ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm. : 09/2003
Caràcter: ordinari
Data: 21 d’octubre de 2003
Horari: de 20,05 hores del 21-10-03 a 1,10 hores del 22-10-03
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. Joan Aguado i Masdeu
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):
- Àngela Agramunt i Andreu
- Francisco Álvarez i Vázquez
- Otger Amatller i Gutiérrez
- Àssen Cámara i Pérez
- Josep Colomer i Ferrer
- Marcel Esteve i Robert
- Josep Maria Figueras i Pagès
- Fernando García i González
- Anna Girona i Alaiza
- Mònica Gispert i Puig
- Joan Pareta i Papiol
- Josep Ramon i Sogas
- Patrocinio Recober i Caballé
- Pere Regull i Riba
- Joan Ríos i Rallé
- Francisco M. Romero i Gamarra
- Aureli Ruíz i Milà
- Lourdes Sánchez i López
- Emília Torres i Miralles
- Ramon Nonat Xena i Pareta
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació.
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor
general Antoni Peiret de Antonio.
Desenvolupament de la sessió
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Amb caràcter previ, l’alcalde felicita el regidor Pere Regull i la seva parella pel fet de la
seva recent paternitat adoptiva, i dóna la benvinguda a la nova vilafranquina que han
adoptat.
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària de data 23
de setembre de 2003.
El text de l’acta és aprovat per assentiment.
I. CESSIÓ TERRENYS ESTACIÓ D’AUTOBUSOS
Se sotmet al ple el dictamen següent:
Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 10 de novembre de 1992, va
acordar per unanimitat cedir gratuïtament a la Direcció General de Transports, del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
una finca de 7.014 m2 denominada “Camp del Cellerot” i que havia estat adquirida
per expropiació forçosa, amb la finalitat que es procedís a la construcció d’una estació
d’autobusos.
Atès que prèviament a l’adopció de l’acord esmentat es va tramitar l’expedient
administratiu de cessió, amb la corresponent informació pública i la dació de compte a
la Direcció General d’Administració Local.
Atès que fins la data no s’ha formalitzat encara la cessió en escriptura pública,
en haver quedar paralitzat l’expedient a les dependències de la Generalitat. Tanmateix,
fa anys que l’estació d’autobusos es troba ja construïda i en funcionament.
Atès que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mitjançant
escrit rebut per l’ajuntament el dia 17 de juny de 2003, ha demanat que es completi
l’acord plenari de 10 de novembre de 1992 fent constar que la cessió s’efectua a favor
de la Generalitat de Catalunya (i no de la Direcció General de Transports com es va fer
constar), i també que se certifiqui que la finca cedida té la condició de bé patrimonial.
Atès que escau atendre la demanda del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques. Quant a la qualificació jurídica del bé, s’ha de constatar que la finca
va causar baixa en l’inventari del patrimoni municipal en el moment s’acordar-se’n la
cessió, per la qual cosa correspon en aquest moment només declarar formalment el
caràcter patrimonial (i no de domini públic) del bé.
Per això, s’
ACORDA:
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1. Rectificar l’acord plenari municipal de 10 de novembre de 1992, sobre cessió
gratuïta del terreny de 7.014 m2 denominat “Camp del Cellerot”, en el sentit de
precisar que la cessió té lloc a favor de la Generalitat de Catalunya, i no de cap
Departament o òrgan concret de la Generalitat.
2. Igualment, es declara formalment alterada la qualificació jurídica de la finca
objecte de cessió, passant de bé de domini públic a bé de caràcter patrimonial.
3. Facultar l’alcalde per a signar els documents necessaris per a l’execució
d’aquests acords.
Aquest acord s’ha pres per unanimitat.
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé afirma que es tracta d’un mer tràmit
administratiu en relació amb la cessió de terrenys per a l’estació d’autobusos. Es matisa
que la cessió es fa a la Generalitat (personalitat jurídica única) i que el bé té la
consideració de patrimonial.

II. REGLAMENT CONSELL DE MEDI AMBIENT
El text del dictamen és el següent:
Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 1999, va aprovar la
creació d’un consell de participació ciutadana, denominat Consell Municipal de Medi
Ambient.
Atès que el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret
legislatiu 2/2003) regula els òrgans de participació sectorial dels municipis en els seus
articles 62 al 64.
Atès que es considera convenient modificar puntualment el Reglament de l’esmentat
Consell Municipal, amb la finalitat de permetre la integració de les diferents entitats
que treballen en el terreny del medi ambient, i no només de tres com preveu el
Reglament actual, i de suprimir la representació en l’organisme de certes entitats, per
tal que el nombre de membres del Consell no esdevingui excessiu i atesa l’escassa
participació d’aquestes entitats en el Consell. També es proposa adoptar mesures per
assegurar que la celebració de sessions en funció del quòrum exigit sigui viable.
Atès que per facilitar una millor comprensió del text s’ha optat per redactar un nou
Reglament que, basant-se en l’actual, incorpori les modificacions puntuals preteses.
Atès que la modificació del Reglament del Consell és competència del ple municipal, el
qual ha d’adoptar l’acord per majoria absoluta del seu nombre legal de membres, s’
ACORDA:
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1. Modificar el Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient, aprovat pel ple el
dia 27 de juliol de 1999, especialment quant a la seva composició. S’aprova el text
definitiu i complet del Reglament que consta incorporat a l’expedient.
2. Publicar aquest acord i el text del nou Reglament aprovat en forma legal.
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat.
El ponent Patro Recober recorda que aquesta qüestió va quedar sobre la taula en el
darrer ple, i que després de converses s’ha arribat a un consens. Es garanteix la
presència en el Consell de totes les entitats relacionades amb el medi ambient, però per
evitar una composició massa àmplia i inoperant s’han eliminat entitats no massa
relacionades amb la matèria. Altres entitats s’integraran en el Consell o no segons quina
sigui la seva voluntat, i es garanteix que existeixi quòrum en qualsevol cas si són
presents almenys tres grups municipals i dues entitats mediambientals.
Otger Amatller (CUP) es mostra satisfet pels canvis introduïts, i demana que les
decisions del Consell puguin executar-se realment.
Josep M. Figueras (CiU) també recolza el dictamen, i demana puntualment que es revisi
el redactat de l’article 15 del Reglament, en el sentit que l’acta se sotmetrà al següent
Consell per a la seva consideració, si bé lògicament no s’ha d’aprovar obligatòriament.
Aquest suggeriment és acceptat pel ponent i s’incorporarà al text del Reglament.
Finalment, Patro Recober remarca que encara que les decisions del Consell no són
legalment vinculants, la voluntat és que les propostes que es facin puguin prosperar.

III. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT DE 2003
El text del dictamen és el següent:
Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable,
l'expedient núm. 9 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del
Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors ingressos, baixes per
transferència de partides que ofereixen sobrant i resta del Romanent de Tresoreria de
l’any 2002, de conformitat amb el que disposa l’Article 158 de la Llei 39/1988
Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent:
CREDITS EXTRAORDINÀRIS:
4.12101.13000 Personal laboral: alcaldia .........................
3.32228.13100 Programa VINTUR – sous .........................
1.12101.15104 Valoració llocs de treball...........................
3.32228.16000 Programa VINTUR – seguretat social ......
2.42201.16400 Complement familiar: llars d’infants ........
3.32228.22608 Programa VINTUR – funcionament ..........
1.12101.22614 Indemnitzacions judicials ..........................
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11.945,00
4.000,00
132.275,00
1.500,00
1.261,00
23.000,00
48.300,00

2.43201.22615
3.32228.46200
3.32228.48900
2.45201.61104
3.32228.62500
1.12101.62501
2.42201.63200
3.43203.63200
3.43204.63200
3.51301.72000

Devolució ingressos indeguts.....................
Entitats local: programa VINTUR.............
Altres transfer.- programa VINTUR..........
Il.luminació camp de futbol........................
Mobiliari i estris-programa VINTUR........
Adquisició fotocopiadora...........................
Llars d’infants a la Girada ........................
Millores nivells il.luminació (prev.riscos).
Restauració calustre antic Hospital...........
Transfer.capital Ministerio de Fomento.Obres cobriment eix de la via ....................

