportant la documentació econòmica que se’ls requereixi ... 
( ..... ) 
 
a).- Categoria A 
Fins a 8.000,00 € de renda equivalent 
Infants  nascuts l’any 2014 ................................................... 17,00 €/mes 
Infants  nascuts els anys 2015 i 2016 ................................... 37,00 €/mes 
b).- Categoria B 
. Entre 8.000,01 i 12.750,00 € de renda equivalent 
Infants nascuts l’any 2014   .................................................. 34,00 €/mes 
Infants nascuts els anys 2015 i 2016 .................................... 65,00€/mes 
c).- Categoria C 
. Entre 12.750,01 i 17.000,00 € de renda equivalent 
Infants nascuts l’any 2014  ................................................... 59,00 €/mes 
Infants nascuts els anys 2015 i 2016 .................................... 85,00 €/mes 
d).- Categoria D 
. Entre 17.000,01 i 25.500,00 € de renda equivalent 
Infants nascuts l’any 2014  ................................................. 84,00 €/mes 
Infants nascuts els anys 2015 i 2016 .................................. 113,00 €/mes 
e).- Categoria E 
. Entre 25.500,01 i 34.000,00 € de renda equivalent 
Infants nascuts l’any 2014  ................................................. 118,00 €/mes 
Infants nascuts els anys 2015 i 2016  ................................. 132,00 €/mes 
f).- Categoria F 
. Superior a 34.000,00 € de renda equivalent 
Infants nascuts l’any 2014  ................................................ 151,00 €/mes 
Infants nascuts els anys 2015 i 2016 .................................. 176,00 €/mes 
 
Pel que fa als serveis complementaris d’us fix, per a les Categories A i B, s’estableix una bonificació del 30% sobre 
els tarifes d’aquests serveis. S’oferirà un servei d’acollida durant la primera quinzena de juliol amb horaris, grups i 
funcionaments diferents. Hi haurà una quota única de 100€. 

 
Per a les categories A i B, s’estableix una bonificació del 30 % sobre les tarifes d’aquest servei. 
 
Modificar l’article 5è, apartat 2, segons el literal següent: 
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2.- Pel que fa als serveis, tant fixes com esporàdics, es cobraran posteriorment, per mes vençut . 

 
 
Suprimir l’article 5è, apartat 3, segons el literal següent: 
 
3.- En cas que la situació econòmica de la família variï al llarg del curs escolar, s’haurà de comunicar al Servei 
d’Ensenyament per tal de tramitar l’actualització de la quota. El cobrament o l’abonament de la diferència es farà 
amb caràcter retroactiu des de la data en què es produeixi el canvi de situació. Aquesta comprovació la pot fer 
d’ofici l’Ajuntament quan ho estimi oportú.  
 

Modificar el redactat de la Disposició Final, segons el redactat següent: 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a 
aplicar-se a partir del primer de setembre del 2016. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin 
la seva modificació o derogació expresses. 

 
 
24.- Preu públic servei d’hosteleria a l’alberg municipal                                    
 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat a), segons el literal següent: 
 
a)   Estada promoguda per entitats registrades a la Vila: 
        Allotjament, per persona i nit (un mínim de 10 persones) ...........................   11,81      1,18       12,99   
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat b), segons el redactat següent: 
 
b)   Estada promoguda per altres entitats i/o particulars: 
         Allotjament, per persona i nit (un mínim de 10 persones) .......................... 13,48        1,35        14,83 
 
Les persones que facin estada a l’alberg tindran dret a utilitzar el menjador, l’equipament del menjador i els estris 
de la barra (excepte la cafetera industrial).  
La utilització del menjador per altres persones que no facin estada a l’alberg,  encara que siguin del mateix grup,  
generarà el cobrament de la taxa per utilització del menjador. 
 

Modificar el redactat de l’article 4t, apartat c), segons el redactat següent: 
 
c) Utilització del menjador o dels espais comuns de la primera o segona planta en horari habitual (dilluns a divendres de 8 
a 20.30 hores): 
 
.  Entitats de Vilafranca sense afany de lucre, per  acte  o sessió ............................      0,00        0,00        0,00 € 

 
.  Entitats amb afany de lucre o de fora de  Vilafranca, per  acte  o sessió ....................  183,88     18,39     202,27 € 

 
� Neteja especial del menjador   (sempre que la utilització sigui per àpats o celebracions) 

 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre .................................................... 20,00 €       2,00€       22,00€   
 
. entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca ...................................... 50,00 €        5,00€      55,00€  
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� Lloguer d’estris de menjador, per persona i dia  
. Per persona  (plats, coberts, got)  ..................................................................    1,00€         0,10€       1,10€ 
  

Modificar el redactat de l’article 4t, apartat d), segons el redactat següent: 
 
d) Utilització del menjador o dels espais comuns de la primera o segona planta en horari no habitual (de 
     20.30h a 24h) (dissabtes, diumenges o  festius intersetmanals): 
 

. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre, per acte ...........................................      63,47      6,35       69,82 € 

 

. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca, per  acte  o sessió .................   211,56    21,16    232,72 € 

 
� Neteja especial del menjador (sempre que la utilització sigui per àpats o celebracions) 

 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ......................................................... 45,00€     4,50€     49,50€ 
 
. entitats amb afany de lucre  o de fora de Vilafranca........................................... 79,40 €    7,94€     87,34€ 
 

� Lloguer d’estris de menjador, per persona i  dia  
. Per persona  (plats, coberts, got)  .......................................................................    1,00€     0,10€       1,10€ 

 
 
25.- Preu públic per la prestació de serveis al Centre Àgora 
 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat 2, segons el literal següent: 
 
( .....) 
Lloguer de naus-mòduls Viver d'Empreses: 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 40 m² ...................... 200 €/mes 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 80 m² ...................... 365 €/mes 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 140 m² ..................... 585 €/mes 
. Lloguer de despatxos ........................................................ 8,25 €/m2/mes 
 
( .....) 
 
- Utilització sala de reunions (màxim 15 i de 20 persones): 
. Mitja jornada (fins a 5 hores matí o tarda) ...................................... 25 € 
. Jornada sencera (més de 5 hores) ................................................... 41 € 
 
- Utilització sala de formació (fins a màxim de 30 persones): 
. Mitja jornada (fins a 5 hores matí o tarda) ...................................... 36 € 
. Jornada sencera (més de 5 hores) ................................................... 46 € 
. 
- Utilització sala d'actes (capacitat 70 persones): 
. Mitja jornada (fins a 5 hores matí o tarda) ...................................... 46 € 
. Jornada sencera (més de 5 hores) .................................................... 62 € 
 
- Servei de domiciliacions d'empreses: 
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. Domiciliació social amb correspondència .................................................................................... 40 €/mes 

. Domiciliació amb correspondència i utilització de ½ jornada de despatx a la setmana .............. 80 €/mes 
 
- Sala de tast (capacitat màxima 13 persones + 1 professor) ...................................................... 75 €/sessió 
 
- Bonificacions:  
Per a reserves de sales de més de deu dies s’aplicarà un descompte: 
- Per a més de 10 dies i fins a 20, un 10% de descompte. 
- Per a més de 20 dies i fins a 30, un 15% de descompte. 
- Per a més de 30 dies, un 25% de descompte.   

 
- Altres serveis: 

 
En el supòsit que es demanin altres serveis al de Promoció Econòmica i Ocupació que aquest pugui prestar segons 
les seves possibilitats (servei de mailing, subministrament de consumicions i reunions, impartició de cursos de 
formació, etc.), es meritaran a càrrec de la persona usuària els preus corresponents, pactats prèviament. 
 

 
26.- Impost sobre béns immobles 
 
Modificar el redactat de l’article 1r, apartat 3, segons el literal següent: 
 
3.- Als efectes de l’impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns immobles urbans, rústics, i de 
característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del Cadastre Immobilari.  
 

Modificar el redactat de l’article 1r, apartat 4, segons el literal següent: 
 
4.- No estan subjectes a l’impost.  
a) les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns deldomini públic marítim – terrestre i hidràulic, 
sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït per als usuaris. 
 
b) Els següents béns immobles propietat d’aquest Ajuntament:  
     - Els de domini públic afectes a ús públic 
     - Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament i els béns    
       patrimonials, excepte quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant    contraprestació. 

 
Suprimir de l’article 1r, els apartats 5, 6, 7, 8, 9 i 10 segons el literal 
següent:  
 
5.- S'entén per sòl de naturalesa rústica el que no sigui de naturalesa urbana conforme al que disposa l'apartat 
anterior, ni estigui integrat en un bé immoble de característiques especials.  
 
6.- Es consideren béns immobles de característiques especials els inclosos en els següents grups: 
 
a). Els destinats a la producció d’energia elèctrica i gas i al refinament de petroli, i les centrals nuclears.  
 
b). Les preses, salts d’aigua i embassaments, inclòs el seu llit, excepte les destinades exclusivament al rec.  
 
c). Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.  
 
d). Els aeroports i ports comercials. 
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A efectes de la inscripció d’aquests immobles al Cadastre i de la seva valoració no s’exclourà la maquinària 
integrada a les instal·lacions, ni aquella que formi part físicament de les mateixes o que estigui vinculada 
funcionalment a elles. 
 
7.- En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general iniciats per la Direcció General del Cadastre des 
de l‘1 de gener de 2003, serà d'aplicació la classificació de béns definida en els apartats 3, 4, 5 i 6 anteriors, amb 
l'excepció de les construccions situades en sòl rústic, que conservaran la seva naturalesa, d’acord amb el que 
estableix l'apartat 8. 
  
Tot això en concordança amb el que respecte a la classificació de béns immobles estableix la normativa del 
Cadastre Immobiliari.  
 
8.- Les construccions ubicades en sòl rústic que no resultin indispensables per al desenvolupament de les 
explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, mantindran la seva naturalesa urbana fins la realització, amb 
posterioritat a 1 de gener de 2006, d’un procediment de valoració col·lectiva general, sigui quina sigui la classe 
d’immobles a què aquest es refereixi. Fins aquesta data, els béns immobles que figurin o que es donin d'alta en el 
Cadastre Immobiliari tindran la naturalesa que els correspondria conforme la normativa anterior. 
 
9.- En cas que es realitzi un procediment de valoració col·lectiva general referit a immobles urbans, s’ha de 
determinar simultàniament un nou valor cadastral per a tots els immobles que tinguin una construcció en sòl de 
naturalesa rústica. 
 
Aquesta valors, s’obtenen per la suma de dos components: 
 
Primer component 
 
Està integrat, al seu torn, per dos elements: 
 
1.1.- El valor del sòl de la superfície ocupada per les construccions, determinada per aplicació dels mòduls específics 
aprovats per l’Ordre del Ministre d’Economia i Hisenda (EHA/3188/2006, d’11 d’octubre i modificada per l’Ordre 
EHA/2816/2008, d’1 d’octubre), o altres que puguin aprovar-se posteriorment. 
 
1.2- El valor de la construcció, que s’obté per aplicació de regles idèntiques a les que es determinin per a l’obtenció 
del valor de les construccions dels béns immobles urbans en la ponència de valors de la qual porta causa el 
procediment de valoració col·lectiva. 
 
Segon component 
 
2.1.- El valor cadastral vigent del sòl de l’immoble no ocupat per construccions; normalment destinat a cultius. 
 
10.- No estan subjectes a l'impost: 
 
a). Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim, terrestre i hidràulic, 
sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït per als usuaris. 
 
b). Els següents béns immobles propietat d’aquest Ajuntament: 
 
.- Els de domini públic afectes a ús públic. 
 
.- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament i els béns patrimonials, 
excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació. 

 
 
27.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
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Modificar el redactat de l’article 5è, apartat 2), segons el literal següent: 
 
2.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost corresponent durant els 2 primers anys a partir de l’entrada en vigor de la present 
ordenança, per als vehicles matriculats durant l’any 2016: 

 
Modificar el redactat de l’article 5è, apartat 3), segons el literal següent: 
 
3.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost corresponent durant els 4 primers anys a partir de l’entrada en vigor de la present 
ordenança els vehicles de motor exclusivament elèctrics d’emissions nul·les matriculats durant l’any 2016. 

 
 
28.- Impost sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO) 
 
 
Modificar el redactat de l’article 9è, apartat 3, segons el literal següent: 
 
3. Tractant-se d’obres o instal·lacions subjectes a llicència urbanística com a obra major, excepte si es tracta de 
llicències per a la construcció de piscines a l’aire lliure, una vegada sol·licitada la llicència juntament amb la 
declaració del pressupost, l’Ajuntament a través dels serveis urbanístics comunicarà a la persona peticionària la 
base imposable corresponent al cost real i efectiu, calculada d’acord amb aquesta Ordenança, base que serà 
comuna per a l’autoliquidació tant de la taxa com de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. La 
comunicació es farà mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a l’adreça electrònica feta constar per la persona 
interessada en el document de sol·licitud, per bé que aquesta persona pot optar per comparèixer als serveis 
d’Urbanisme de l’Ajuntament per tal de rebre aquesta comunicació de forma personalitzada, a partir del desè dia 
natural següent al de la presentació de la sol·licitud de llicència. La persona interessada haurà d’ingressar de forma 
justificada el dipòsit de la quantitat resultant de la taxa, i si no ho fa la llicència o els serveis sol·licitats no seran 
objecte de tramitació. 

 
Modificar l’annex, apartat B, segons el literal següent: 
( ..... ) 

Rehabilitació de façanes de fins a 7 metres d’alçada, incloent la part proporcional de 
muntatge i desmuntatge de mitjans auxiliars, per m

2
 .....................................................    30,00 € 

 
Rehabilitació de façanes de més de 7 metres d’alçada, incloent la part proporcional de 
muntatge i desmuntatge de mitjans auxiliars, per m

2
 .....................................................    .40,00 € 

 
Col·locació d’envans pluvials, per m2 ..............................................................................     55,63 € 
 
Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat interior de la planta i formació 

de nova distribució amb acabats inclosos, per m
2
 ..........................................................     453,60 € 

 

Substitució o addició de paviment interior: 

En habitatge, per m
2
 ........................................................................................................       35,00 € 

En locals o edificis industrials, per m
2
 ..............................................................................       13,00 € 

( ..... ) 

 

Rehabilitació de local comercial existent, consistent en reformes d’adaptació o  

modernització, per m2 ......................................................................................................    243,76 € 
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Rehabilitació bar, restaurant o similar existent, consistent en reformes d’adaptació o  

modernització, per m2   ....................................................................................................    360,00 € 

( ..... ) 

 

Afegir a l’annex, al final de l’apartat 3.B, segons el literal següent:  
 

Construcció de piscines exteriors privades, per m
2
 ................................................       514,00 € 

 

Construcció de dipòsits, per m
3
 .............................................................................          50,00 € 

 

 

29.- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana                                 
 
Modificar el redactat de l’article 1r, apartat 3, segons el literal següent: 
 
3.- No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració 
de rústics a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles. En conseqüència amb això, hi està subjecte l’increment de 
valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’esmentat Impost 
sobre Béns Immobles, amb independència que estiguin o no inclosos d’aquesta manera al Cadastre o en el Padró 
d’aquell. 

 
 
Suprimir el redactat de l’article 1r, apartat 3bis, segons el literal següent: 
 
3 bis.- No estan sotmesos a tributació per aquest impost els supòsits de dació en pagament de deutes amb garantia 
hipotecària i les adjudicacions com a conseqüència de procediments d’execució hipotecària, ja siguin de caràcter judicial 
o privat, que realitzin les persones físiques que estiguin en situació de risc social respecte del seu habitatge habitual. 

 
Modificar el redactat de l’article 2n, apartats 1 i 2, segons el literal següent: 
 
1.- Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que a favor seu i en pagament d’aquestes es 
verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 

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

 
Modificar el redactat de l’article 2n, apartat 6, segons el literal següent: 
 

6.- Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, 
escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s’aportin a l’empara del que 
preveu l’article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de Societats, quan no estiguin integrats en una branca d’activitat. 

 
Suprimir la puntuació de l’article 2n, apartat 14, modificant-lo  lleugerament 
segons el literal següent: 
 

14.- En la posterior transmissió dels esmentats terrenys, s’entendrà que el nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment 
de valor no s’ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions citades en els apartats anteriors. 

 



 

68 
 

Modificar el redactat de l’article 4t, segons el literal següent: 
 
1.- Són responsables tributaris les persoes físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i 
a l’Ordenança General. 
 
2.- La derivació de responsabilitat requerida que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els 
termes previstos a la Llei general tributària. 
 
3.- les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense 
personalitat, en els termes previstos a la llei general tributària i a l’Ordenança general. 

 
Modificar el redactat de l’article 5è, apartat 2, segons el literal següent: 
 
2.- Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les 
transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del 
deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el 
mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de 
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 
 
Així mateix, estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les 
transmissions de l’habitatge habitual en que concorrin els requisits anteriors, realitzades en procediment d’execució 
hipotecària notarial o judicial.  
 
No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva 
unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la transmissió de l’habitatge, d’altres béns o drets en quantia 
suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant, si 
amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació tributària corresponent. 
 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat el contribuent de forma 
ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si dit 
termini fos inferior als dos anys. 
 
Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que es disposa a la llei 35/2006, de 28 de novembre, de 
l’Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre Societats, 
sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s’equipara el matrimoni amb la parella de 
fet legalment inscrita.  

 
Modificar el redactat de l’article 5è, apartat 3, segons el literal següent: 
 
3.- També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la obligació de satisfer aquell 
recaigui sobre les persones o entitats següents: 
 
a) Aquest municipi, l’Estat, la comunitat Autònoma i latres entitats locals a les quals pertany o que estiguin 

integrades en aquest municipi, així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic 
d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i de dites entitats locals. 

b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i 
dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu 
reglament aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre. 
 
Per gaudir d’aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a l’Ajuntament la seva opció pel 
règim fiscal previst al títol II de la llei 49/2002, mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la 
finalització de l’any natural en què s’hagi produït el fet imposable d’aquest impost. 
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No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment 
limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicaicó es podrà efectuar en el termini previst a l’apartat 7 de 
l’article 11è d’aquesta Ordenança, en el supòsit que la finalització d’aquest termini excedeix de l’any natural 
previst al paràgraf anterior. 
 
L’esmentada comunicació haurà d’anar acompanyada d’acreditació de la presentació de la declaració censal a 
la corresponent Administració tributària. 
 

c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regualdes pel Text refós de la Llei 
d’ordenació i supervisió dels segurs privats, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre. 

d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys que hi estiguin afectes. 
e) La Creu Roja Espanyola 
f) Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis internacionals. 
 

Modificar el redactat de l’article 6è, primer paràgraf de l’apartat 2, segons el 
literal següent: 
 
2.- Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió 

o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant 

realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i 

els seus ascendents de primer grau i adoptants. 

 
Suprimir de l’article 6è, l’últim paràgraf de l’apartat 2, segons el literal 
següent: 
 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat, juntament amb la 
documentació que ho justifiqui, en els termes previstos a l’apartat 7 de l’article 11 d’aquesta Ordenança. 

 
Afegir al redactat de l’article 6è, l’apartat 3, segons el literal següent: 
 
3.- Es concedirà una bonificació del 95% per cent de la quota íntegra de l’impost, en les transmissions de terrenys, i 
en la transmissió o constitució de dret s reals de gaudiment limitatiu del domini de terrenys, en els que es 
desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. 
 
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà , prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 

 
Modificar el redactat de l’article 7è, apartats 2 i 3, segons el literal següent: 
 
2.- Per determinar l'import de l'increment real del valor, hom aplicarà sobre el valor del terreny en el moment del 
meritament el percentatge resultant de multiplicar el percentatge anual aplicable a cada cas concret, fixat a 
l'article 8.1 d'aquesta Ordenança, pel nombre d'anys al llarg dels quals s'ha manifestat l'increment del valor. 
 
3.- En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al temps del meritament 
d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles. 
 

No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi 
modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment 
aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el 
valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s’instruïssin, 



 

70 
 

referit al moment del meritament. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat 
dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que 
corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de l’Estat. 

 
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de l’impost o integrat en un 
bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no 
concordi amb el de la finca realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves 
característiques no es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’Impost sobre béns immobles, conforme a les 
quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui 
fixat, referint l’esmentat valor al moment de l’acreditació. 

 

Modificar el redactat de l’article 7è, apartat A) a), segons el literal següent: 
 
a). El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2% per cada període d’un 
any, sense que mai excedeixi el 70%. 

 
Suprimir de l’article 7è, apartat 8, segons el literal següent: 
 
8.- Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un procediment de valoració col·lectiva de 
caràcter general es prendrà, a efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, com a valor del 
terreny, l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció del 40%. 
 

Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals resultants de la 
modificació a que es refereix el paràgraf primer siguin inferior als vigents fins aleshores. 

 

El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny abans del 
procediment de valoració col·lectiva de caràcter general. 

 
Afegir al redactat de l’article 8è, l’apartat 3, segons el literal següent: 
 

3.- Com a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, i a efectes de la determinació 

de la base imposable d’aquest impost, s’aplicarà als nous valors cadastrals dels terrenys el percentatge de reducció 

del 40%. 

 

Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals resultants de la modificació a que 

es refereix el paràgraf anterior siguin inferiors als vigents fins aleshores.  

 

El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de 

valoració col·lectiva de caràcter general. 

 

Modificar el redactat de l’article 9è, apartats 1, segons el literal següent: 
 

1.- l’impost es merita 

( ..... ) 

 

30.- Impost sobre activitats econòmiques                                  
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Modificar el redactat de l’article 2n, apartat 2, segons el redactat següent: 
 
2.- Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori 
espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans de la primera meritació de l’impost 
posterior a l’alta en el registre de contribuents. 

 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat 2a), segons el redactat següent: 
 
2a.) L’import net del volum de negoci 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 la meritació de l’Impost sobre 
activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària, l’import net del volum de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de la meritació 
d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net  del 
volum de negocis s’elevarà a l’any. 

 
Modificar el redactat de l’article 4t, tercer paràgraf de l’apartat 3a), segons el 
redactat següent: 
 
A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament  o indirecta, el control d’una altra o 
d’altres. En particular, es presumeix que hi ha control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es 
trobi en relació amb un altra societat, que es qualificarà com  a dependent en alguna de les situacions següents: 
 
a). Tingui la majoria dels drets de vot. 
 
b). Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració. 
 
c). Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb tercers. 
  

Afegir al final de l’article 4t, el redactat següent: 
 
7.- A l’empara del que preveu la nota comuna primera de la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan els locals en 
què es 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 tributària del període 
impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancar el local. 
 
8.- A l’empara del que preveu la nota comuna segona de la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan es duguins 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 tributària del període impositiu corresponent, atenent al grau d’afectació dels locals per les 
dites obres. 
 
9.- les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament a la quota tributària, integrada 
per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en l’article 8 i modificada, si s’escau, per aplicació del 
coeficient de situació fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança, i es concediran per l’Ajuntament a sol·licitud dels 
contribuents afectats. L’acord de concesisó fixarà el percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement 
del dret a la devolució de l’import reduït.      
 

Modificar el redactat de l’article 6è, apartat 2, segons el redactat següent: 
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2.- El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data en què la sol·licitud hagi 
entrat al registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la 
sol·licitud ha d’entendre’s desestimada . 

 
Modificar el redactat de l’article 9è, apartat 2, segons el redactat següent: 
 
2.- Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans esmentat seran considerades de la 
categoria que tingui assignat un coeficient més baix, i romandran en la susdita classificació fins al primer de gener 
de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a 
l'índex alfabètic de vies públiques. 

 
Modificar el redactat de l’enunciat de l’article 10è, segons el redactat següent: 
 
Article 10è. Període impositiu i meritació 

 

Modificar el redactat de l’article 10è, apartat 2, segons el redactat següent: 
 
2.- L'impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles, excepte quan, en els casos de 
declaració d'alta per inici d’activitat, el dia de començament no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les 
quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el de 
començament de l'exercici de l'activitat 
 
Modificar el redactat de l’article 11è, apartat 5, segons el redactat següent: 
 
5.- Les quantitats degudes meriten interès de demora des de l'endemà del venciment del deute en període voluntari 
fins al dia del seu ingrés, i s’exigirà quan resulti exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, però no quan sigui 
exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït. 

 

El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què es meriti, fixat conforme al que disposa 
l'article 26.6 de la Llei general tributària. 

 
Modificar el redactat de l’article 13è, apartat 3, segons el redactat següent: 
 
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 
hagin delegat les seves facultats en la Diputació. 

 
Modificar el redactat de la disposició addicional primera, segons el redactat 
següent: 
 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius al del 

seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva 

concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu 

reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi l’ordenança que li resulti d’aplicació en l’exercici objecte 

de tributació. 
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38.- Taxa prestació del servei de visites turístiques guiades                                   
 
Modificar el redactat de l’article 6è, segons el redactat següent: 
 
Les quotes a aplicar per a les visites programades pel Servei de Promoció Turística i d’acord al calendari anual seran les 
següents: 
 
. Visita de posta de sol al campanar de la Basílica de Santa Maria ......................  5,00 €/persona 
. Visita a la Vilafranca Modernista .........................................................................  5,00 €/persona 
. Visita al cementiri patrimonial de Vilafranca .......................................................  4,00 e/persona 
. Visita a la Vilafranca Medieval .............................................................................  5,00 €/persona 
. Visita al Claustre de Sant Francesc .......................................................................  4,00 €/persona 
. Visita a la Basílica de Santa Maria .......................................................................  4,00 €/persona 
. Visita a la Vilafranca: “Descobreix els castells”.............................................. ...... 5,00 €/persona 
. Visita teatralitzada a la Vilafranca Modernista ......................................................        10,00 €/persona 
 

 
39.- Taxa per la utilització dels horts municipals                                   
 
Afegir al redactat de l’article 6è, el redactat següent: 
 
Així mateix, s’aplicarà una reducció del 60% sobre la fiança a les persones en situació d’atur sense prestació i 
persones beneficiàries d’una renda mínima d’inserció. 

 
 
TERCER: Donar compte de les modificacions per a l’exercici de 2016 i 
següents de les ordenances fiscals núm. 34 “per assistència a l’Escola de 
Municipal de Música Maria Dolors Calvet”, 40 “dels preus públics per a 
l’assistència a l’Escola Municipal d’Art Arsenal” i 41 “del preu públic de l’Escola 
de formació professional d’enoturisme de Catalunya de l’Institut Municipal de 
Formació”, aprovades pel Consell d’Administració de l’Entitat Pública 
Empresarial Local de l’Institut Municipal de Formació de Vilafranca del 
Penedès, segons el següent detall: 
 
 
34.- Preu públic d’assistència a l’escola municipal de música M. Dolors Calvet 
de 
       l’Institut Municipal de Formació                                   
 
 
Modificar el redactat de l’article 3r, segons el redactat següent: 
 
Estan obligats al pagament d’aquest preu públic, les persones o entitats que sol·licitin la prestació del servei o  les 
beneficiades pel mateix. 

 
Modificar el redactat de l’article 4t, els apartats A) i B), segons el redactat 
següent: 
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A) Matrícula i material escolar didàctic (fotocòpies i d’altres): per a totes les edats ................     34,34 € 
 
L’import de la matrícula no serà retornat en cas de baixa del curs, un cop fet efectiu el seu cobrament. 
 
Les altes del curs a partir de l’1 de febrer es cobraran el 50% de matrícula i el material escolar didàctic (fotocòpies i 
d’altres), per a totes les edats. 
 
B) Quota per als alumnes de 4 a 18 anys (franja subvencionada per la Generalitat de Catalunya): 

 
Modificar el redactat de l’article 4t, els apartat C), segons el redactat següent: 
 
C) Quota per als alumnes majors de 18 anys (franja no subvencionada per la Generalitat de Catalunya): 

 
Modificar el redactat de l’article 4t, els apartat E), segons el redactat següent: 
 
L’import no serà retornat en cas de baixa del curs, un cop fet efectiu el seu cobrament. 