14.327,00
1.500,00
8.000,00
111.255,00
2.000,00
4.700,00
852.000,00
4.000,00
24.039,00
7.542.169,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS.....

8.786.271,00

SUPLEMENTS DE CRÈDIT:
Partida
4.11101.10000
1.12101.13000
2.31301.13000
2.31302.13000
2.42201.13000
2.42202.13000
3.22202.13000
3.22302.13000
3.43202.13000
3.46306.13000
1.12102.13100
2.31303.13100
3.32204.13100
3.32205.13100
1.31101.16000
3.32205.16000
3.43202.21002
3.22201.21400
3.43202.21400
1.12101.22000
1.12103.22002
1.12101.22104
1.12101.22201
1.12101.22400
4.46301.22602
2.41302.22608
2.42201.22608
2.45101.22608
2.45107.22608
2.45401.22608

Òrgan de govern.........................................
Personal laboral - Secretaria General. .....
Personal laboral - Pla per la igualtat .......
Personal laboral - Serveis socials .............
Personal laboral - Llars d’infants .............
Personal laboral - Escoles .........................
Personal laboral - Policia Local ...............
Personal laboral - Protecció civil..............
Personal laboral - Vies públiques..............
Personal laboral - Noves tecnologies........
Suplències ...................................................
Personal eventual – Rehab. habitatges......
Plans Ocupació: Nous Filons Ocupació ...
Plans Ocupació Generalitat – sous ...........
Quotes seguretat social empresa ...............
Plans Ocupació Generalitat – seg. social .
Manteniment i conservació - Via pública ..
Reparació vehicles Policia Local ..............
Reparació vehicles Unitat de Serveis ........
Material oficina serveis generals...............
Material d’informàtica...............................
Vestuari general .........................................
Comunicacions postals...............................
Assegurances ..............................................
Publicitat mitjans comunicació..................
OMIC ..........................................................
Llars d’infants ............................................
Actes culturals ............................................
Funcion.Prog.Estable.-Casal Estiu i Diverhivern
Funcionament Etcètera ..............................
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17.035,00
2.550,00
1.960,00
3.885,00
30.885,00
11.320,00
4.890,00
4.038,00
9.825,00
6.400,00
81.153,00
12.000,00
6.424,38
34.616,26
40.300,00
10.561,65
50.000,00
5.000,00
3.000,00
8.000,00
1.500,00
10.000,00
15.700,00
15.000,00
9.000,00
8.491,39
9.200,00
3.500,00
7.000,00
2.400,00

8.786.271,00

3.32212.22608
3.46306.22608
4.45102.22608
4.46001.22608
4.46004.22608
4.46302.22608
1.12101.22709
3.43205.22710
1.12103.22711
1.12106.22711
3.43203.22711
3.43205.22711
1.12103.22712
2.45104.41000
2.45201.41000
4.52101.44400
2.45101.46700
3.51301.47000
2.45101.48900
2.45101.48901
1.12101.62500
1.43207.62600
2.42202.63200
4.52101.74400

Programa Nous Filons d’Ocupació...........
Foment Noves Tecnologies.-funciona........
Arxiu fotogràfic - funcionament.................
Fira d’Entitats ............................................
Programa d’agermanaments .....................
Sessions informatives .................................
Notificació ..................................................
Contractes professionals - Parcs i jardins
Contractes de serveis - Informàtica...........
Psicotècnics ................................................
Contracte manteniment enllumenat ...........
Contractes serveis: Parcs i jardins............
Contractes manteniment - Informàtica ......
Transferència Patronat Teatre Cal Bolet ..
Transferència . Patronat d’Esports ...........
Transferència SERCOMSL .......................
Consorci normalització lingüística............
Aportació servei microbús .........................
Transferència entitats culturals i juvenils .
Convenis entitats culturals i juvenils .........
Mobiliari oficines .......................................
Equipament SIG .........................................
Millores centres escolars i llars.................
Transferència capital – SERCOMSL.........

3.600,00
3.611,00
1.800,00
4.703,69
4.000,00
5.258,85
4.100,00
3.742,00
6.000,00
3.000,00
2.798,35
5.100,00
12.000,00
3.540,00
38.671,05
27.577,00
278,09
61,00
2.500,00
3.000,00
2.000,00
12.454,00
6.000,00
13.458,02

TOTAL CRÈDITS EXTRAOR. I SUPLEM

9.381.158,73

594.887,73

FINANÇAMENT
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA
VII. Partida
2.32102.13000
2.45101.13000
2.31303.21200
1.52101.22608
2.31303.22608
2.42202.22608
2.53301.22608
3.32208.22608
1.43207.22711
1.43207.22712
1.01101.31002
3.46306.48100
2.45501.48901

Personal laboral: Pla d’infància ...............
Personal laboral: cultura...........................
Rehabilitació d’habitatges .........................
Emissió Vilafranca TV ...............................
Atenció primària - serveis socials..............
Serveis d’educació......................................
Medi ambient: funcionament .....................
Funcionament IDAP...................................
Contractes serveis.- Unitat SIG .................
Contractes manteniment - Unitat SIG .......
Interessos: d’empreses financeres .............
Beques formació Noves Tecnologies .........
Convenis balls Festa Major .....................
TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA
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11.944,00
2.826,00
12.000,00
8.600,00
3.000,00
4.620,00
96,56
4.424,38
5.217,00
1.237,00
100.000,00
3.611,00
3.500,00

161.075,94
161.075,94

MAJORS INGRESSOS
Concepte
112.01
113.00
114.00
340.00
399.02
420.01
455.04
462.20
462.24
462.25
490.05
755.03
770.01
770.02

791.01
917.02

Impost sobre béns immobles – urbana ......
197.000,00
Impost sobre vehicles tracció mecànica ....
109.000,00
Impost sobre increment valor terrenys ......
181.409,75
Llars d’infants ............................................
40.000,00
Indeterminats ..............................................
97.301,79
Ministerio Sanidad y Consumo: subvenció
Programes Junta Arbitral...........................
11.793,39
Generalitat: educació (cursos català) .......
132,22
Diputació: subvenció mostra de cinema....
2.500,00
Diputació: subvenció portal educatiu Vila
2.000,00
Diputació - : Flor de Maig: subvenció promoció
de la participació ........................................
5.258,85
Fons Social Europeu – programa VINTUR
40.000,00
Generalitat.- Llar d’infants la Girada.......
426.000,00
Uniland - Conveni rest. claustre Hospital.
24.039,00
Convenis urbanístics obres eix via tren.....
7.242.169,00
Cinzano
2.512.128,00
Puleva
2.440.235,00
Cusiné Hill 2.289.806,00
FEDER - Cobriment eix via del tren..........
300.000,00
Operació crèdit - Llar d’infants La Girada
426.000,00

9.104.604,00

TOTAL MAJORS INGRESSOS..................

9.104.604,00

APLICACIÓ ROMANENT TRESORERIA
87000

Aplicació romanent tresoreria ...................

115.478,79

TOTAL APLICACIÓ ROMENENT DE TRESORERIA

115.478,79

RESUM FINANÇAMENT
Baixes per transferència.............................
Majors ingressos ........................................
Aplicació romanent tresoreria ...................

161.075,94
9.104.604,00
115.478,79

TOTAL FINANÇAMENT ...........................