 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartats f.1) i f.2),  segons el redactat 
següent: 
 
f.1) Nivell bàsic: 

 
Formacions grans (Taller de vent i taller de corda): 
Actuacions generals ....................................................................................  198,00 €/actuació 
Actuacions per a l’Ajuntament de Vilafranca .............................................  99,00 €/actuació 
 
f.2) Nivell mitjà: 
 
Formacions petites (Cambres i Combos): 
Actuacions generals ....................................................................................  223,00 €/actuació 
Actuacions per a l’Ajuntament de Vilafranca .............................................  111,50 €/actuació 
 
Formacions grans (Banda, Orquestra, Ministrers i Big Band): 
Actuacions generals ....................................................................................  366,00 €/actuació 
Actuacions per a l’Ajuntament de Vilafranca .............................................  183,00 €/actuació 
 
 

Modificar el redactat de l’article 4t, apartat f.2), últim paràgraf,  segons el 
redactat següent: 
 
En el cas d’actuacions benèfiques, el Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Formació, o la Presidència per 
delegació d’aquest, de l’Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet haurà de decidir si es condona el cobrament. 
 

Afegir al redactat de l’article 4t, el redactat següent: 
 
H) Altres serveis 
 
. L’Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet, de l’Institut Municipal de Formació, queda autoritzada a avaluar, 
pressupostar i cobrar per altres serveis que presti, d’acord amb els objectius estatutaris de foment de la formació 
musical i de vinculació de l’escola amb el seu entorn social i cultural, sempre garantint com a mínim el rescabalament 
de les despeses directes o indirectes que es puguin atribuir a cadascun d’aquests serveis amb la corresponent 
contraprestació econòmica. 
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Modificar el redactat de l’article 5è.4,  segons el redactat següent: 
 
4.- La unitat familiar que tingui una persona que acrediti estar en situació d’atur (amb almenys 6 mesos en aquesta 
situació) sense cap tipus de prestació econòmica tindran un 30% de descompte en la mensualitat, sempre que els 
ingressos anuals de la resta de membres actius de la unitat familiar no superin el SMI (salari mínim interprofessional). 
Tindran el 50% de descompte en la mensualitat si la situació d’atur (amb almenys sis mesos en aquesta situació) sense 
cap tipus de prestació econòmica afecta a tots els membres actius de la unitat familiar. 
 

Modificar el redactat de l’article 5è, apartat 7 al 12, segons el redactat 
següent: 
 
7.- Les unitats familiars amb els membres actius que com a mitjana estiguin per sota el SMI (salari mínim 
interprofessional) tindran un 20% de descompte en la mensualitat a pagar. 
 
8.- Els alumnes que fan dos o més instruments tindran un 10% de descompte en la mensualitat.  
 
9.- Els descomptes assenyalats als números 1 al 8 no seran acumulables. 
 
10.- Els alumnes empadronats a Vilafranca tindran una bonificació del 5% en la matrícula i en la mensualitat. 
 
11.- Als alumnes que cursin un segon instrument se’ls aplicarà un 10% de descompte de l’assignatura del segon 
instrument. 
 
12.- La família nombrosa o acollidora que tingui inscrits a l’escola 3 o més membres de la mateixa unitat familiar rebrà 
un 5% addicional de bonificació per cada alumne. 
 

 
Afegir al redactat de l’article 6è, el redactat següent: 
 
4.- La matrícula i el material escolar es cobraran el mes de juliol o el mes en què es donin d’alta. 
 
5.- Les quotes es cobraran mensualment, de setembre a juny. 
 
6.- El banc d’instruments es cobrarà el mes de juny o al venciment del trimestre corresponent. 
 

 
40.- Preu públic d’assistència a l’escola municipal d’art Arsenal de l’Institut 
       Municipal de Formació                                   
 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat a), segons el redactat següent: 

Quota  x  10 mesos  CFGM                                     74,00 €    

Quota  x  10 mesos  CFGS                                  111,00 €    

 
Quotes amb bonificacions addicionals per l'alumnat que resideix a Vilafranca del Penedès: 
 
S’estableixen diferents categories de bonificacions pels alumnes que resideixen a Vilafranca. Els alumnes 
interessats en sol·licitar-les hauran de fer-ho durant el període de matriculació, aportant la documentació 
econòmica que se’ls requereixi o autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Àgència Tributària. Si 
no es volen facilitar les dades fiscals, la quota serà la mateixa que la d’un alumne que no resideixi a Vilafranca del 
Penedès. 
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L’import de la bonificació es determinarà per la “renda equivalent” basada en els ingressos bruts anuals pel nombre 
d’unitats calculat a partir del nombre de membres de la unitat familiar, seguint una escala d’equivalència.  Aquesta 
escala donarà el valor de 1 unitat al primer adult, 0,5 unitats a la resta de membres amb 14 anys d’edat o més, i 
0,3 unitats als menors de 14 anys d’edat.  A les famílies monoparentals se’ls afegiran 0,5 unitats al “nombre 
equivalent” i a les famílies amb algun membre amb discapacitat igual o superior al 33% se’ls afegiran 0,3 unitats.  

 
 
El cost anual del curs es cobrarà en quatre quotes, que es faran efectives el mes de juliol (20%)  i el primer mes de 
cada trimestre escolar: setembre (40%), desembre (20%) i març (20%). 
 
 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat b), segons el redactat següent: 

En aquest esquema, la lletra “A” fa referència a assignatures que s’imparteixen presencialment a l’EMA Arsenal i 
a ”I” fa referència a les que es cursen per internet a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC), de forma no 
presencial. 
 
L’alumnat propi és el que està cursant un cicle formatiu al centre i l’alumnat extern és el que es matricula només 
del Curs de preparació per a l’accés als Cicles Formatius de Grau Superior. 
 

Suprimir enunciat del quadre de tarifes de l’article 4t, apartat c): 

Curs 2014-15 

4 forfets             43,05 €  

8 fortets             73,50 €  

16 forfets           130,20 €  

32 forfets           224,70 €  

 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat e), paràgraf intermig, segons el 
redactat següent: 

 
L’ús de sales i aules en horari no habitual (que és de 9 a 14:30 i de 15:30 a 21:30h), incrementà tots els preus en un 
25%. 
L’ús de sales i aules en dissabtes, diumenges i festius  (per hora, amb un mínim de dues hores), incrementarà tots 
els preus en un 75%. 

 
 
Suprimir el redactat de l’article 4t, apartat e), últim paràgraf, segons el 
redactat següent: 

Quota  x  10 mesos CFGM 45,00 €                52,00€                  59,00 €     67,00 €  74,00 €  

Quota  x  10 mesos  CFGS 69,00 €                79,00€                  90,00 €    100,00€  111,00€  

Renda equivalent 
llindar de renda 

llindar de renda llindar de renda llindar de renda 
llindar de 

renda 

  menor o igual de a de a de a més de 

  8.000,00 €    8.000,01 €    12.750,00 €  12.750,01 €  17.000,00 €  17.000,01 €  25.500,00 €  25.500,00 €  

Total cost curs CFGM 450,00€                                          520,00€               590,00 €    670,00€  740,00€  

Total cost curs CFGS 690,00€                                          790,00 €              900,00 €    1.000,00€  1.110,00€  
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Respecte a tots els supòsits d’aquest apartat, es tindrà en compte que: en el cas d’entitats de fora de Vilafranca o 
d’entitats de Vilafranca que organitzin activitats especials ja sigui per la quantitat d’hores o de dies o de serveis 
especials sol·licitats, l’import s’establirà, segons cada cas i per resolució motivada de la direcció o de la regidoria 
competent. 

 

Modificar el redactat de l’article 4t, apartats f), g) i h), segons el redactat 
següent: 

 
        f)  INFRASTRUCTURA 

Una fornada baixa temperatura ..........................................................................30,00€/unitat 
½ fornada baixa temperatura ..............................................................................20,00€/unitat 
Una fornada alta temperatura ............................................................................40,00€/unitat 
½ fornada alta temperatura ................................................................................25,00€/unitat 
Lloguer taquilles (4 € x 8 mesos) ..........................................................................32,00€ 
 

g)  DIVERSOS 
1 tarja de 25 fotocòpies ......................................................................................1,00€/unitat 
Enquadernació treballs DIN A4 ...........................................................................1,50€/unitat 
Altres mides ........................................................................................................2,00€/unitat 
 

h) IMPRESSIONS DIN A4 
Impressions làser DIN A4 80 gr B/N ...................................................................0,05€/unitat 
Impressions làser DIN A4 80 gr Color .................................................................0,30€/unitat 
Impressions làser DIN A4 fulls 120 gr. B/N .........................................................0,10€/unitat 
Impressions làser DIN A4 fulls 120 gr. Color .......................................................0,35€/unitat 
Impressions calques ceràmica làser DIN A4 ........................................................4,00€/unitat 
Impressions Plotter DIN A2 .................................................................................9,00€/unitat 
Impressions Plotter (altres mides, per m2) .......................................................35,00€ 

 

Afegir al redactat de l’article 4t, apartat h), el redactat següent: 
 

Respecte a tots els supòsits d'aquest article, es tindrà en compte que en el cas d'entitats de fora de Vilafranca o 
d'entitats de Vilafranca  quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, el 
Consell d’Administració de l’EPEL, o la Presidència per delegació d’aquest, podrà fixar els preus públics per sota dels 
límits previstos. 
 

Modificar el redactat de l’article 5è, apartat 2, segons el redactat següent: 

 
2.- En cas que la situació econòmica de les famílies que han rebut bonificació pel fet de residir a Vilafranca del Penedès 
variï al llarg del curs escolar, s’haurà de comunicar aquest fet a l’Escola Municipal d’Art ARSENAL, de l’Institut Municipal 
de Formació, per tal de tramitar l’actualització de la quota. El cobrament o l’abonament de la diferència es farà amb 
caràcter retroactiu des de la data en què es produeixi el canvi de situació.  Aquesta comprovació la pot fer d’ofici l’Institut 
Municipal de Formació quan ho estimi oportú. 
 

Modificar el redactat de la Disposició Final, segons el redactat següent: 
 
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 curs 2016/2017. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva 
modificació o derogació expresses. 

 
 
41.- Preu públic de l’escola de formació professional d’Enoturisme de Catalunya 
       de l’Institut Municipal de Formació                                   
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Modificar el redactat de l’article 4t, apartat 2, segons el redactat següent: 

 
L’import per la prestació (cursos, seminaris, jornades, etc.) ha de cobrir, com a mínim, el cost del servei o de 
l’activitat que es duu a terme. Es fixarà en cada cas el cost d’acord amb la següent fórmula:  

 
    P = DD x 1,2 - SUB  
                                                                     ------------------- 
                                                                              M 
 
On DD és la despesa directa prevista pel curs, SUB és el conjunt d’ajuts externs rebuts per l’activitat, i M és el 
nombre de matrícules completes previstes.  

 
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, el Consell d’Administració de 
l’EPEL, o la Presidència per delegació d’aquest, podrà fixar els preus públics per sota dels límits previstos. 

 
Modificar el redactat de l’article 5è, segons el redactat següent: 
 
1.- Les activitats formatives que rebin una subvenció podran arribar a ser gratuïtes segons el que estableixi l’organisme 
que atorgui la subvenció i l’import de la mateixa. 
 
2.- Les activitats formatives expressament dirigides a persones en situació d’atur que siguin subvencionades per algun 
organisme oficial es procurarà que puguin arribar a ser totalment gratuïtes per a aquestes persones.  
 
3.- Per a la resta d’activitats formatives les persones que acreditin estar en situació d’atur (amb almenys sis mesos en 
aquesta situació) sense cap tipus de prestació econòmica tindran les següents bonificacions: 

3.1. Un 30% de descompte en la inscripció, sempre que els ingressos anuals de la resta de membres actius de la 
unitat familiar no superin el SMI (salari mínim interprofessional).  
3.2. Un 50% de descompte en la inscripció si la situació d’atur es dóna entre tots els membres actius de la 
unitat familiar. 

Si no es volen facilitar les dades fiscals no s’aplicarà el descompte corresponent. 
 
4.- Les persones en actiu que convisquin en unitats familiars amb els membres actius que com a mitjana estiguin per 
sota el SMI (salari mínim interprofessional) tindran un 20% de descompte en la inscripció a pagar. Si no es volen facilitar 
les dades fiscals no s’aplicarà el descompte corresponent. 
 
5.- Les persones empadronades a Vilafranca tindran una bonificació del 5% en la inscripció. 
 
6.- Els descomptes assenyalats als números 1 al 5 no seran acumulables. 
 
 

QUART: Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de la 
Corporació durant trenta dies, comptats des del següent al de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, així com en un diari de gran 
difusió en la província. En aquest període els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut el període 
indicat sense haver-se formulat cap reclamació, els acords adoptats quedaran 
aprovats definitivament, publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions 
aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2016 i, regiran 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
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     --- 
 
Aquest dictamen ha estat aprovat amb 10 vots a favor (grups de CiU i Socialista), 8 
en contra (CUP, ERC i VeC) i 1 abstenció (PP). 
 
En nom de l’equip de govern, el tinent d’alcalde de Serveis Centrals i Hisenda Aureli 
Ruiz (CiU) comenta les rectificacions puntuals introduïdes que ja es van parlar en 
Comissió Informativa, i que afecten assumptes menors. Parlem en aquest dictamen 
d’impostos, taxes i preus públics, que en conjunt conformen el 64% dels ingressos 
municipals, i es crea una Ordenança general de caràcter tributari que és una 
adaptació a nivell del nostre Ajuntament del model de la Diputació. La nova 
Ordenança pot ser útil i didàctica per al ciutadà per a entendre com l’Ajuntament 
gestiona els seus tributs. També es dóna compte de preus aprovats en ens com 
l’EPEL (escola de música, escola Arsenal, etc.).  Segurament seria bo abans 
d’aprovar els ingressos saber quines despeses tindrem l’any vinent. Hi ha despeses 
que s’incrementaran i potser caldria compensar aquest augment amb increments 
tributaris, però som conscients que malgrat que hi ha alguns indicadors econòmics 
positius la crisi econòmica encara persisteix i és greu, i no podem plantejar 
raonablement increments fiscals. De tota manera, hem de mantenir els més de 50 
serveis públics que l’Ajuntament presta. 
 