9.381.158,73

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 Socialista i del PP) i 10
abstencions (grups de CiU, d’ERC i de la CUP).
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Explica el dictamen, conjuntament amb els tres següents de l’ordre del dia, el regidor
d’Hisenda Francisco Romero. Destaca que hi ha actuacions que s’han d’executar ara,
per tal de no carregar tant el pressupost de 2004.
Quant als crèdits extraordinaris, en destaca alguns com el programa europeu Vintur,
l’enllumenat del camp de futbol, la llar d’infants de la Girada que ha d’estar en marxa el
curs vinent (finançament a mitges entre l’ajuntament i la Generalitat), el cobriment de la
via i la restauració dels claustres de l’antic hospital. Pel que fa referència als suplements
de crèdits, fa esment especial de la partida per a suplències de personal de baixa, plans
d’ocupació, òrgans de govern com a conseqüència del nou cartipàs, vestuari,
assegurança de responsabilitat que s’ha incrementat, etc.
Francisco Romero explica també el finançament, en base a majors ingressos (IBI,
vehicles, plusvàlues, subvencions, convenis urbanístics, etc.), baixes per transferència i
aplicació del romanent, així com també comenta les modificacions en els pressupostos
de Patronats.
Otger Amatller (CUP) anuncia la seva abstenció, perquè la CUP no ha pogut fer un
seguiment del pressupost de 2003 en no haver tingut partipació a l’Ajuntament fins a
l’estiu d’enguany.
Josep Ramon (PP) es manifesta favorable al dictamen, perquè incorpora actuacions
d’interès com la nova llar d’infants de la Girada o l’enllumenat del camp de futbol.
Ramon Xena (ERC) afirma que el seu grup s’abstindrà perquè s’incorporen mesures
positives com la nova llar de la Girada i el cobriment de la via. Tot i així, tindria motius
per votar en contra perquè no està d’acord amb la valoració de llocs de treball tal com
s’ha fet (a parer seu es van valorar persones i no llocs). Quant a l’enllumenat del camp
de futbol, hi està a favor, però critica que no s’hagi sotmès a la consideració del Patronat
d’Esports, la qual cosa no és coherent amb el propòsit d’afavorir la participació
ciutadana; s’hauria d’haver permès al Patronat opinar sobre l’ordre de prioritat de les
diferents actuacions necessàries en matèria esportiva.
Aureli Ruíz (CiU) anuncia l’abstenció del seu grup. Certes qüestions són postives (llar a
la Girada, tot i que s’ha de pensar ja en una nova llar al centre, cobriment del ferrocarril,
enllumenat del camp de futbol, etc.). Tanmateix, CiU no està massa d’acord amb la
valoració de llocs de treball realitzada per l’equip de govern, la qual té una important
transcendència pressupostària.

IV. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DEL PATRONAT D’ESPORTS
El text del dictamen és el següent:
Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire
inajornable, l'expedient núm. 2 de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat
Municipal d’Esports d'enguany, mitjançant baixes de partides que ofereixen sobrant i
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majors ingressos, de conformitat amb el que disposa l’Article 158 de la Llei 39/1988
Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT:
Partida
2.45201.13000
2.45201.16000
2.45201.22611
2.45201.22711
2.45201.48902
2.45201.62300

Personal laboral- retribucions bàsiques ...
Quotes seguretat social ..............................
Programació activitats esportives .............
Serveis externs: consergeria ......................
Altres transferències...................................
Millores instal.lacions i equips ..................

28.140,00
17.000,00
6.900,00
2.000,00
2.250,00
4.200,00

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ........ .

60.490,00
60.490,00

FINANCIACIÓ
MAJORS INGRESSOS:
Concepte
400.04
761.01

Transfer. ajuntament de Vilafranca...........
Diputació: subvenció programes esportius

45.140,00
7.350,00

TOTAL MAJORS INGRESSOS..................

52.490,00
52.490,00

VIII. BAIXES PER TRANSFERÈNCIA:
2.45201.22100
2.45201.22102
2.45201.22700
2.45201.22712

Submin. electricitat.....................................
Submin. gas .............................................
Serveis de neteja......................................
Prog. manteniment zona esportiva..........
TOTAL MAJORS ING. I BAIXES TRANSF.

3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00

8.000,00
60.490,00

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 Socialista i del PP) i 10
abstencions (grups de CiU, ERC i CUP).
V. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DEL PATRONAT DE COMERÇ I TURISME
El text del dictamen és el següent:
Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire
inajornable, l'expedient núm. 3 de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat
Municipal de Comerç i Turisme d'enguany, mitjançant majors ingressos i aplicació de
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part del Romanent de Tresoreria de l’any 2002, de conformitat amb el que disposa
l’Article 158 de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall
següent:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT:
Partida
1.75101.13000
1.75101.15101
1.75101.226071
1.75101.226072
1.75101.23001

Personal laboral- retribucions bàsiques ...
Treballs extraordinàris ..............................
Fires de Maig .............................................
Fira del Gall ...............................................
Locomoció del personal .............................

18.291,83
340,00
7.062,69
27.735,79
400,00

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ........

53.830,31
53.830,31

FINANCIACIÓ
MAJORS INGRESSOS:
Concepte
311.01
311.03
311.04
400.01
455.10
480.01

Prestació serveis Fires de Maig.................
Prestació serveis fira vehicle ocasió..........
Altres fires...................................................
Transfer. ajuntament de Vilafranca...........
Subvenció Generalitat ................................
Aportacions varies......................................

20.681,33
696,55
9.074,60
18.291,83
795,00
3.551,00

TOTAL MAJORS INGRESSOS..................

53.090,31
53.090,31

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA:
870.01

Aplicació per finançar suplements crèdit .

740,00

740,00

TOTAL MAJORS INGRESSOS I APLIC.ROMANENT53.830,31
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 Socialista i del PP) i 10
abstencions (grups de CiU, ERC i CUP).

VI. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DEL PATRONAT DE “CAL BOLET”
El text del dictamen és el següent:
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Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire
inajornable, l'expedient núm. 2 de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat
Municipal del Teatre Cal Bolet d'enguany, mitjançant majors ingressos i baixes per
transferència de partides que ofereixen sobrant, de conformitat amb el que disposa
l’Article 158 de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall
següent:
CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS:
Partida
2.45104.15101 Treballs extraordinàris..............................

36,38

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS

36,38
36,38

SUPLEMENTS DE CRÈDIT:
Partida
2.45104.13000
2.45104.16000
2.45104.16001
2.45104.22100
2.45104.22102

Personal laboral- retribucions bàsiques ...
Quotes seguretat social personal laboral..
Quotes seguretat social personal eventual
Energia elèctrica ........................................
Calefacció...................................................

3.083,10
3.000,00
540,00
1.100,00
2.900,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORD. I SUPLEMENTS

10.623,10
10.659,48

FINANCIACIÓ
MAJORS INGRESSOS:
Concepte
400.01

Transfer. ajuntament de Vilafranca...........

6.659,48

TOTAL MAJORS INGRESSOS..................

6.659,48
6.659,48

APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA:
870.01

Aplicació per finançar suplements crèdit ..

4.000,00

TOTAL MAJORS ING. I APLICACIÓ ROMANENT

4.000,00
10.659,48

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 11 vots a favor (grups Socialista i del PP) i 10
abstencions (grups de CiU, ERC i CUP).
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VII. OPERACIÓ DE CRÈDIT
Se sotmet al ple el dictamen següent:
PRIMER: Concertar amb el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)
la concessió d’una operació de crèdit per import de QUATRE CENTS VINT-I-SIS MIL
EUROS (426.000,00 €), destinats a finançar part de les obres de construcció d’una llar
d’infants al barri de la Girada, amb les següents condicions financeres:
- Tipus d’interès:

EURIBOR trimestral + un diferencial de
0,07
10 anys (1 de carència).
exempt

- Termini:
- Comissió obertura:
- Comissió amortització anticipada: exempt
- Comissió cancel·lació:
exempt
- Formalització:
intervenció pel Secretari de l’ajuntament.
SEGON: Aprovar la minuta del contracte del préstec en que es formalitzarà la
present operació.
TERCER: Facultar a l’Alcalde-President perquè, en nom i representació de la
Corporació Municipal, efectiu els tràmits i actuacions que siguin necessàries per a
l’efectivitat del present acord.
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

El regidor d’Hisenda Francisco Romero explica que des de la Intervenció s’han demanat
ofertes. Se n’han rebut sis, i la proposada en el dictamen és globalment la més favorable
per a l’ajuntament.
Ramon Xena (ERC) anuncia el vot favorable del seu grup, perquè la llar és necessària i
l’oferta triada està més que bé.
Aureli Ruíz (CiU) destaca que l’execució de la llar s’ha aprovat, i que s’ha d’obtenir el
finançament necessari.
L’alcalde Joan Aguado intervé per dir que existeix la voluntat de construir la llar, però
cal comptar amb què es compleixi el compromís d’aportar la Generalitat el 50% del cost
de les obres. Hom espera que el compromís es materialitzi.

VIII. ORDENANCES FISCALS 2004
El text que se sotmet finalment a votació, després d’unes esmenes dels grups del PP i de
la CUP acceptades per la ponència, és el següent:
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Atès que la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals estableix en
els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.
Atès que quan es modifiquin les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Atès que la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, ha comportat modificacions importants en els
impostos locals, raó per la qual es fa necessari adequar el redactat dels textos dels impostos
obligatoris (béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica), així com
els impostos voluntaris (construccions, instal·lacions i obres i increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana).
Atès que així mateix es considera convenient actualitzar determinades ordenances fiscals en
el darrer percentatge de variació interanual del mes d’agost fixat en el 3,0% i s’actualitzen
les quotes i tarifes d’altres ordenances fiscals en el percentatge adient per cobrir els costos
del servei.
Atès que les circumstàncies anteriors justifiquen que mitjançant el present dictamen
s’adoptin els següents acords amb rellevància en les Ordenances fiscals que han de regir
des de l’1 de gener de 2004.
Vistes les memòries econòmico financeres i els informes tècnic econòmics a què es refereix
l’article 25 de l’esmentada Llei 39/1988, en els quals es posa de manifest el valor de mercat
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les
seves tarifes.
I verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 de la Llei 39/1988.
S’ACORDA,
PRIMER: Aprovar les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici econòmic
de 2004, que es detallen a continuació:
0./ FISCAL GENERAL
* Derogar els articles 35è. i 36è.
* Modificar el contingut de l’article 45è., amb el següent literal:
1. Els deutes tributaris que resultin de liquidacions que hagin practicat les autoritats
municipals es classificaran, a l'efecte de la seva recaptació, en:
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a) Notificades individualment: En aquestes és indispensable el requisit de la notificació
perquè el subjecte passiu tingui coneixement del deute tributari. Sense la notificació
en legal forma, el deute no serà exigible.
b) Notificades col·lectivament : Són aquells deutes en què, per derivar directament de
censos de contribuents ja coneguts pels subjectes passius, no cal que es notifiquin
individualment, encara que el deute variï periòdicament per aplicació de recàrrecs o
augments de tipus prèviament determinats a l'Ordenança respectiva.
c) Autoliquidades: Són aquelles en què el subjecte passiu, per mitjà d'efectes timbrats o a
través de declaracions/liquidacions, fa el pagament simultani del deute tributari.
d) Concertades: Les que són objecte de concert tal com es preveu a l'article 20 d'aquesta
Ordenança.
* Afegir a l’article 46è. el següent redactat:
…aquest últim cas únicament és aplicable per a liquidacions en període de recaptació
voluntària o pagaments amb domiciliació bancària.
* Modificar el contingut de l’article 47, punt1, apartat a), amb el següent literal:
a) Els deutes que resultin de liquidacions que hagi practicat l’administració municipal
hauran de tenir garantit que la seva data límit no impliqui un termini inferior a:
* Afegir un nou paràgraf a l’article 48è., amb el següent redactat:
1. El contribuent haurà de garantir que la informació al respecte que li arribi a
l’ajuntament, per qualsevol dels mitjans de pagament, identifiqui sense lloc a dubte;
l’exacció que es paga, el seu import, l’objecte tributari i la identificació de l’obligat al
pagament, en el cas que no sigui qui fa l’operació.
* Modificar el redactat de l’article 50è., punt 1, apartat b), amb el següent literal:
a) Les peticions d’ajornament es presentaran a la Tresoreria de Fons de l’ajuntament i
només s’entendran concedides si hi ha un Decret d’Alcaldia que així ho resolgui.
* Modificar el redactat de l’article 56è., punt 2, amb el següent literal:
2. Els expedients seran informats per la Tresoreria de Fons i el Cap de Gestió Tributaria i
Cadastral, i d’Inspecció; fiscalitzats per la Intervenció General i aprovats per a Comissió
Municipal de Govern.
* Modificar el redactat de l’article 57è. amb el següent literal:
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Serà d’aplicació el regulat a l’efecte per la Llei General Tributària i demés normativa de
desenvolupament al respecte.
* Derogar els articles 58è. a 65è. ambdós inclosos.
* Modificar el redactat del que fins ara era l’article 68è. punt 2, amb el següent literal:
1. Els expedients d’execució de la devolució hauran de sotmetre’s als criteris i
requisits que es determinen al RD 1163/1990, de 21 de setembre, RD 136/2000, de 4
de febrer i RD 52/2002, de 18 de gener.
* Reestructurar i reorganitzar la numeració dels articles.
2./ TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN ELS ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS
* Modificar l’article 6è. punt 2n en el sentit d’eliminar el Grup A-2), i el regulat en
relació amb aquest, eliminant en aquest mateix article el punt 3.a).Ia.
* Incrementar les tarifes en el 3,0%
3./ TAXA SOBRE LA UTILITZACIÓ DE L’ESCUT DEL MUNICIPI EN
PLAQUES, PATENTS I ALTRES DISTINTIUS
* Incrementar les tarifes en el 3,0%
4./ TAXA SOBRE EL SERVEI DE CEMENTIRI
* Incrementar les tarifes en el 3,0%
6./ TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
* Modificar el títol de l’ordenança, amb el següent literal:
Taxa pels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus
sòlids urbans.
* Modificar l’article 2n. amb el següent literal:
1. Constitueix el fet imposable de la taxa :
a) La prestació del servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans d'habitatges.
b) La prestació del servei de recepció voluntària de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans que segons la legislació vigent es
qualifiquen com “residus municipals comercials”.
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Sense perjudici del que s'ha exposat, no estarien subjectes a l'obligació de contribuir, per
aquesta taxa:
-

En els cas d’habitatges totes aquelles finques immobiliàries que acompleixin alguna
de les condicions següents:
a) disposin de la corresponent declaració d'estat de ruïna tècnica o econòmica.
b) sol·licitin i obtinguin el corresponent informe tècnic municipal, mitjançant el
qual s'acrediti la manca de condicions de la finca pel seu ús com habitatge.

-

En el cas de locals que generin residus legalment qualificats com “comercials”:
tots els que trobant-se dins de l’àmbit de recepció voluntària, acreditin tenir
contractat un servei de gestió dels seus residus, - amb una empresa autoritzada
segons el marc legal a l’efecte -, en el termini de trenta dies hàbils comptats a
partir de la data de meritament que es troba definida i regulada a l’article 2n. bis
d’aquesta ordenança.
En el cas, que es tractés d’un establiment que ja es troba obert en data anterior a l’1
de gener de l’exercici de meritament de la taxa, haurà d’acreditar la contractació del
servei esmentat abans de l’1 de febrer de l’exercici esmentat.