Les grans línies de la proposta són: congelació (i no increment) d’impostos i taxes, 
mantenir el suport a famílies i gent amb dificultats mitjançant àmplies bonificacions 
tributàries de les quals gaudeixen moltes persones, mantenir la progressivitat de 
les tarifes en aquells serveis en què és possible, de manera que pagui més qui més 
té, noves bonificacions en residus per a empreses que fan una recollida selectiva 
responsable i suport a l’activitat econòmica (taxa d’obertura d’establiments, 
bonificacions a emprenedors i empreses, aturats que volen obrir negocis, millor 
tracte fiscal als trasllats d’empreses dins del municipi, etc.). 
 
Aureli Ruiz recorda que comparativament som dels municipis de les nostres 
dimensions amb tributs més baixos, i això ho fem mantenint serveis de qualitat i 
amb àmplies bonificacions tributàries per raons socials. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que s’abstindrà en la votació. Es mostra favorable a la 
congelació de tributs i preus, encara que si s’apliqués la tradicional revaloració 
segons IPC d’agost a agost hi hauria d’haver una reducció del 0,4%. És positiu 
modificar la taxa d’obertura d’activitats, com sempre ha demanat el PP i evitar així 
que empreses optin per instal·lar-se en municipis veïns per raons fiscals. Però 
caldrien més millores per afavorir la situació econòmica i l’ocupació: bonificacions 
en IAE per augment de plantilla, pla de transport de treballadors o energies 
renovables que es puguin aplicar realment, incrementar el límit d’ingressos de les 
famílies nombroses per a poder-se acollir a bonificacions en l’IBI, estendre les 
bonificacions en taxa d’obres i ICIO a altres àmbits fora del PERI del nucli antic com 
seria el cas del carrer de Sant Pere, eximir de tributació obres menors en 
habitatges com adequar un lavabo o una façana, etc. 
 
Ramon Arnabat (VeC) creu que la proposta d’Ordenances s’hauria de lliurar als 
grups amb més antelació, per a poder-la estudiar i dialogar. També troba a faltar 
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l’existència de memòries econòmiques que quantifiquin l’impacte econòmic de les 
diferents modificacions. Les Ordenances són importants, i cal un estudi profund i un 
debat probablement en el marc d’un Ple extraordinari. VeC creu que el sistema de 
tarificació social que ja s’empra en llars d’infants caldria estendre’l altres serveis, 
com per exemple a l’escola de música. 
 
Arnabat esmenta assumptes concrets de les Ordenances: 
 
- En l’Ordenança 2 (taxa activitats), caldria bonificar la creació d’ocupació i 

conèixer l’impacte de no computar la potència instal·lada. A més, de vegades és 
millor facilitar serveis a indústries i polígons (com ADSL) que no pas una petita 
rebaixa de la taxa. 

- Estudi de casos de possible ús fraudulent de les bonificacions. 
- L’exempció a Estat i Generalitat en la taxa de residus no sabem si és una 

exigència legal o bé un benefici que acordem perquè sí, “gratia amore”. 
- Les escoles concertades poden tenir bonificacions, però no estar exemptes de la 

taxa de residus. A més, en residus no es premien les famílies que en fan una 
gestió eficient. 

- En expedició de documents no és just que si es demana un nou informe de 
sorolls passat ja temps s’hagi de pagar un import econòmic. 

- En estands de fires els espais per a entitats sense afany de lucre haurien de ser 
més barats. 

- No resta justificat l’augment del 9% en ocupació de sòl. 
- En els mercats de venda ambulant cal evitar que sota l’aparença d’un canvi de 

nom es canviï l’activitat i es posi en risc l’equilibri de productes del mercat. 
- Els preus de les llars d’infants demostren l’èxit de la fórmula de tarifació social. 
- En impost sobre increment del valor dels terrenys cal saber si l’exempció d’Estat 

i Generalitat és obligatòria o no, i no s’entén que desaparegui la norma que a 
efectes de l’impost equiparava les parelles de fet als cònjuges. 

- Caldrien tarifes progressives i socials a l’escola de música. 
 
Ramon Arnabat demana un compromís del govern d’introduir la tarifació social en 
diferents i noves Ordenances, d’informar als grups amb temps, debatre les 
Ordenances en un Ple extraordinari i celebrar abans una sessió pública d’audiència. 
Si es fan palesos aquests compromisos s’abstindrà en la votació, i si no n’hi ha VeC 
votarà en contra. 
 
Mònica Hill (ERC) s’afegeix a la demanda de VeC en el sentit que la documentació 
es trameti amb més antelació i es pugui estudiar i dialogar; anuncia també que el 
seu grup presentarà al·legacions durant la informació pública. Considera positiva i 
didàctica la nova Ordenança general, i certes millores de redactat. Ara bé,el seu 
grup té discrepàncies: les bonificacions per a emprenedors o aturats que obren 
negocis són encara insuficients, fa falta estendre el sistema de tarifació social i 
progressiva a altres àmbits com l’escola de música, l’aigua o la taxa de residus, 
alguns increments com el menjador de llars d’infants i altres no estan justificats, 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys (plusvàlua) preveu sempre que el 
valor d’un terreny en els darrers 7 anys, per exemple, ha pujat un 24,5%, quan en 
realitat ha baixat a causa de la caiguda del mercat immobiliari (hi ha sentències 
que estableixen que si el valor real baixa no s’ha d’aplicar l’impost), cal gravar més 
els habitatges buits per a fomentar l’ocupació i el lloguer i cal millorar la taxa per 
gestió de residus (la bonificació només beneficia les empreses grans, no s’ha 
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treballat el cas de la fracció orgànica, no es premien els habitatges amb bones 
pràctiques que fan servir per exemple la deixalleria o el compostatge casolà, hauria 
de pagar més qui més guanya o qui té cases més grans o genera més residus, 
etc.). Hill conclou que calen unes taxes més socials i justes econòmicament, i 
sostenibles ambientalment. 
 
Laia Santís (CUP)  recorda que la CUP sempre ha defensat la conveniència d’un 
debat conjunt d’ordenances fiscals i pressupost, perquè ambdós instruments es 
troben íntimament relacionats. Les Ordenances, juntament amb el pressupost, són 
una eina bàsica per a repartir riquesa i millorar els serveis públics. La CUP aposta 
per taxes progressives i perquè pagui més qui més guanya o té. De fet, va ser la 
CUP el grup que va impulsar la tarifació social a les llars d’infants, i caldria 
estendre-la a altres serveis com l’escola de música. Hem d’aconseguir donar 
ocupació als pisos buits, i per això entre altres coses caldria aplicar en l’IBI el 
recàrrec per pisos permanentment desocupats i que són propietat de les entitats 
financeres. És correcte aplicar bonificacions a les empreses, però garantint que els 
llocs de treball creats siguin per a treballadors de Vilafranca i que passat un temps 
l’empresa no es deslocalitzi. Laia Santís afirma que per arribar a acords cal 
informació, confiança i treball conjunt, i el cert és que no ha existit diàleg. 
 
Francisco Romero (tinent d’alcalde en nom del govern i grup Socialista), comparteix 
l’explicació que ha donat el seu company de govern Aureli Ruiz. Aquest és un debat 
important per a fixar ingressos i després les despeses. En diferents Comissions s’ha 
ofert als grups informació exhaustiva sobre la situació municipal a nivell 
d’ingressos, despeses, endeutament i altres ratios, a fi i efecte que tothom sàpiga 
on som i quines polítiques són les millors. De fa molts anys hi ha una política 
continuista a l’Ajuntament en aquest aspecte que és bona: increment de tributs no 
superior a l’IPC, tribut important com l’IBI en la banda baixa de municipis 
semblants tant respecte a valor cadastral com a quota, endeutament moderat, 
serveis eficients i professionals i nivell alt de prestació de serveis, especialment 
d’abast social. Aquesta és la línia que han seguit governs socialistes, convergents i 
coalitzats, i s’ha demostrat sòlida i encertada. Prioritzem polítiques socials i 
d’ocupació, i mantenim una fiscalitat moderada que incorpora la major part de 
bonificacions possibles per a persones amb necessitats i agents socials. Tanmateix, 
totes les aportacions que es facin seran estudiades i valorades. 
 
Aureli Ruiz (equip de govern i CiU) destaca que les bonificacions ja es preveuen, i 
que la tarifació social és correcta allà on és possible. Així, la tarifa social en la taxa 
de residus seria una animalada, perquè no podem gestionar-ho (no podem 
inspeccionar cada any ingressos, béns i hàbits de 30.000 contribuents); a més, cal 
tenir present que el cost principal de la brossa ve donat pel fet de tenir el servei en 
si a l’abast, sense que el volum d’abocament tingui una rellevància essencial en 
termes econòmics. Ruiz manifesta que hem d’explicar que la gent ha de pagar 
impostos no excessius, però sí suficients per a gaudir de bons serveis. El govern fa 
temps que treballa en les ordenances, i això també comporta una càrrega tècnica i 
jurídica. Els regidors tenen sempre a disposició les Ordenances i els expedients, i 
poden fer propostes que seran estudiades. Ruiz manifesta que fins ara cap grup 
municipal li ha fet arribar cap aportació, suggeriment o esmena; cal 
corresponsabilitat i treball, i no esperar al Ple per a plantejar unes poques idees 
generals i reclamar diàleg. 
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Toni Peñafiel (VeC) afirma que el seu grup porta temps demanant un estudi sobre 
la possible tarifa social a l’escola de música i al complex aquàtic, i així ho ha 
reivindicat en els òrgans corresponents (consell d’esports, EPEL, etc.). El seu grup 
manté la reivindicació de les tarifes socials, i destaca que cal més diàleg i trametre 
la proposta amb antelació. 
 
Mònica Hill (ERC) remarca que la proposta del govern la va rebre fa dues setmanes, 
i ella ha de traslladar-la a l’assemblea del partit, i això exigeix un temps. Cal 
debatre i estudiar si la tarifa social en la taxa de residus és una animalada o no, 
sense apriorismes. Hem d’apostar per la tarifa social, i quan no sigui viable per 
bonificacions tributàries potents. 
 
Marcel Martínez (CUP) manifesta que no es pot discutir allò que no es coneix prou 
bé. Lamenta l’actitud paternalista d’Aureli Ruiz renyant als regidors i regidores, 
cosa que a parer seu ja cansa, i advoca per un diàleg amb temps i arguments. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que no es tracta de renyar, però diu que tothom sap 
que les Ordenances fiscals es debaten en el Ple d’octubre, el text vigent es troba 
penjat a la web i els grups municipals perceben assignacions que poden servir 
també per a comptar amb  el consell d’experts. A banda, l’oposició pot demanar 
tota la informació que necessiti al govern i als tècnics municipals. Els grups poden 
formular propostes i aportacions, que seran estudiades, com per exemple una 
proposta raonada de tarifació social a l’escola de música. 
 
 
V. TARIFES AIGÜES I CLAVEGUERAM 2016 
 
Es presenta al Ple el dictamen següent: 
 
L’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca SA, empresa pública que opera en 
règim de dret privat, gestiona els serveis de subministrament d’aigua i de 
clavegueram i percep, com a ingressos propis, les corresponents tarifes o preus 
privats, que no participen de la naturalesa jurídica de taxa. 
 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en l’exercici de la seva potestat 
reglamentària, ha regulat mitjançant una ordenança no fiscal, les tarifes 
corresponents a aquests serveis que presta l’esmentada societat privada municipal. 
 
S’ha elaborat una proposta de modificació d’ordenança pel consell d’administració 
de l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca SA en data 15 d’octubre de 2015, 
 
Per tot l’exposat,  
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar les modificacions per a l’exercici de 2016 i següents de 
l’ordenança núm. 31 reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua 
potable i del servei de clavegueram, que es detallen a continuació: 
 
Modificar el títol de l’article 5è, segons el redactat següent: 
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Article 5. Tarifa pel subministrament d’aigua i clavegueram mitjançant comptador 

 
Modificar l’article 5è, apartat 5.2.1, segons el redactat següent:  

5.2.1.1  Ús domèstic 

a). Una quota fixa mensual. En el cas del subministrament d’aigua, amb imports modulats en funció del 
dimensionament del comptador: entre 13 i 30 mm (5,4607 €/mes) i més de 30 mm (23,4465 €/mes). 

b). Una part variable. En el cas del subministrament d’aigua, amb imports modulats en funció del consum mesurat 
en trams: 

. Primer bloc (fins a 6 m
3
/mes) ...............................................................  0,4949 €/m

3 

. Segon bloc (de 7 a 12 m
3
/mes) .............................................................  0,7714 €/m

3
  

. Tercer bloc (de 13 a 18 m
3
/mes) ..........................................................  1,2360 €/m

3
 

. Quart bloc (més de 18 m
3
/mes) ...........................................................  1,8060 €/m

3
 

 

5.2.1.2  Ús domèstic (tarifa social) 

a). Una quota fixa mensual. En el cas del subministrament d’aigua, amb imports modulats en funció del 
dimensionament del comptador: entre 13 i 30 mm (1,3652 €/mes). 

b). Una part variable. En el cas del subministrament d’aigua, amb imports modulats en funció del consum mesurat 
en trams: 

. Primer bloc (fins a 6 m
3
/mes) ...............................................................  0,4949 €/m

3
 

. Segon bloc (de 7 a 12 m
3
/mes) .............................................................  0,4949 €/m

3
  

. Tercer bloc (de 13 a 18 m
3
/mes) ..........................................................  1,2360 €/m

3
 

. Quart bloc (més de 18 m
3
/mes) ...........................................................  1,8060 €/m

3 

 
Per poder gaudir d’aquesta tarifa social, tots els interessats ho hauran de sol·licitar per escrit a l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès durant el període de temps comprès entre el primer de gener i el 20 de Febrer de cada any. 
 
Els sol·licitants d’aquesta tarifa social han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de 
subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i que es trobin en les situacions següents:  
 
-  Que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.  

. que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada membre addicional a 
partir del segon. 

 

- Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat. 

. que tinguin una edat mínima de 60 anys. 

. que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada membre addicional a 
partir del segon. 

 
- Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent. 
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. que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada membre addicional a 
partir del segon. 

 
-  Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalida i invalidesa.  
 
-  Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Mínima d’Inserció (RMI). 
 
- Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats 

bàsiques. 
 
- Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS). 
 
- Perceptors del fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI). 
 
Tanmateix, podran gaudir d’una ampliació de blocs de consum de la tarifa domèstica les unitats familiars de més 
de 3 persones i les unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75%, que computaran com a 
dues persones. En aquest cas, caldrà presentar el formulari juntament amb una còpia de la resolució de l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials. Aquesta ampliació consisteix en ampliar per cada persona que excedeixi de 
tres els límits de consum d’aigua establerts per a cada bloc: 3m

3
/mes al primer bloc, 2m

3
/mes al segon bloc, i 

1m
3
/mes al tercer bloc.  

 

 
Modificar el títol de l’article 6è, segons el redactat següent:  

Article 6. Tarifa pel subministrament d’aigua i clavegueram mitjançant aforament 

 
Afegir a l’article 6è, apartat 6.1, segons el redactat següent:  
 

6.1. La tarifa per aigua a càrrec dels titulars, en el sistema d’aforament, és única i està integrada per una 
modulació en funció del cabal (en metres cúbics) contractat. L’import és de 1,3125 €/m

3
. 

 
La tarifa social, en el sistema d’aforament, consisteix en una modulació en funció del cabal (en metres cúbics) 
contractat de 0,3281 €/m

3 
fins a 12 metres cúbics al mes i 1,3125 €/m

3
 a partir de 12 metres cúbics al mes. 

 
Per poder gaudir d’aquesta tarifa social, tots els interessats ho hauran de sol·licitar per escrit a l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès durant el període de temps comprès entre el primer de gener i el 20 de Febrer de cada any. 
 
Els sol·licitants d’aquesta tarifa social han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de 
subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i que es trobin en les situacions següents:  
 
-  Que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.  

. que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada membre addicional a 
partir del segon. 

 
- Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat. 

. que tinguin una edat mínima de 60 anys. 
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. que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada membre addicional a 
partir del segon. 

 
- Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent. 

. que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l’IRSC per cada membre addicional a 
partir del segon. 

 
-  Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalida i invalidesa.  
 
-  Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Mínima d’Inserció (RMI). 
 
- Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats 

bàsiques. 
 
- Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS). 
 
- Perceptors del fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI). 

 
Modificar el títol de l’article 7è, apartat 7.1., segons el redactat següent:  
 
7.1. La tarifa per la titularitat d’una boca d’incendis consistirà en una quota fixa d’import 8,2520 €/mes i una quota 
variable per a tots els metres cúbics de 1,3860 €/m

3
. 

 
 
Modificar la Disposició Final, segons el literal següent:  
 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a 
aplicar-se a partir del primer de gener de 2016. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la 
seva modificació o derogació expresses. 

 
SEGON: Exposar al públic l’acord precedent al tauler d'edictes de la Corporació 
durant trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, així com en un diari de gran difusió en la província. En aquest 
període els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions 
oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, 
l’acord adoptat quedarà aprovat definitivament, publicant-se tot seguit en el Butlletí 
Oficial de la Província l’acord elevat a definitiu i el text íntegre de les modificacions 
aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2016 i, regiran mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
 
L’anterior dictamen ha estat aprovat amb 11 vots a favor (grups de CiU, Socialista i 
PP) i 8 abstencions (CUP, ERC i VeC). 
 
Aureli Ruiz (tinent d’alcalde i president de l’Empresa d’Aigües) recorda que les 
tarifes es van debatre en el consell d’administració de l’Empresa, en el qual hi són 
representats tots els grups municipals. S’opta per congelar tarifes d’aigües i de 
clavegueram, mantenint les xifres quadrades encara que minvi una mica el petit 
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benefici. Es millora el redactat de les bonificacions a jubilats, aturats i col·lectiu que 
tenen pocs ingressos, seguint els criteris que la Generalitat aplica en el cànon de 
l’aigua. Es beneficien de les bonificacions socials més de 1.000 famílies. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen, ja que la proposta és correcta. 
 
Toni Peñafiel (VeC) afirma que aquesta tarifa és important des d’una perspectiva 
social i verda. El seu grup va proposar amb èxit fa temps la factura pedagògica, i 
després ha plantejat la necessitat de progressivitat de manera que es premiï 
tarifàriament a aquells que estalvien aigua. A parer de VeC, és incongruent que en 
la tarifa social paguin la mateixa quantitat per m3 els consums del primer i del 
segon bloc. També hem de reestudiar la tarifa comercial i industrial, perquè ara 
beneficiem empreses de no gaire consum però ineficients en el consum d’aigua, 
mentre que hauríem de beneficiar empreses que, encara que objectivament hagin 
de tenir alts consums, portin a terme un consum responsable. Caldria establir 
diferents tarifes industrials o comercials segons les tipologies d’activitats. 
 
Mònica Hill (ERC) destaca que l’Empresa d’Aigües porta a terme una bona gestió, i 
en el dictamen ERC s’abstindrà en termes positius. El seu representant en el consell 
va demanar informació sobre nombre de bonificacions socials reconegudes i les 
xifres són baixes, per la qual cosa cal fer més difusió d’aquestes bonificacions. Cal 
una tarifa més progressiva, avençar en la doble xarxa d’aigües pluvials i residuals i 
destinar una part del benefici a campanyes d’estalvi d’aigua. 
 
Maria Ferrerons (CUP) manifesta que s’abstindrà en la votació, i que aposta pel 
model de gestió pública que l’empresa representa. No s’entén que la tarifa social no 
afecti al primer tram de consum, i cal fer més difusió de les bonificacions existents. 
També és important premiar el consumidor que estalvia i no gasta més de per 
exemple 110 litres/dia. 
 
Aureli Ruiz (CiUi equip de govern) comparteix el model de gestió pública de l’aigua. 
Tenim més de 1.000 famílies bonificades, i les bonificacions es coneixen perquè en 
gran part les proposen els Serveis Socials que atenen les persones amb necessitats. 
Estem a la banda baixa de municipis en tarifes d’aigua, i sobre gravar més els 
consums industrials hem de pensar que a Vilafranca no hi ha grans indústries 
consumidores, i els consumidors principals són equipaments com l’hospital o 
residències de gent gran. 
 
VI. ABONAMENT PART PAGA EXTRA PERSONAL MUNICIPAL 
 
Es proposa al Ple la següent proposta d’acord dictaminada per la Comissió 
Informativa corresponent: 
 

Atesa l’aprovació del Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es 
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat 
i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul de l’economia 
(d’ara en endavant RD-Llei 10/2015), el qual en el seu article 1.1 estableix 
expressament el següent: 
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1. Las distintas Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y 
vinculados, abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una 
retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 
días o al 26,23 por ciento de los importes dejados de percibir como 
consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga 
adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, 
correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el alcance 
y límites establecidos en el presente artículo. 

Atès que les quanties previstes en aquest article suposen un total de 165.119,08 €, 
d’acord amb el document annex a aquest informe on figuren les quanties 
individualitzades i la suma total de concepte. Aquesta quantia és el resultat de 
sumar el 26,23% la paga extraordinària del mes de desembre als empleats que 
prestaven serveis l’any 2012 i que varen patir la disminució salarial. Aquesta 
quantia no està prevista amb l’aprovació inicial del Capítol I del pressupost 
municipal per l’exercici 2015, doncs no estava prevista l’aprovació de l’esmentada 
norma. 

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va aplicar les previsions de l’article 
2 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, mitjançant l’aprovació d’Acord per 
la Junta de Govern Local de data 28 de setembre de 2012 on es va aprovar la seva 
aplicació, i no va abonar als empleats públics la paga extraordinària corresponent al 
mes de desembre de 2012, mantenint la corresponent cotització al règim general 
de la Seguretat Social d’acord amb allò previst en l’article 5 de l’esmentada norma, 
tot i no haver estat abonada l’esmentada quantia. 

Atès que s’ha abonat única i exclusivament als empleats/ades d’aquest Ajuntament 
la quantia corresponent al 24,44% de la totalitat de la paga extraordinària en virtut 
de la Sentència 91/2014 dictada pel Jutjat Social 22 de Barcelona, per Acord de la 
Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2014, motiu pel qual no s’han aplicat les 
previsions de la DA 12a de la Llei 36/2015, de 26 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2015, el que fa que les quanties regulades en aquest 
norma estiguin pendents de cobrament per part dels empleats municipals. 

Atesa la necessitat de modificar el pressupost municipal per tal d’abonar aquesta 
quantia, sent preceptiva l’aprovació per part del Ple Municipal d’acord amb allò 
previst en el Títol VI, Capítol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que regulen 
el procediment per la modificació dels pressupostos municipals, que li atorguen 
aquesta competència. 

Atès que el RD-Llei 10/2015 preveu que aquesta quantia s’haurà d’abonar dins de 
l’exercici pressupostari 2015 sempre i quan la condició financera de l’Ajuntament ho 
permeti, entenent que aquest concepte inclou el compliment i acreditació de les 
següents condicions i que fan viable el seu abonament: 

- Compliment del principi d’estabilitat pressupostària. 
- Compliment de la regla de despesa. 
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- Compliment del límit d’endeutament. 
- Estalvi net. 

Atès que les condicions exposades es compleixen en aquest Ajuntament d’acord 
amb l’informe elaborat per l’Interventor Municipal. 

S’ACORDA, 
 
Abonar el 26,23 % de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 
2012, d’acord amb les previsions de l’article 1 del RD-Llei 1/2015, per una quantia 
total de 166.908,80 € a càrrec del Capítol I municipal del pressupost municipal, 
sense que s’hagi d’incloure en aquesta obligació cap despesa en matèria de 
Seguretat Social en haver-se satisfet les quanties corresponents en l’exercici 2012. 
Fer efectiu aquest abonament al rebut salarial corresponent al mes de novembre de 
2015.  
 
L’anterior proposta d’acord s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Aureli Ruiz (portaveu del govern) afirma que el govern del PP ha aprovat una 
mesura electoralista, i ara diu als ajuntaments que vulguin i puguin pagar que 
poden optar per retornar una part de la paga extra que va ser retinguda als 
empleats públics per un Reial decret llei del PP de 2012. El govern però no facilita 
recursos per afrontar la mesura. Nosaltres tenim unes finances que ens permeten 
pagar aquesta part, i creiem que ho hem de fer per justícia. 
 
Josep Ramon (PP) acusa a Aureli Ruiz de fer demagògia. Es va haver d’eliminar la 
paga extra perquè teníem un dèficit públic brutal com a país i estàvem a punt de 
ser rescatats per les institucions europees, la qual cosa hauria tingut greus efectes 
sobre salaris i pensions. Es va demanar un sacrifici, i ara que hem millorat es 
retorna. L’estalvi el va tenir l’Ajuntament, i per això és el mateix Ajuntament el que 
ha d’assumir el pagament. 
 
Toni Peñafiel (VeC) recorda que ICV (actualment integrada en VeC) es va oposar a 
les retallades salarials de 2010 i 2012, perquè els empleats públics han de tenir 
bones condicions salarials per a prestar bons serveis. L’exregidor Bernat Villarroya, 
quan el Ple va acordar la retallada segons el que manava el Reial decret llei del PP, 
va demanar que constés que si mai el govern de l’Estat permetia fer el pagament 
l’Ajuntament el faria. Potser gràcies a aquella proposta acceptada ara acordem la 
devolució. Peñafiel pregunta si la mesura afecta a ens municipals com l’Institut 
Municipal de Formació. 
 
Josep Àlvarez (ERC) es mostra favorable a retornar als treballadors els diners que 
eren seus. Quan es pugui caldrà pagar el 50% restant de la paga extra, i aplicar a 
l’Ajuntament altres mesures acordades com la recuperació de dies de vacances i 
d’assumptes propis, o la recuperació de la jornada laboral de 35 hores que tenia 
reconeguda el personal municipal anteriorment. 
 
Marcel Martínez (CUP) es mostra a favor de retornar la paga i d’atendre les 
demandes de drets ben legítimes. Fins i tot la CUP s’hagués mostrat favorable a 
desobeir a l’Estat si fos possible en el moment de l’eliminació de la paga. 
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Aureli Ruiz (govern i CiU) afirma que ara aprovem la mesura a l’Ajuntament. Els 
ens dependents hauran de decidir a través dels seus òrgans; de tota manera, la 
idea és favorable a adoptar en aquests ens una mesura similar, sempre que parlem 
de treballadors que efectivament van patir la reducció de la paga en el seu 
moment, i que no l’han cobrada després. 
 
Pere Regull (CiU) recorda que gràcies a la prudència financera de l’Ajuntament ara 
podem pagar, cosa que altres ajuntaments no podran fer. De vegades es planteja si 
ha d’existir romanent o superàvit, però gràcies a tancar l’any com ho fem tenim un 
cert marge de maniobra. Hem de tenir en compte a més que no podem córrer el 
risc de tancar l’exercici amb dèficit, perquè en un altre cas perdríem autonomia. 
 
VII. PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL POLICIA LOCAL 
 
Se sotmet al Ple el dictamen següent: 
 
Atès que l’article 65 de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, amb el text següent: 
 
1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica es 
classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que 
estableix la normativa vigent en matèria de funció pública.  
 
2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de la 
classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació de llocs de 
treball corresponent.  
 
3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a què fa 
referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al qual pertanyia el 
funcionari en el moment que van ésser perfets.  
 
4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs selectiu a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al grup C2.  
 
5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o 
reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu.  
 
6. Les referències de l’article 24.2 d’aquesta llei s’han d’entendre referides als nous grups de 
classificació professional:  
 
– A l’escala superior, el grup A1.  
– A l’escala executiva, el grup A2.  
– A l’escala intermèdia, el grup C1 
– A l’escala bàsica, el grup C2. 