1. A aquest efecte, la gestió de residus objecte de la prestació de servei que regula
aquesta ordenança, té definida la seva naturalesa, legalment, com segueix :
-

S’entén per residus comercials segons al legislació vigent, aquells residus
municipals generats per les activitats pròpies del comerç al detall i a l’engròs,
l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i altres serveis que tinguin una
composició semblant als residus domèstics. Són equiparables a aquesta categoria,
als efectes de la legislació autonòmica sobre gestió de residus: els residus originats
a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals d’acord amb
el que estableix l’esmentada normativa.

-

S’entén per residus sòlids urbans qualificables com domèstics les restes i les
deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal dels
d'habitatges i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes
d'obres, els detritus humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius,
perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixin l'adopció de mesures
especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.

1. Quan en una casa hi hagi un ús diferenciat entre una de les seves plantes dedicada a
activitat econòmica i la resta de plantes de l'edificació, amb suposada funcionalitat
d'habitatge, i malgrat que solament existeixi un únic accés per a tots dos usos, sempre
que per accedir a l'activitat no s'hagi de passar per la zona destinada a habitatge,
s'entendrà que existeixen dos fets imposables de la taxa.
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Si existeix un ús compartit dins d'una mateixa finca registral, que obliga a passar per
zona d'habitatge per accedir a la dedicada a activitat econòmica, llavors s'entendrà que
existeix un sols fet imposable que meritarà l'import de la taxa igual al corresponent a
l'activitat econòmica.
* Modificar l’article 2n. bis, amb el següent literal:
1. En el cas d’immobles destinats a habitatges :
La taxa es merita des de la data en que es concedeix la llicència d’ocupació i ús de
l’edifici, o en el altre cas si així procedeixi des de que disposa de la corresponent
cèdula d’habitabilitat.
En el cas de que es produeixi l’ocupació i ús sense disposar de la corresponent llicència
o cèdula d’habitabilitat, segons el cas, s’entendrà meritada la taxa des de la data del
final d’obra, llevat que s’acrediti amb proves suficients altra data.
En tot cas, mentre la finca urbana sigui susceptible d’utilització es meritarà la taxa,
d’acord amb la definició descrita del fet imposable.
2. En el cas d’immobles destinats a l’exercici, directa o indirectament, d’activitats
econòmiques :
La taxa es merita des de la data de concessió de la llicència municipal de legalització
de les instal·lacions, llevat que s’hagi iniciada l’activitat en data anterior o es tracti de
casos regulats legalment com de “comunicació prèvia”.
En aquestes casuístiques la data de meritament serà la corresponent a l’inici
d’activitat; pel que s’ha de determinar que la data d’inici d’activitat haurà d’acreditarse pel subjecte passiu aportant document d’alta dels serveis de subministraments
(aigua, electricitat,…); ja que, en altre cas, la Inspecció de Tributs incoarà el
corresponent expedient per a la consecució de l’alta a partir de les dades indiciàries de
que disposi.
* Modificar l’article 7è., amb el següent literal:
ARTICLE 7è.- Altres continguts de regulació respecte l’acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir d’acord amb el regulat a l’article
2n. bis d’aquesta ordenança.
2. La taxa és indivisible i s'exigirà de les persones físiques o jurídiques que hi figurin en
el padró com a contribuents, el primer de gener de cada any; pel que, en cas d'un
canvi de titularitat, el nou titular tributarà a partir del primer de gener de l'any
següent al que es va produir l'esmentat canvi.
L'Administració Municipal notificarà mitjançant l'exposició pública del padró.
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* Modificar la Disposició Transitòria, amb el següent literal:
Tots els ciutadans que siguin pensionistes i que gaudeixin des de la data anterior al
primer de gener de 2004 de la bonificació regulada a l’efecte en aquesta ordenança,
durant el present any de bonificació de la quota tributària de la taxa regulada per aquesta
ordenança, i sempre que els seus ingressos no s'hagin augmentat per sobre de l'increment
general aprovat per l'Estat per a les pensions (degut a que hagin tingut altres fonts
d'ingressos), tindran renovada automàticament per a l'any següent la bonificació de
l'esmentada quota. El mateix serà aplicable als casos especials de càrregues familiars
amb seguiment de l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, sempre que no es modifiquin
o desaparegui la situació de fet que motiva la inclusió en aquest benefici fiscal.
En el cas d’haver gaudit durant l’any 2003 de la quota reduïda d'aquesta taxa en
qualitat d'aturat, haurà d'acreditar (mitjançant certificat a l'efecte emès per l'Oficina
d'Ocupació) que continua en la situació d'atur, i això suposarà la renovació automàtica
de la concessió de la bonificació.
En qualsevol dels casos esmentats, si les condicions que es troben regulades a l'article 7è.
d'aquesta ordenança i que s'havien de complir per tenir dret a la bonificació canviessin en
data anterior al 20 de febrer, en el sentit de millorar la situació econòmica de les
persones que conviuen en l'habitatge, es tindrà l'obligació per part del contribuent de
comunicar-ho a l'Ajuntament als efectes de revisar l'expedient i determinar si procedeix
renovar la concessió de la bonificació en qüestió, en cas contrari, es perdrà la condició
de gaudiment de la bonificació.
* Incrementar les tarifes en el 14,0%.
7./ TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES
* Incrementar les tarifes en el 25,0%
8./ TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
* Modificar el redactat de l’article 7è., epígraf 1r., punt 2n., lletres a) i b) amb el següent
literal:
2. Còpies en paper de plànols digitalitzats (cartografia, planejament*, i límits admin. de
barris, districtes i seccions): *segons disponibilitat
a) lliurament en format paper COLOR
- DIN A4 i DIN A3
- DIN A2 i DIN A1
- DIN A0
b) lliurament en format digital (DGN MICROSTATION)
- E-MAIL (correu electrònic)
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- DISC 1.44 Mb (1r. disc; a partir del 2n. la tarifa d’e-mail)
- DISC COMPACTE (1r. compacte; a partir del 2n. la tarifa d’e-mail)
* Incrementar les tarifes de l’article 7è. epígrafs 1r., 2n. i 3r. punts 1 a 8 en el 3,0%.
* Incrementar les tarifes de l’article 7è. epígraf 3r. punts 9è. i 10è en el 3,0% arrodonint
els cèntims en l’alça o baixa de ± 2,5
9./ TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS
* Incrementar les quotes dels mercats de la Pelegrina i de la Carn en el 3,0%.
* Incrementar les quotes del mercat de San Salvador:
Llocs de venda interiors o tinguin accés des de l’interior 5% + 3,0%
Idem que se’ls presti serveis complementaris
5% + 3,0%
2
5% + 3,0%
Utilització de llocs de venda, per mes/m :
Utilització de cambres frigorífiques, per mòdul i mes:
22,40 €
10./ TAXA REPOSICIÓ PAVIMENT, OBERTURA SONDATGES O RASES A LA
VÍA PÚBLICA
* Incrementar les tarifes en el 3,0%.
12./ TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES
* Incrementar les tarifes en el 3,0%.
13./ TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL, VOL I SUBSÒL
* Incrementar les tarifes en el 3,0%.
14./ TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I
CADIRES
* Incrementar les tarifes en el 3,0%.
15./ TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADES I BARRAQUES
* Incrementar les tarifes en el 3,0%.
16./ TAXA PER UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS, MATERIALS I ESTRIS
MUNICIPALS
* Incrementar les quotes de l’article 4t. apartats a), b), c) i d) en el 3,0%.
* Modificar el contingut de l’article 4t. apartat e), amb el següent literal:
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Sala de reunions:
màxim 25 persones, amb connexió a internet, projector, pantalla interactiva, videoconferència, vídeo, DVD i equip de so) per hora........
19,00 €
Sala d’informàtica:
màxim 20 persones, amb ordinadors, connexió a internet, escànner) per
hora ...................................................................................................
62,00 €
Espais de teletreball:
amb ordinador, connexió internet, impressora, telèfon, fax, escànner) per
hora ...................................................................................................
3,00 €
Espais de teletreball:
amb ordinador, connexió internet, impressora, fax, escànner) per mes
...........................................................................................................
25,00 €
* Afegir un nou concepte en l’article 4t., amb el següent literal:
g) Entrades a la Casa de la Festa Major:
Majors de 65 anys: ....................................
De 26 a 65 anys: ........................................
De 15 a 25 anys (amb carnet): ..................
De 7 a 14 anys: ..........................................
De 0 a 6 anys: ............................................
Grups d’adults (mínim 20 persones):........
Escoles de Vilafranca del Penedès............