Atès que s’ha donat compliment a allò previst a l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
 
S’ACORDA 
 
Primer.- Modificar, amb data d’efectes 1 de desembre, la vigent plantilla municipal 
en el següent sentit amb l’abast i efectes determinats per l’article 65 de la Llei 
3/2015:  
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PLACES Subescala/règim MODIFICACIÓ 
Caporal Serveis especials, 

administració especial 
(funcionarial) 

Canvi a subgrup C1 

Agent Policia Local Serveis especials, 
administració especial 
(funcionarial) 

Canvi subgrup C1, 
mantenint subgrup C2 en 
període  pràctiques 

 
 
Segon.- Modificar la relació de llocs de treball, amb data d’efectes 1 de desembre, 
en el sentit de modificar el subgrup d’adscripció i el complement específic dels 
següents llocs de treball, amb l’abast i efectes determinats per l’article 65 de la Llei 
3/2015: 
 

LLOC DE 
TREBALL 

Nou 
Subgrup 

Nou 
complement 
específic 

 
Caporal 
 

 
C1 

 
11.810,16 € 
 

 
Agent Policia 
Local 
 

 
C1 

 
9.796,32 € 

 
 
Aquest nou import del complement específic és el resultat d’aplicar l’apartat 2n de 
la DA 7a de la Llei 16/1991 que estableix que l’aplicació d’aquesta mesura 
comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de la classificació del 
grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la coresponent relació 
de llocs de treball, en aquest cas concret del Complement Específic prèvia 
negociació i acord amb la representació del personal. L’estructura salarial queda de 
la següent manera: 
 
 

LLOC DE 
TREBALL 

SOU BASE 
(Mensual) 

COMPLEMENT 
DESTINACIÓ 
(Mensual) 

COMPLEMENT 
ESPECÍFIC 
(Mensual) 

 
Caporal 
 

 
622,30 € 

 
394,79 € 
 

 
984,18 € 

 
Agent Policia 
Local 
 

 
622,30 € 

 
349,93 € 

 
816,36 € 

 
 
Tercer.- Aplicar automàticament des de l’entrada en vigor de la Llei 3/2015 
l’abonament del complement d’antiguitat previst pel subgrup C1 als agents i 
caporals, d’acord amb allò previst en l’apartat 3r de la DA 7a de la Llei 16/1991. 
 
Quart.- Modificar el pressupost municipal 2015 en les següents partides: 
 
Partida Antiga dotació Nova dotació  
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6 13201 12010 (Personal funcionari - 
Retribucions bàsiques Policia Local) 

834.745,84 € 917.883,61 € 

6 13201 12010 (Personal funcionari – 
Retr. complementàries Policia Local) 

1.255.250,82 € 1.175.203,86 € 

 
L’anterior dictamen ha estat aprovat per unanimitat. 
 
Es fa constar que s’ha abstingut de participar en la deliberació i votació d’aquest 
punt el regidor Toni Peñafiel (VeC), en manifestar que un germà seu es troba 
afectat per aquest acord i considera que hi pot haver causa legal d’abstenció. 
 
Aureli Ruiz (equip de govern) manifesta que estem en presència d’una qüestió 
tècnica d’aplicació de la llei. A agents i caporals se’ls reconeix un grup professional 
superior (de C2 a C1), sense que això comporti un increment de la seva retribució 
total. 
 
VIII. MOCIÓ ANIVERSARI LLUÍS COMPANYS 
 
Es presenta la següent moció del grup d’ERC, encapçalada també per VeC i CiU: 
 
El dia 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de l’assassinat del molt 
honorable Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats 
franquistes en l’única sentència d’aquest tipus a un president d'una nació 
democràticament escollit a la història d’Europa, sentència que continua encara 
sense declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol. 

Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la 
il·legitimitat dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement 
que no té cap valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret 
per il·legals, motiu pel qual el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En 
aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i 
amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o 
violència durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis 
sumaríssims dictats pels tribunals militars, entre ells el que condemnava el 
President Companys. 

D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el 
recurs de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència 
dictada pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la 
sentència dictada pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va 
condemnar a pena de mort el President Companys, perquè considerava que 
ambdues sentències eren inexistents i nul·les de ple dret, en haver estat dictades 
per tribunals il·legítims conforme la llei 52/2007. 

D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents 
governs de l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya 
com des de França s’han fet per les actuacions dels respectius països durant la II 
Guerra Mundial, així com pel fet d’haver col·laborat amb el General Franco. Un 
menyspreu que es veu agreujat quan 75 anys després de la captura de Lluís 
Companys per la Gestapo, els documents que van ser confiscats continuen en 
possessió de l’exèrcit espanyol a l’Arxiu d’Àvila, enlloc d’haver estat retornats a la 
Generalitat de Catalunya, institució que és la seva legítima propietària.  
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Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els 
represaliats en situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les 
víctimes del franquisme guarden la darrera esperança amb les actuacions de la 
jutgessa Servini en la coneguda ‘Querella Argentina’. Una querella on també hi ha 
la causa contra el President Companys a instàncies d’Esquerra Republicana, que 
participa de la denúncia contra l’Estat espanyol amb l'objectiu de restituir la figura 
del President Companys i erigir-la com a icona de la justícia universal. 

Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem 
que no és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat 
d’aquestes certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la 
Memòria Històrica, amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. 
Com dèiem, Alemanya i França han demanat perdó per haver col·laborat en la 
detenció i deportació de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es nega 
a declarar nul el seu judici. 

Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha 
reparat com cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de 
víctimes de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern 
de l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents 
per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat i 
realitzar totes aquelles actuacions per a reparar el seu honor. 

Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la 
nostra és una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La 
nova República Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la 
pau, la fraternitat i la justícia universal. 

Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S 
hem sentat les bases  democràtiques per tal que la República Catalana comenci a 
caminar. Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va 
protagonitzar, i que tants d'altres que el van precedir i tants d'altres que hem 
continuat, sabem que la lluita social i la lluita nacional és indestriable. 

Segons les dades del projecte Tots els Noms de l’Institut d’Estudis Penedesencs, 
137 vilafranquins i vilafranquines van patir Consell de Guerra Sumaríssims i 19 
d’ells foren condemnats a mort i executats al Camp de la Bota.  

Segons les dades de l’Estudi realitzat pel Memorial Democràtic i publicat per l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, al nostre país es realitzaren 81.966 judicis sumaríssims 
durant el franquisme que afectaren a 78.188 persones, de les quals 3.358 foren 
executades 

En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
acords següents: 

Primer.  Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i 
polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la 
Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes 
aquelles actuacions oportunes perquè l’honor del President Companys sigui reparat.  

Segon.  Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de 
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a 
favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per 
considerar com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats 
i Tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia 
General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment 
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administratiu necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent 
certificat de nul·litat als efectes legals procedents. 

Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal 
Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la 
revisió d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a 
l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i 
amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o 
violència durant la guerra i la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder Judicial, 
per atorgar la legitimació activa al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de la 
Fiscalia, per interposar el recurs de revisió de les sentències declarades il·legítimes.  

Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís 
Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba 
confiscada a l’arxiu d’Àvila.  

Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de 
Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit 
democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de 
fer al fossar del Castell de Montjuic.  

Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina 
mentre no siguin restituïdes les famílies. 

Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics 
del Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament 
Europeu , a l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria històrica. 

 
L’anterior moció s’ha aprovat amb 18 vots a favor (CiU, grup Socialista, CUP, ERC i 
VeC) i 1 en contra (PP). 
 
Pere Sàbat (ERC) destaca que fa 75 anys de l’assassinat de Lluís Companys, que 
fou l’únic president europeu executat a Europa durant el segle XX. Mentre països 
que van intervenir en la detenció de Companys com França i Alemanya han 
demanat perdó, Espanya no ho ha fet. L’Estat ha optat per l’oblit, i la llei aprovada 
durant l’etapa de govern del PSOE de Rodríguez Zapatero, votada a favor també 
per CiU, no permet anul·lar aquests judicis. Per democràcia i dignitat hem de 
modificar les lleis i anul·lar les sentències dictades. També vol recordar que 
Companys també va lluitar pels drets dels treballadors i per una societat més justa, 
i segurament si visqués actualment celebraria el camí que ha emprès Catalunya cap 
a la independència i la república. 
 
Ramon Arnabat (VeC) advoca per deixar sense efectes aquests judicis sumaríssims, 
patits per Companys i per molta gent que va viure la dura repressió franquista. 
També ho vam viure a Vilafranca: 137 vilafranquins van patir un judici sumaríssim, 
i 19 van ser executats. A Catalunya aquests judicis durant el franquisme van ser 
uns 82.000. No parlem només per tant de Lluís Companys. 
 
Josep Ramon (PP) es manifesta contrari a la moció. La llei aprovada a Espanya va 
declarar il·legítims els tribunals i injustes les sentències que es van dictar. Sembla 
suficient, i poc realista plantejar-se revisar ara 82.000 sumaris només a Catalunya. 
Cal rebutjar l’execució de Companys, però el seu llegat com a polític és discutible, i 
hi ha gent que defensa que va participar en un cop d’estat de fet l’any 1934. 
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Marcel Martínez (CUP) dóna ple suport a la moció i rebutja les persecucions del 
franquisme. També associacions d’arxivers denuncien que s’oculta informació. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) comparteix la moció, malgrat que no algun 
paràgraf de la part expositiva que parla de república catalana independent, la qual 
cosa no és el camí ni aporta res a la moció. El grup Socialista dóna suport a la part 
dispositiva de la moció. Pel president Companys, però també per tants i tants 
espanyols, catalans i vilafranquins que van patir persecució i violència. 
 
Raimon Gusi (CiU) afirma que no s’entén que no s’actuï. El franquisme va pactar 
amb els nazis la detenció de Companys. Molts catalans i espanyols van patir, i no 
s’ha demanat perdó ni s’han anul·lat els judicis. 
 
IX. MOCIÓ BANC ADN DESAPAREGUTS GUERRA CIVIL 
 
Se sotmet al Ple aquesta moció del grup d’ERC, encapçalada també per VeC i grup 
Socialista: 
 
L’ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica, és una 
iniciativa per a identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir 
l’ADN pur dels familiars dels desapareguts per tal que, quan s’obrin les fosses 
comunes relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra (1936-1977) i es facin les 
exhumacions dels cossos, es puguin identificar de forma ràpida i fiable. 

Des de l’any 2006 l’Institut d’Estudis Penedesencs mitjançant el projecte Tots els 
Noms ha estat treballant per l’exhumació de les fosses de la guerra civil al Penedès 
i ha sol·licitat en diverses ocasions la creació d’un banc d’ADN públic per a la 
identificació dels desapareguts. 

Al maig del 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya va 
organitzar un cicle de conferències sobre la Guerra Civil, anomenat “Fosses 
Comunes: un passat no oblidat”. Tenim una llei de fosses però no hi ha cap pla 
definit pel que fa a la recollida de les mostres d’ADN. És per aquest motiu que 
diversos familiars de persones desaparegudes van prendre consciència de la 
urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars vius, cada cop més grans i 
amb risc de desaparèixer, per tal d’assegurar les futures comparatives d’ADN i 
mantenir l’esperança de la identificació dels desapareguts. 

El departament de Genètica Forense de la Universitat de Barcelona i la Fundació 
Bosch i Gimpera van assumir el repte i es van posar a treballar en la creació d’un 
protocol rigorós, però a la vegada senzill i barat, per tal d’obtenir i guardar les 
mostres dels familiars en un banc genètic. Era juliol del 2012 i s’iniciava un procés 
que ja s’estava fent a altres països del món que han patit conflictes similars 
http://dom.cat/5br. 

Al setembre del 2013, aprofitant la inspecció dels emissaris del Grup de 
Desaparicions Forçades de l’ONU a l’Estat espanyol, es va informar d’aquesta 
iniciativa al Parlament de Catalunya. El 19 de desembre del mateix any, es va 
aprovar una moció amb una àmplia majoria per tal de posar a l’agenda del Govern 
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el Banc d’ADN, la modificació de la Llei de Fosses i l’actualització del mapa de 
fosses. 

El passat 22 de juny, el grup que impulsa el Banc d’ADN per als familiars dels 
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte de 
micromecenatge a través de Verkami. Amb el finançament rebut s’ha creat un 
material audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer 
entendre la necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de les persones 
desaparegudes. 

Amb tot l’exposat anteriorment, es proposen els següents ACORDS: 

PRIMER. Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
a la iniciativa del Banc d’ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts 
a la Guerra Civil. 

SEGON. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’ADN als 
ciutadans i ciutadanes del municipi de Vilafranca del Penedès mitjançant les 
següents mesures: 

· Col·laboració amb el projecte Tots els Noms de l’Institut d’Estudis Penedesencs. 

· Organitzant conferències informatives als barris per divulgar el material 
audiovisual i fer difusió del Banc d’ADN. 

· Enviament una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el 
municipi. 

· Col·locant un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del Banc 
d’ADN i amb altra informació relacionada amb les identificacions dels desapareguts. 

· Formant i informant als treballadors i treballadores de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà i als treballadors/es que atenguin la ciutadania, en general, per tal que 
puguin informar verbalment i en paper d’aquesta iniciativa. Facilitant així que els 
familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN que ha de servir 
per identificar els cossos de les fosses i d’altres que en un futur es puguin exhumar. 

TERCER. Informar d’aquest acord al departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, als membres de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als impulsors del 
Banc d’ADN de Catalunya que gestionen les Desaparicions Forçades del període 
1936-1977. 

QUART. Demanar al nou Govern de la Generalitat de Catalunya que en el termini 
d’un any compleixi l’acord de la Moció del 19 de desembre de 2013, aprovada per 
una àmplia majoria, per tal de posar en marxa el Banc d’ADN, la modificació de la 
Llei de Fosses i l’actualització del mapa de fosses. 

Aquesta moció s’ha aprovat amb 18 vots a favor i 1 abstenció, corresponent 
aquesta al grup del PP. 
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Josep Àlvarez (ERC) defensa el banc d’ADN per a identificar desapareguts durant la 
guerra civil, i és urgent perquè molts dels parents d’assassinats i desapareguts 
cada dia es fan més grans, i el rastre es pot perdre. L’ONU avala els processos 
d’identificació de morts i desapareguts en aquestes situacions, i l’Estat espanyol és 
dels pocs que no compleix. Moltes fosses han estat identificades però no s’obren de 
moment, i cal tenir banc d’ADN per a poder fer identificacions el dia que les fosses 
finalment s’obrin. A Catalunya tenim 14.000 cadàvers en fosses, i la Generalitat 
també ha de desenvolupar la llei amb urgència. 
 
Ramon Arnabat (VeC) destaca que l’Institut d’Estudis Penedesencs treballa des de 
fa anys en la matèria. A les serralada de l’Ordal hi ha 45-50 soldats republicans 
enterrats, i l´única via d’identificació serà el banc d’ADN. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que s’abstindrà en la votació. 
 
Marcel Martínez (CUP) dóna ple suport a la moció, i destaca la feblesa de la 
memòria històrica. A molts països s’han endegat programes d’identificació similars, 
i aquí també n’hem de tenir. Hem de lluitar-hi amb fermesa. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) recolza la moció i desitja encapçalar-la, ja que és 
oportuna, necessària i urgent. Els familiars tenen dret a saber, volen saber, i cada 
dia que passa en queden menys. 
 
Raimon Gusi (CiU) dóna suport a la moció. Cal desenterrar i identificar de manera 
tècnicament correcta, amb sensibilitat i consens amb municipis i tècnics. Tot plegat 
ha de ser supervisat degudament. 
 
X. MOCIÓ CIVISME I CURA ANIMALS 
 
Es presenta una moció del grup de Vilafranca en Comú (VeC), amb el text següent: 
 
Part expositiva 

Atès que la Declaració Universal dels Drets dels Animals, aprovada el 27 d’octubre 
de 1978 per la UNESCO, i ratificada posteriorment per les Nacions Unides, estableix 
que els animals són éssers vius sensibles que tenen uns drets que l'espècie humana 
ha de respectar, la qual cosa constitueix un dels fonaments de la coexistència de 
les espècies en el món. Tanmateix reconeix que el respecte als animals està lligat al 
respecte entre els mateixos humans. 

Atès que convivim a la nostra vila amb una significativa diversitat animal, i que en 
els darrers anys a la societat vilafranquina cada cop més persones reclamen un 
tracte ètic envers als animals, és a dir, que es tingui en compte que són éssers amb 
drets, i no “objectes” creats per a l’ús i el gaudi humà.  

Atès que el plenari de l’ajuntament de Vilafranca ha expressat la necessitat 
d’aplicar aquest tracte ètic i responsable amb els animals de la vila, posant de 
manifest la voluntat de continuar treballant per a la protecció i el benestar animal, 
facilitant a la vegada la convivència entre animals, persones propietàries, veïns i 
veïnes i l’administració, com es recull en l’Ordenança Municipal Reguladora de la 
protecció dels animals i de la seva tinença, així com les diverses propostes 
animalistes que aquest Plenari ha vingut aprovant en els darrers anys. 
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Atès que aquesta situació implica afrontar el repte de la convivència entre persones 
i animals, per evitar situacions de malestar i/o conflictes; i que aquest repte afecta 
transversalment a diversos àmbits d’aquest ajuntament i de la implicació de la 
societat vilafranquina. 

Per tot això, des del grup municipal de Vilafranca en Comú proposem al Ple de 
Vilafranca del Penedès aprovar els següents acords: 

 
Part dispositiva 

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès es compromet a: 

Primer – Continuar la tasca d’habilitar una xarxa suficient de parcs adaptats a 
animals (amb les instal·lacions necessàries, papereres per a excrements i bosses 
reciclables). Promoure la creació de comunitat d'usuaris i usuàries d'aquesta xarxa 
de parcs, en col·laboració amb les organitzacions animalistes. 

Segon – Continuar realitzant campanyes informatives municipals, amb els mitjans i 
recursos disponibles per a l'ajuntament, sobre la necessitat d'inscriure els animals 
domèstics al cens municipal i de xipar-los adequadament. Aquesta campanya ha 
d'anar acompanyada d'un augment dels controls. 

Tercer – Promoure l'esterilització de gats i gossos, per evitar la sobrepoblació, i els 
abandonaments. Augmentar les esterilitzacions realitzades a animals del carrer i 
buscar convenis amb veterinaris per a promoure esterilitzacions a preu reduït. 

Quart –Continuar organitzant, conjuntament amb les entitats animalistes i les 
associacions de veïns, activitats diverses de conscienciació dels deures i 
responsabilitats de les persones propietàries (xipar i registrar l'animal, tenir-ne 
cura, vacunar-lo, ser cívic, recollir els excrements, valorar l'esterilització…) . 
Aquestes activitats poden ser xerrades a les escoles, cursos de formació a persones 
propietàries, etc. 

Cinquè – Promoure la revisió de la normativa de funcionament del CAAD, per a 
promoure l'accés de persones voluntàries que donin suport al personal, a través 
d'entitats conveniades. Ampliar la transparència de la Mancomunitat sobre les 
dades de gestió i els recursos destinats al CAAD. 

Sisè – Estudiar l’aplicació, en el termini màxim de sis mesos, de sistemes no 
agressius per a reduir la població de coloms i d’altres aus presents a la vila, com 
l’aliment anticonceptiu, que substitueixin les gàbies d'alçada, com ja s'està fent en 
alguns municipis. Coordinadament, insistir en la necessitat de no alimentar les aus  
per part de personal no autoritzat. 

Setè – Aplicar la Directiva europea 1311/2012 que recomana la reducció de l'ús de 
productes químics al mínim indispensable, utilitzant productes fitosanitaris ecològics 
en l'ensulfatat de la via pública per part de l'Ajuntament, reduint els riscos de 
contaminació atmosfèrica que afecta a la salut de persones i animals. Caldrà aplicar 
especialment el Reial decret que transposa aquesta Directiva a l’ordenament jurídic 
intern. 

Vuitè – Fer arribar la moció a les associacions de veïns i veïnes de la vila, als 
centres educatius de primària i secundària de la vila, a la Mancomunitat Penedès-
Garraf, Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a 
les entitats FAADA, Animanaturalis, associació LIBERA i a les entitats i col·lectius 
animalistes de Vilafranca i comarca. 
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Respecte del text original presentat, s’ha incorporat alguna modificació puntual en 
els punts 1, 2, 4 i 7 a petició de Raimon Gusi que ha estat acceptada (referència al 
Reial decret de transposició de la directiva europea i posar en relleu que algunes 
accions de la moció ja han començat i han de continuar). El text transcrit ja 
incorpora aquesta matisos. 

 
L’anterior moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Toni Peñafiel (VeC) afirma que el seu grup ha treballat la proposta amb entitats 
animalistes. Cal un tracte correcte i ètic cap als animals i evitar conflictes. Els 
animals han de ser tractats responsablement, i s’han d’exigir deures cívics als seus 
propietaris. Calen equipaments adequats, esterilització, prevenir conflictes a la via 
pública, etc. Vilafranca ha de ser una vila més amigable amb veïns i animals. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció. També cal tenir clar que posseir un 
animal comporta responsabilitats, i s’haurà d’estudiar el cost econòmic de les 
instal·lacions i campanyes. 
 
Pere Sàbat (ERC) afirma que la moció va en la bona direcció i hi dóna suport. 
Justament ERC va presentar a l’Ajuntament una proposta sobre parcs adaptats per 
animals. 
 
Marcel Martínez (CUP) dóna suport a la moció. Algunes entitats de la vila, com 
l’associació relativa als gats, fa molts anys que treballen en la matèria, sovint en 
situació precària. El CAAD de la Mancomunitat es troba desbordat, i s’han de 
prendre mesures. 
 
Miquel Medialdea (grup Socialista) afirma que votarà a favor. El grup Socialista en 
campanya electoral va visitar el CAAD i va veure clar que calien noves iniciatives. 
La moció va en aquesta línia. 
 
Raimon Gusi (CiU) afirma que el govern municipal vol vetllar per la convivència i la 
protecció dels animals, i planteja esmenes puntuals ja recollides, destacant que 
moltes iniciatives de la moció ja es troben iniciades, i es tracta de continuar-les. 
Vilafranca va reclamar el CAAD i ha fet campanyes d’esterilització i de microxip, 
s’ha donat suport a colònies de gats, hi ha a Urbanisme quatre projectes d’espais 
de lleure per a gossos i aviat estaran en marxa els de Sant Julià i Barba i Roca, el 
2016 s’activa l’alimentació anticonceptiva per a coloms, etc. 
 
MOCIÓ D’URGÈNCIA. AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ CAMPS 
REFUGIATS SAHRAUÍS 
 
Es presenta fora de l’ordre del dia, per urgència, una moció amb el suport de la 
totalitat dels grups municipals, promoguda per l’entitat ACAPS Wilaia Alt Penedès. 
 
Es fa constar que a petició de persones interessades, excepcionalment l’alcalde amb 
la conformitat dels portaveus de grups ha permès que el tractament de la moció 
s’hagi produït en el primer lloc de l’apartat de mocions; és a dir, un cop tancat el 
punt VII de l’ordre del dia. 
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El text, després d’un afegitó demanat per Raimon  Gusi i acceptat en el sentit de 
donar trasllat de la moció al Fons Català de Cooperació i al Consell Comarcal, és el 
següent: 
 
Moció presentada per ACAPS Wilaia Alt Penedès per ajuda d’emergència 
als camps de refugiats sahrauís per la catàstrofe humanitària que viuen 
després de les pluges torrencials d’aquest mes d’octubre 

Els campaments de refugiats sahrauís, situats al desert algerí de Tindouf, han patit 
l’efecte de pluges torrencials, acompanyades per intenses ratxes de vent, que hi 
han causat grans inundacions i destrosses. 

Les pèrdues d’habitatges, aliments i equipaments ha estat molt important. Moltes 
les famílies que han perdut totes les seves pertinences, inclosa la petita reserva 
d'aliments de què disposaven, és a dir una ració mensual per 160.000 persones. 
Segons els equips de la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS) presents sobre el terreny, 
alguns refugiats van resultar afectats encara no s'han de lamentar pèrdues 
humanes. Milers de famílies s’han vist obligades a estar a la intempèrie per manca 
d’edificis segurs.  Els danys i pèrdues materials han estat considerables. Referent 
als centres socials, s'està fent una avaluació dels danys o esfondrament dels 
centres de salut, d'educació i d’altres, sobretot pel que fa a material de 
manteniment d'edificis. 

En un comunicat el dia 24 d’octubre la MLRS, diu que els seus equips sobre el 
terreny han identificat més d’11.000 famílies que podrien haver perdut la seva casa 
o haima.  

Davant d’aquesta situació alarmant la MLRS llança una crida als països donants, a 
les organitzacions internacionals, les ONG, al moviment solidari, a la societat civil i 
a tots els amics i amigues del Poble Sahrauí per col·laborar com més aviat, 
realitzant donacions d’emergència per atendre les necessitats més urgents de la 
població causada per les pluges: abastiment d’aigua, d’aliments, de haimes, de 
mantes, d’equipaments domèstics bàsics, material higiènic i la rehabilitació o 
reconstrucció d’edificis.  

El conflicte del poble sahrauí fa massa anys que dura, aquest any es commemora el 
40 anys d’ocupació del Sàhara Occidental.  És un conflicte que es pot resoldre 
políticament, només caldria aplicar les resolucions de l’ONU que insten a celebrar 
un referèndum d’autodeterminació. Un dret contínuament boicotejat pel Marroc, 
davant la complicitat de la comunitat internacional.   

Per tot això el ple de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès acorda: 

• Reiterar un cop més el nostre suport a una solució del conflicte basada en 

l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen 

nombroses resolucions de les Nacions Unides. 
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• Reclamar a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al Fons 

Català de Cooperació que ajudin a socórrer les víctimes i a reconstruir els 

campaments de refugiats, que pateixen actualment una situació extrema.  

• Reclamar al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació del govern 

d’Espanya que ajudi a aquest Poble, amb el que té un deute històric, i que tant 

ho necessita en aquesta situació d’emergència. 

• Fer una aportació d’emergència a la campanya d’emergència promoguda pel 

moviment solidari de Catalunya, i que junt amb tots les aportacions recollides 

transferirà directament a la Mitja Lluna Roja Sahrauí per fer front a les 

necessitats més immediates de la població sahrauí afectada, o a la campanya 

d’emergència que es dugui a terme a través del Fons Català de Cooperació. 

• Donar trasllat de la moció al Fons Català de Cooperació i al Consell Comarcal de 

l’Alt Penedès. 

Les declaració d’urgència és argumentada per Maria Ferrerons (CUP), en el sentit 
que les greus inundacions s’han produït ara i ara és quan es dóna la situació 
d’emergència que cal atendre,  i la consegüent ampliació de l’ordre del dia amb la 
moció s’ha aprovat per assentiment. 
 
El text de la moció final transcrita s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Es fa constar que l’alcalde d’acord amb els portaveus ha autoritzat la intervenció en 
aquest punt de l’ordre del dia del representant d’ACAPS Wilaia Alt Penedès Jaume 
Clavé Escofet. Jaume Clavé dóna les gràcies per haver-se acceptat votar la moció 
amb urgència i deixar-lo intervenir. Hi ha un drama humanitari derivat de les 
darrers pluges torrencials, amb destrucció total de cases i poblacions. Cal recollir 
material d’emergència i diners, i per raons operatives a les Administracions se’ls 
demana que aportin diners a través del Fons Català. Es demanaran també ajuts al 
ciutadans, i recorda que Espanya té responsabilitat per les seves accions i 
omissions en el procés de descolonització del Sàhara. 
 
Toni Peñafiel (VeC) dóna suport a la tasca d’ACAPS Wilaia. Tenim compromisos i 
relacions amb el poble sahrauí, i hem d’atendre aquesta demanda humanitària. 
 
Josep Àlvarez (ERC) també dóna suport a l’entitat impulsora i a la moció. L’Estat 
espanyol té responsabilitat en la situació del Sàhara, i el poble sahrauí s’ha de 
poder autodeterminar. 
 
Laia Santís (CUP) avala la moció i la tasca d’ACAPS Wilaia. L’Ajuntament ha de 
col·laborar i el poble sahrauí es troba en situació de vulnerabilitat, patint el mur de 
la vergonya i sense poder-se autodeterminar. 
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Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, per les raons exposada pel representant 
d’ACAPS Wilaia. 
 