1,50 €
2,50 €
2,25 €
1,50 €
gratuït
1,50 €
25,00 €

17./ TAXA PER LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS A L’AJUNTAMENT
* Incrementar les tarifes en el 3,0%.
18./ TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
* Modificar les següents tarifes de l’article 3r.:
- estacionament per 2 hores...........................................
- tiquet d’excés de temps per a la cancel·lació..............
- targeta residents ..........................................................

1,60 €
4,00 €
15,85 €

L’esmentada targeta per a residents atorga un crèdit de 22,20 €.
19./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA I ESTADA EN LLARS D’INFANTS
* Incrementar les tarifes en el 3,0%.
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* Modificar les quantitats dels trams dels ingressos bruts anuals de la unitat familiar,
quedant:
Fins a 6.320,00 €
Entre 6.321,00 i 9.480,00 €
Entre 9.481,00 i 12.640,00 €
Superior a 12.641,00 €
21./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA AL CASAL D'ESTIU I ACTIU ESTIU
* Suprimir tota referència a actiu estiu en el redactat de l’ordenança.
* Modificar el redactat de l’article 4t. amb el següent literal:
Casal d’Estiu
- Inscripció del primer fill/a:
. per la 1a. o 2a. quinzena .........................
. per les 4 setmanes ....................................

+ 3,0% + 2 €
+ 3,0% + 4 €

- Inscripció altres germans/es:
. per la 1a. o 2a. quinzena .........................
. per les 4 setmanes ....................................

+ 3,0% + 2 €
+ 3,0% + 4 €

Diverhivern:
- Per entrada (matí o tarda) ......................

+ 3,0%

Es podran establir abonaments al Diverhivern per un mínim de 8 dies amb una reducció
del 20%.
24./ PREU PÚBLIC PELS SERVEIS D’HOSTELERIA A L’ALBERG DE
JOVENTUT
* Incrementar les tarifes en el 3,0%.
25./ PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CENTRE ÀGORA
* Afegir un nou concepte en l’article 4t.:
- Sala de tast (capacitat màxima 13 persones), per sessió: 70,00 €
26./ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
* Modificar i reestructurar el contingut de l’ordenança amb el següent literal:
L’impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor
dels béns immobles en els termes establerts en la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.
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Article 1.- Fet imposable
1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat
dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de
característiques especials:
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis
públics que es trobin afectes.
b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d'usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui, d'entre els definits a l'apartat
anterior per l'ordre que estableix, determinarà la no subjecció de l'immoble a les
restants modalitats que l’ esmentat apartat preveu.
3. Tindran la consideració de béns immobles urbans o rústics els situats en sòl de
naturalesa urbana o rústica respectivament.
4. S'entén per sòl de naturalesa urbana:
-

El classificat pel planejament urbanístic com urbà.

-

El que tingui la consideració d'urbanitzable i estigui inclòs en sectors així com la
resta del sòl classificat com urbanitzable a partir del moment d'aprovació de
l'instrument urbanístic que el desenvolupi.

-

El sòl ja transformat per comptar, com a mínim, amb xarxa viària, abastament
d'aigua, sanejament d'aigües i subministrament d'energia elèctrica o per estar
comprès en àrees consolidades per l'edificació en la forma i amb les
característiques que estableixi la legislació urbanística.
Es considerarà també de naturalesa urbana el sòl en el qual puguin exercir-se
facultats urbanístiques equivalents als anteriors segons la legislació autonòmica.

2. S'entén per sòl de naturalesa rústica aquell que no sigui de naturalesa urbana
d’acord amb el què disposa l'apartat anterior, ni estigui integrat en un bé immoble
de característiques especials.
3. Es consideren béns immobles de característiques especials els inclosos en els
següents grups:
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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.
2. Els béns immobles de característiques especials que l’1 de gener de 2003 constin en
el padró cadastral segons la seva anterior naturalesa mantindran fins el 31 de
desembre de 2005 el valor, sense perjudici de la seva actualització quan s’escaigui,
així com el règim de valoració.
La incorporació dels restants immobles que, conforme la Llei del Cadastre
Immobiliari tinguin la condició de béns immobles de característiques especials es
practicarà abans del 31 de desembre de 2005.
3. En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general que la Direcció
general del Cadastre iniciï a partir 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 9.b).
Tot això en concordança amb el que respecte a la classificació de béns immobles
estableix la normativa del Cadastre Immobiliari.
4. La classificació de béns immobles rústics i urbans descrita en els apartats anteriors,
tindrà efectivitat des de l’1 de gener de 2006. 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, les particularitats de la qual
es detallen a continuació.
a) Són de naturalesa urbana:
-

El sòl que es refereix l'apartat 4 i també els terrenys que es fraccionin en contra
d’allò que disposa la legislació agrària, sempre que l’esmentat fraccionament
desvirtuï el seu ús agrari.

-

Les construccions situades en sòl de naturalesa urbana, o en els terrenys de
naturalesa rústica que no siguin indispensables per al desenvolupament de les
explotacions agrícoles, ramaderes o forestals.

a) Són de naturalesa rústica:
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-

Els terrenys que no tinguin la consideració d'urbans d’acord amb el que disposa la
lletra a) d’aquest apartat.

-

Les construccions de naturalesa rústica, entenent com a tals els edificis i
instal·lacions de caràcter agrari, que situats en els terrenys de naturalesa rústica
siguin indispensables per al desenvolupament de les explotacions agrícoles,
ramaderes o forestals.

2. 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.
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.