Montse Arroyo (grup Socialista) destaca que l’Estat espanyol té un deute amb el 
poble sahrauí. Hem de donar suport a la tasca de l’entitat, i ajudar tots en allò que 
puguem. Hem d’activar l’ajut humanitari per a fer front a la dramàtica emergència, 
i amb aquesta finalitat estem en contacte amb el Fons Català de Cooperació. 
 
Raimon Gusi (CiU) se suma a les intervencions anteriors. En aquest cas el millor 
ajut són els diners, canalitzats a través del Fons Català, perquè el material podria 
acabar blocat en qualsevol lloc. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es plantegen les qüestions següents, i les 
preguntes no contestades pel govern municipal seran respostes posteriorment per 
escrit: 
 
A) Ramon Arnabat (grup de Vilafranca en Comú) planteja: 
 
1) Algunes instal·lacions per a jocs i exercicis de zones com el parc de Sant Julià o 
del circuit de footing de la zona esportiva es troben en mal estat, de manera que no 
es poden fer servir els aparells i instal·lacions. Caldria fer les reparacions adients. 
 
2) Hi ha queixes d’usuaris del servei de bus urbà que volen accedir a la residència 
Ricard Fortuny en cap de setmana, període amb serveis menys freqüents. 
Plantejarà l’assumpte a la Comissió de Transport Urbà. 
 
3) L’obra d’urbanització del carrer Abat Copons presenta retards d’execució, i 
sembla que hi ha acabats de no gaire qualitat que podrien no complir el projecte. El 
regidor Josep Maria Martí contesta que l’obra s’executa dins del termini previst, i 
que les obres es controlen, de manera que si algun element no és satisfactori es 
farà reparar o substituir. 
 
B) Toni Peñafiel (Vilafranca en Comú) porta a terme les intervencions següents: 
 
4) Resten pendents de contestació per part del govern preguntes formulades pel 
seu grup municipal en el darrer Ple, sobre assumptes educatius. Demana contesta 
urgent. 
 
5) Cal denunciar novament les deficiències de la màquina que expedeix bitllets a 
l’estació d’autobusos, i mancances de senyalització adient d’algun indret cèntric de 
Barcelona on es pot agafar el bus nocturn cap a Vilafranca. 
 
6) Cal revisar la senyalització de la rotonda situada a la cruïlla dels carrers Sant 
Sadurní i la Granada, un cop passat el cementiri i si es vol accedir al barri de 
l’Espirall. Alguns vehicles entren per una direcció prohibida, i caldria senyalitzar la 
prohibició degudament. 
 
7) Un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya posa en relleu diferents i 
greus irregularitats en la gestió de la Mancomunitat Penedès- Garraf. El tinent 



 

102 
 

d’alcalde Aureli Ruiz representa l’Ajuntament a la Mancomunitat i en una entrevista 
periodística va manifestar que s’emprendrien accions. Peñafiel pregunta què s’ha 
fet i quina classe de mesures s’han previst. L’alcalde intervé per dir que ara som a 
la Mancomunitat amb molta presència, i que la pregunta serà contestada per escrit. 
 
8) En el Ple anterior es va denunciar, sobre els passos dels carrers Tossa de Mar i 
Germanor per damunt de la llosa del tren, que existien acabats massa punxeguts. 
Ara s’observa que la circulació de vehicles per la mateixa zona, i concretament per 
davant del nou Institut de la Girada, es fa de vegades a massa velocitat. Peñafiel 
demana mesures efectives de reducció de la velocitat en l’indret. 
 
C) Josep Àlvarez (ERC) planteja: 
 
9) En Comissions Informatives es va demanar una reunió urgent del Consell 
Municipal de Salut per a parlar de la situació a l’Hospital Comarcal, CAP, etc. 
Finalment es va celebrar el Consell, però en l’ordre del dia no hi constava res sobre 
la situació de l’Hospital Comarcal, i no hi va haver temps ni ocasió de parlar-ne, 
quan l’assumpte és rellevant i urgent. 
 
D) Mònica Hill (ERC) formula els següents precs i preguntes: 
 
10) Hi ha deficiències en el parc de Ponent del Poble Nou, i a més la separació vers 
la zona del tren no és prou sòlida i pateix mancances de manteniment, amb perill 
sobretot per als nens, tal com denunciava aquesta setmana una veïna en un 
setmanari. Pregunta si l’Ajuntament ho vetlla. L’alcalde Pere Regull afirma que la 
tanca del tren és responsabilitat d’ADIF i no de l’Ajuntament. Tot i així, quan la 
veïna (treballadora de l’Ajuntament també) va denunciar els fets representants de 
l’Ajuntament van acudir al lloc al cap de poquíssims minuts. Hi estem a sobre, 
exigim el manteniment a ADIF i a més s’està pensant per raons de seguretat en 
instal·lar una tanca suplementària de separació.  
 
11) Cal insistir en el compliment de la moció del Ple que acorda que l’Ajuntament 
ingressi impostos que recapta com IRPF de treballadors i IVA a l’Agència Tributària 
Catalana, i no a l’Estat. Altres ajuntaments ho fan, i per exemple a la comarca 
l’Ajuntament dels Monjos ho porta a terme. Cal complir la moció, i més ara que ja 
s’ha iniciat el procés de Catalunya cap a un Estat independent,  cap a una república 
catalana. L’alcalde Pere Regull afirma que es complirà la moció quan toqui i sigui 
possible. Malgrat el que alguns diuen que fan, la realitat és que la immensa majoria 
d’ajuntaments catalans i la Generalitat paguen els impostos a l’Agència espanyola, 
de moment. Per a pagar a la Generalitat cal que l’Agència catalana estigui 
preparada i que hi hagi garanties. Seria irresponsable tirar pel dret ara sense 
garanties, amb el risc de perdre la participació en els tributs de l’Estat i no poder 
finançar els serveis públics municipals. Les coses les hem de fer bé i tots a una, i 
quan això es plategi l’Ajuntament de Vilafranca serà el primer en pagar a l’Agència 
catalana. 
 
E) El grup de la CUP ha presentat per escrit i amb l’antelació adient la següent 
pregunta, per tal que sigui  contestada en el decurs de la sessió: 
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12) Donat que la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat un informe de 
fiscalització corresponent a l'exercici 2012 de la Mancomunitat Intermunicipal del 
Penedès i Garraf, el passat mes de juliol. 

Donat que l'informe és una fiscalització de regularitat dels comptes anuals i de 
l'activitat desenvolupada per la Mancomunitat l'exercici 2012, que bàsicament va 
consistir en la prestació mancomunada dels serveis de gestió dels residus sòlids 
urbans i de gestió de l'aigua, a canvi del cobrament d'una quota anual als 
ajuntaments. 

Atès que els fets descrits per la Sindicatura de comptes són d'extrema gravetat: 

La Sindicatura de Comptes recomana a la Mancomunitat que implementi un sistema 
de control de les despeses i que es permeti la concurrència en igualtat de 
condicions a les contractacions públiques, entre d'altres. 
 
La Sindicatura apunta que el compte general "no expressa la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera", així com tampoc dels resultats i la liquidació 
pressupostària, entre d'altres aspectes. 
 
Pel que fa al control intern, destaca la "greu manca de segregació de funcions" que 
suposa el fet que la funció interventora l'exerceixi el gerent de la Mancomunitat, 
que fiscalitza i aprova a la vegada les operacions.  

Apunta també que la persona encarregada dels serveis comptables va efectuar un 
ingrés al seu compte personal que amb posterioritat va retornar arran de la 
detecció per part de la Sindicatura.  

Pel que fa als comptes,  la Mancomunitat reconeix cada any obligacions sense una 
despesa real que la suporti per tal d'exhaurir el pressupost i deixa de reconèixer 
ingressos pressupostaris en l'exercici en que es cobren, quan no els necessita per al 
finançament de la seva activitat.  
 

D'altra banda, recomana que els ajuntaments paguin les factures a la 
Mancomunitat i no al proveïdor com fan fins ara. Afegeix que aquesta no 
repercuteix l'IVA en les quotes dels serveis prestats en la planta de selecció i de 
compostatge però després si que se'l dedueix, cosa que vulnera la normativa.  
 
A l'apartat de personal, la Sindicatura de comptes ha detectat contractacions 
directes,  la manca de part de la informació sobre la Relació de Llocs de treball 
(RLT) i la manca de processos de selecció de contractació de personal.  

També ha afirmat que es fa una jornada inferior a la que estableix la normativa i 
que alguns treballadors cobren complements no previstos.  

En aquest sentit, s'apunta que el president (aleshores Pere Pujol, alcalde de 
Castellví de la Marca), rep una quantitat fixa mensual sense haver de presentar 
factura de despeses que ho justifiqui.  
 
Pel que fa a la contractació administrativa, s'ha detectat un "excés de contractació 
directa sense cap justificació per fer-ho" i contractacions amb garanties inferiors a 
les requerides en els plecs i manca de publicitat en l'adjudicació. Afegeix que els 
informes de valoració dels tècnics no estan degudament motivats. També s'han 
trobat canvis en les clàusules dels contractes respecte del que estableix el plec i 
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clàusules de revisió de preus que incompleixen la normativa.  
 
Davant d'això, la Sindicatura ha efectuat recomanacions com per exemple la 
necessitat que es nomeni un interventor, que es faci un inventari de béns, que es 
corregeixin pràctiques comptables, que s'implementi un circuit de control de les 
despeses i els pagaments per evitar pagaments indeguts i que es permeti la 
concurrència en igualtat de condicions a les contractacions públiques, entre d'altres. 

Vist que l’actual vicepresident de l'Àrea de Serveis Centrals de la Mancomunitat 
Penedès Garraf és el Sr. Aureli Ruiz Milà, tinent d'alcalde d'aquest ajuntament. 

Vist que l'Ajuntament de Vilafranca fa una aportació molt important al pressupost 
de la Mancomunitat. 

  

PREGUNTA: 

1.Quines mesures s’han pres d’acord amb les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes. 

2.Quines mesures s’han pres per depurar responsabilitats polítiques i judicials dels 
càrrecs de la presidència, dels òrgans de govern i d’administració de l’exercici 2012. 

3.Quines responsabilitats polítiques s’han exigit, donat que hi ha implicat 
l’expresident de la Mancomunitat, Sr. Pere Pujol, exalcalde de Castellví de la Marca, 
que entenem que se l’hauria d’inhabilitar de tot càrrec polític i que hauria de 
retornar tot l’import cobrat de forma incorrecta; quines mesures s’han aplicat per 
depurar la responsabilitat directa o corresponsabilitat dels òrgans de govern i de 
direcció pel que fa a les contractacions incorrectes de serveis o de gestió de 
serveis, a més de la contractació directa de personal. 

 

El govern comenta que es contestarà per escrit. 
 
F) Laia Santís (CUP) planteja: 
 
13) El protocol de la Festa Major estableix que els administradors de la festa s’han 
de nomenar abans d’acabar el mes d’octubre. Ja hi som i no en sabem res. Com 
està l’assumpte, pregunta. L’alcalde Pere Regull afirma, amb  certa ironia, que s’hi 
està treballant i que el Protocol es complirà com el compleixen els balls de la FM. 
 
G) Maria Ferrerons (CUP) pregunta: 
 
14) Nombre de persones que estan a l’espera d’un habitatge social i temps d’espera 
que hi ha actualment. Contesta Ramon Zaballa que l’Ajuntament té 73 pisos per 
necessitats socials urgents i que ara hi ha en espera 29 nuclis familiars. En la 
darrera Junta de Govern se’n van adjudicar 8, de manera que no es pot parlar de 
pisos buits ni de llargs temps d’espera. La gestió és àgil. 
 
15) Pregunta quan es reunirà el Consell Municipal d’Habitatge.  
 
16) El febrer de 2014 es va aprovar una moció sobre habitatges buits i mesures a 
adoptar. Pregunta si no s’ha fet el registre d’habitatges buits i per què no es 
compleix la moció. 
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H) Marcel Martínez (CUP) planteja: 
 
17) L’entitat Dòlia va presentar una iniciativa de millora dels claustres dels Trinitaris 
que va ser rebutjada. Ara sembla que es vol endegar alguna iniciativa i fer un 
projecte finançat per la Diputació, i pregunta per què l’entitat Dòlia com a 
interessada no ha estat informada. 
 
18) La CUP ha preguntat diverses vegades sobre si les esglésies de Sant Francesc i 
Sant Joan són de l’Església o públiques. El govern municipal es va comprometre a 
aclarir-ho i a encarregar un informe, però s’ignora què s’ha fet i amb quins 
resultats. L’alcalde Pere Regull contesta que s’han presentat al·legacions des del 
Patronat de l’Antic Hospital sobre la petició eclesial d’inscripció de l’església de Sant 
Francesc en el cadastre com a propietat de l’Església. El compromís és tenir un 
informe expert i extern a l’Ajuntament que aclareixi dubtes. Marcel Martínez ofereix 
al govern la informació de la qual disposa sobre la matèria. 
 
19) Pregunta com està la situació de la zona del tren, tant sobre urbanització com a 
cobriment, i si tenim permís per urbanitzar. Pere Regull contesta que sobre 
urbanització de la llosa estem al final de les obres de la primera fase, i després 
caldrà continuar amb les altres fases, i tots els grups són coneixedors dels 
projectes, que es posen de nou a la seva disposició. Regull afirma que sí que 
l’Ajuntament disposa dels permisos per escrit d’ADIF per a executar les obres en 
marxa (estan a disposició de tothom), i sobre cobriment fins al Pont de Moja i altres 
aspectes fa molt temps ADIF va dir que proposaria un conveni i no ho va fer, 
nosaltres vàrem trametre una proposta que no han contestat i fa pocs dies ell va 
anar a una reunió a Madrid en la qual li van dir que enviarien una proposta, malgrat 
que Regull no sap si aquest vegada compliran ni, si plantegen una proposta, quin 
serà el seu contingut. Així que hi hagi alguna novetat tangible els grups municipals 
en seran coneixedors immediatament. 
 
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 
 
El secretari,                                                Vist i plau 

            
 L'alcalde, 

 
 
 
 
    Francesc Giralt i Fernàndez                         Pere Regull i Riba 

 