Article 2.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i
també les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense
personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat,
susceptible d'imposició, que siguin titulars d'un dret constitutiu del fet imposable de
l'impost, en els termes previstos en l'apartat 1 de l'article 1 d'aquesta Ordenança.
En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble
de característiques especials, serà substitut del contribuent el qui hagi de satisfer el
major cànon.
2. Els contribuents o els substituts dels contribuents podran repercutir la càrrega
tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú.
3. Els subjectes passius que resideixin a l'estranger durant més de sis mesos de cada
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori
espanyol, a l'efecte de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
Article 3.– Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d'una infracció
tributària.
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2. Responen solidàriament de la quota d'aquest impost, i en proporció a les seves
respectives participacions, els coparticipants o cotitulars de les entitats a què es
refereix l'article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, si
figuren inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que
respondran d'elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació
que se'ls hagi adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
1. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.
2. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que
constitueixen el fet imposable de l'impost, els béns immobles objecte d’aquests drets
quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes
previstos en l'article 41 de la Llei General Tributària.
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits.
S'entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l'anterior
subjecte passiu, els deutes de l'IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.
3. A l'efecte del previst a l'apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i
advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l'Impost sobre Béns
Immobles associats a l'immoble que es transmet.
L'Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus
titulars i a aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb
l'Ajuntament i actuïn amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant
disposi de certificat digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la
transacció.
4. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries
pendents, a què es refereix el punt 6, precisa acte administratiu de declaració de
l'afecció i requeriment de pagament a l'actual propietari.
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5. En supòsits de concurrència de dos o més titulars en el fet imposable, respondran
solidàriament del pagament de l'impost a l'empara del que preveu l'article 34 de la
Llei General Tributària. Conseqüentment, l'òrgan gestor podrà exigir el compliment
de l'obligació a qualsevol dels obligats.
Article 4.– Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Gaudiran d'exempció els següents béns:
a) Els que essent propietat de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats
locals estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als
serveis educatius i penitenciaris.
b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.
c) Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos a l'Acord entre l'Estat Espanyol i
la Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment
reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació
subscrits.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als quals els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de Convenis
Internacionals.
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent
reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o
el suro.
g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables
per a l'explotació de les esmentades línies.
h) Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, total
o parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a
l'ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular
de l'activitat.
i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d'interès cultural,
conforme a la normativa vigent en el moment de l'acreditament de l'impost.
j) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les
condicions establertes a l'article 63 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre.
k) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l'article 2
d'aquesta Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius
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fiscals al mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de
l'Impost sobre Societats.
L'aplicació de l'exempció en la quota d'aquest impost estarà condicionada a que les
entitats sense fins lucratius comuniquin a l'Ajuntament que s'acullen al règim fiscal
especial establert per a aquestes entitats.
Exercitada l'opció, l'entitat gaudirà de l'exempció en els períodes impositius
següents, en tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense
fins lucratius, i mentre no es renunciï a l'aplicació del règim fiscal especial.
1. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat el següents béns:
a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d'una bonificació del 50% durant el
termini de tres anys, comptats des de l'exercici següent al d'atorgament de la
qualificació definitiva.
La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en
qualsevol moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i
assortirà efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.
b) Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota els béns immobles rústics de les
Cooperatives Agràries i d'Explotació Comunitària de la terra.
Article 5.– Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
1 . Gaudiran d'exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6,00 euros.
b) Els rústics, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6,00 euros.
c) Els béns de qui siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que
els mateixos estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels
esmentats centres.
2. Gaudiran d'una bonificació del 50% en la quota de l'impost els immobles que
constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i
promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
3. Tindran dret a una bonificació del 20% de la quota íntegra de l’impost els subjectes
passius que ostentin la condició de família nombrosa i que tinguin com a mínim un fill
amb minusvalia reconeguda igual o superior al 33%.
Per tal que sigui reconegut el dret de bonificació el subjecte passiu haurà de presentar
còpia de la següent documentació davant de l’administració municipal:
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a) Títol vigent de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya.
b) Compte corrent de la qual sigui titular el subjecte passiu, a fi d’ingressar l’import
corresponent a la bonificació.
Es presumirà que l’habitatge habitual es aquell en què el subjecte passiu hi és
empadronat. L’Ajuntament ho comprovarà i, a més, la coincidència amb la finca que
es pretén bonificar.
2. Les exempcions han d’ésser sol·licitades pel subjecte passiu de l’impost que, en tot
cas, no pot al·legar analogia per estendre l’abast més enllà dels termes estrictes.
3. L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.
Article 6.- Base imposable i base liquidable
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els
casos i de la manera previstos en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en la
Llei del Cadastre Immobiliari.
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions
que legalment s'estableixin.
3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva,
és competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible davant el
Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya.
4. L'Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de
discrepàncies i inspecció cadastral. En aquests casos, la base liquidable podrà
notificar-se conjuntament amb la liquidació tributària corresponent.
5. En els immobles el valor cadastral dels quals s'hagi incrementat com a
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, la
reducció s'aplicarà durant nou anys a comptar des de l'entrada en vigor dels nous
valors, segons es determina en els apartats següents.
Aquesta reducció s'aplicarà d'ofici sense que sigui necessari que els subjectes
passius de l’Impost la sol·licitin.
6. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d'aplicar un
coeficient reductor, únic per a tots els immobles del municipi, a un component
individual de la reducció calculat per a cada immoble.
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El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i
anirà disminuint en 0,1 anualment fins la seva desaparició. El component individual
de la reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a
l'immoble i la base liquidable de l'exercici immediat anterior a l'entrada en vigor
d'aquell.
7. El valor base serà el què s'indica a continuació en cadascun dels següents casos:
a) Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles
d'inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener
de l'any anterior a l'entrada en vigor de les ponències de valors, no s'hagi modificat
el seu valor cadastral en el moment de l'aprovació de les mateixes, el valor base
serà l'import de la base liquidable que, d'acord amb les alteracions esmentades,
correspongui a l'exercici immediat anterior a l'entrada en vigor dels nous valors
cadastrals.
b) Per als immobles el valor cadastral dels quals s'alteri abans de finalitzar el termini
de reducció com a conseqüència de procediments d'inscripció cadastral mitjançant
declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció
cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per
l'increment mig de valor del municipi, determinat per la Direcció general del
Cadastre.
En aquests casos no s'iniciarà el còmput d'un nou període de reducció i el coeficient
reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels
immobles del municipi.
c) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts com
a conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la normativa
cadastral, exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans de finalitzar el
termini de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor
cadastral i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per l'últim coeficient
reductor aplicat.
El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l'any anterior a l'entrada en
vigor del nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior
classificació.
En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la qual tenien,
el valor base es calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior.
1. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels immobles,
el període de reducció finalitzarà anticipadament i s'extingirà el dret a l'aplicació
de la reducció pendent.
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2. La reducció establerta en aquest article no s'aplicarà respecte a l'increment de la
base imposable dels immobles que resulti de l'actualització dels seus valors
cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de Pressupostos
Generals de l'Estat.
3. En els béns immobles de característiques especials no s'aplicaran reduccions en la
base imposable a l'efecte de determinar la base liquidable de l'impost.
Article 7.– Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,735% quan es tracti de béns urbans i el 0,757% quan
es tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà
l’1,3%.
4. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les
bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d'aquesta Ordenança.
Article 8.- Normes de gestió
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l'article 4.
a. Per a gaudir de les exempcions dels apartats h), i), j), k), es requerirà que el
subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions
adquireixin fermesa. En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels
requisits exigibles per a l'aplicació de l'exempció.
b. La bonificació establerta a l'apartat 2.a de l’article 4, no és acumulable amb la
bonificació de l'article 5, apartat 2.
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir
d'ambdues, s'aplicarà la bonificació de major quantia.
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l'article 5.
a. Quan el pagament de la quota s'hagi fraccionat, el límit dels apartats 1.a) i 1.b) es
refereix a l'import de la quota líquida anual.
b. El termini d'aplicació de la bonificació de l'apartat 2 comprendrà des del període
impositiu següent a aquell que s'iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament de
les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització o
construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes
impositius.
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Per a gaudir de l'esmentada bonificació, els interessats hauran d’ aportar la
següent documentació i complir els següents requisits:
a) Acreditar que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i
promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la
societat.
b) Acreditar que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat,
que es farà mitjançant certificació de l'Administrador de la Societat, o fotocòpia de
l'últim balanç presentat davant la AEAT, a l'efecte de l'Impost sobre Societats.
c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici d'obres, aportant fotocòpia de la llicència
d'obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant l'Ajuntament.
d) Presentar una copia del rebut anual de l'IBI, o del document que permeti identificar
de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència
cadastral.
3. L'Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el
municipi d’imposició.
Article 9.- Període impositiu i acreditament de l'impost
1. El període impositiu és l'any natural.
2. L'impost es merita el primer dia de l'any.
3. Els fets, actes i negocis que, d’acord amb el què preveu l'article 10 d'aquesta
Ordenança, hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran
efectivitat en l'exercici immediat següent a aquell en que es van produir, amb
independència del moment en que es notifiquin.
Quan l'Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que
figura en el seu padró, originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats
anteriorment, aquest liquidarà l'IBI, si és procedent, en la data que la Gerència
Territorial del Cadastre notifiqui el nou valor cadastral. La liquidació de l'impost
comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent
com a tals els compresos entre el següent a aquell en que els fets, actes o negocis es
van produir i l’exercici en el qual es liquida.
Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors
la quota satisfeta per IBI en raó d'altra configuració de l'immoble, diferent de la
qual ha tingut realitat.
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4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats
tindran efectivitat el dia u de gener de l'any següent a aquell en que es produeixi la
seva notificació.
Article 10.– Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds
1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de
l'impost, a què es refereix l'article 1 d'aquesta Ordenança estan obligats a declarar
les circumstàncies determinants d'una alta, baixa o modificació de la descripció
cadastral dels immobles, excepte en els supòsits de comunicació o de sol·licitud
previstos en els apartats següents.
2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’ escaigui, els següents fets,
actes o negocis:
a) La realització de noves construccions i l'ampliació, rehabilitació, demolició o
enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a
tals les obres o reparacions que tinguin per objecte la mera conservació i
manteniment dels edificis, i les que afectin només a característiques ornamentals o
decoratives.
b) La modificació d'ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.
d) L'adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.
e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d'una concessió
administrativa i dels drets reals d'usdefruit i de superfície.
f)

Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels
copropietaris, o els cotitulars de les entitats de l'article 33 de la Llei General
Tributària.

1. Es podran presentar davant l'Ajuntament o davant el Cadastre les següents
sol·licituds:
a) Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui figurant com titular hagués cessat en el
dret que va originar l’esmentada titularitat.
b) Sol·licitud d'incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d'un bé
afecte a una concessió administrativa, o gravat per un dret real de superfície o
d'usdefruit.
c) Sol·licitud d'incorporació de cotitulars quan resulti procedent.
Article 11.- Actuacions per delegació
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1. Les declaracions, comunicacions i sol·licituds es podran presentar en l'Ajuntament,
en els termes del Conveni subscrit amb el Cadastre.
2. Les declaracions d'alta es presentaran a Cadastre, o a l'Ajuntament, acompanyades
de la documentació reglamentària precisa per a l'assignació de valor cadastral. En
cas de presentar-se a l'Ajuntament, els tècnics municipals realitzaran les tasques
que els corresponguin en virtut del Conveni de col·laboració subscrit amb el
Cadastre i traslladaran el resultat de les mateixes a la Gerència Territorial en el
format establert per aquesta.
3. Les declaracions de modificació de titularitat jurídica del bé es podran presentar
davant l'Ajuntament, acompanyades de còpia de l'escriptura pública que formalitza
la transmissió.
Quan la transmissió de domini es formalitzi en escriptura pública o se sol·liciti la
seva inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de
l'acte traslatiu del domini, l'interessat quedarà eximit de la seva obligació de
presentar la declaració, si s'acredita la referència cadastral.
4. Si l'Ajuntament coneix de la modificació de titularitat per haver obtingut informació
de Notaris o del Registre de la Propietat, o bé perquè l'interessat ha presentat
declaració, modificarà la seva base de dades i, en el format establert, traslladarà
les variacions al Cadastre.
Article 12.– Règim de liquidació
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària d'aquest impost, seran competència exclusiva de l'Ajuntament i
comprendran les funcions de concessió i denegació d'exempcions i bonificacions,
realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris,
emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució
d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra aquests actes i
actuacions per a l'assistència i informació al contribuent referides a les matèries
compreses en aquest apartat.
2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu
aquesta Ordenança han de presentar-se davant l'Ajuntament, acreditant les
circumstàncies que fonamenten la sol·licitud.
3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l'Ajuntament, tant les que
corresponen a valors-rebut com les liquidacions per ingrés directe.
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els
supòsits que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s'hagin
practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable.
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Una vegada transcorregut el termini d'impugnació previst en les citades
notificacions sense que s'hagin utilitzat els recursos pertinents, s'entendran
consentides i fermes les bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin
ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a l'exacció anual de l'impost.
Article 13.- Règim d'ingrés
1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es
determinarà cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al
Butlletí Oficial de la Província.
Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel
reglament General de Recaptació, que són:
a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 5 del mes
natural següent.
b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 20 del mes
natural següent.
1. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors
sense que el deute s'hagi satisfet, s'iniciarà el període executiu, el que comporta que
s’exigeixi un recàrrec del 20 per cent de l'import del deute no ingressat, així com el
dels interessos de demora corresponents.
El recàrrec serà del 10 per cent quan el deute s'ingressi abans que hagi estat
notificada al deutor la providència de constrenyiment.
Article 14.– Impugnació dels actes de gestió de l'impost
1. Els actes dictats pel cadastre, objecte de notificació podran ser impugnats en via
econòmico administrativa sense que la interposició de la reclamació suspengui la
seva executivitat, tret que excepcionalment s'acordi la suspensió pel tribunal
Econòmico Administratiu competent, quan així ho sol·liciti l'interessat i justifiqui
que la seva execució pogués causar perjudicis d'impossible o difícil reparació.
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament, els interessats
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini
d'un mes a comptar des de l'endemà al de la notificació expressa o al de la
finalització del període d'exposició pública dels padrons corresponents.
3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon
tal funció a l'Ajuntament, d’ acord amb d’allò que preveu l'article 6.4 d'aquesta
Ordenança, es pot interposar el recurs de reposició previst en l'apartat anterior.
4. La interposició del recurs de reposició davant l'Ajuntament no suspèn l'acció
administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar
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el recurs, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i
acompanyi garantia pel total del deute tributari.
No obstant, en casos excepcionals, l'Ajuntament pot acordar la suspensió del
procediment, sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la
impossibilitat de prestar alguna, o bé demostri fefaentment l'existència d'errors
materials en la liquidació que s'impugna.
5. Contra la denegació 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 de
l'endemà al de la notificació d'acord resolutori del recurs de reposició.
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de
l'endemà a aquell en que ha d'entendre's desestimat el recurs de reposició.
Disposició Addicional
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.
IX. Disposició transitòria
Els beneficis fiscals en l'Impost sobre Béns Immobles reconeguts amb anterioritat a l’1
de gener de 2003, es mantindran sense que, en cas que tinguin caràcter pregat, sigui
necessària la seva sol·licitud.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, i serà aplicable a partir del primer de gener de 2004. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.
27./ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
* Modificar i reestructurar el contingut de l’ordenança amb el següent literal:
Article 1r.- Fet imposable
1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la
titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies
públiques, qualsevol que siguin la seva classe i categoria.

35

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els
registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest
impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i
matrícula turística.
3. No estan subjectes a l'impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu
model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions,
certàmens o carreres limitades als d'aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semi-remolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega
útil dels quals no sigui superior a 750 quilos.
Article 2n.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats
a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, a nom de les quals consti
el vehicle en el permís de circulació.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori
espanyol, als efectes de les seves relacions amb l’Hisenda Pública.
Article 3r.- Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries
d’aquestes entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués
adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
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c) en supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
Article 4t.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Estaran exempts d'aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals adscrits a la
defensa estatal o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a l'Estat Espanyol, que siguin súbdits dels
respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva
extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a l'Estat Espanyol i del
seus funcionaris o membres amb ”status” diplomàtic.
d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis
internacionals.
e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària, o al
trasllat de ferits o malalts.
f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no
puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h projectats i construïts
especialment –i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o
incapacitat físics.
g) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, als quals
s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles
conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests
efectes es considera persona amb minusvalidesa qui tingui aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33%.
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats
hauran d’aportar el certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan competent, així com
justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una
manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per
ell mateix o bé es destinarà al seu transport.
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu de
conformitat amb el que preveu l’article 79, lletra c) de la Llei general tributària, raó
per la qual s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
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Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius que
en siguin beneficiaris per a més d’un vehicles simultàniament.
h) Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa
la del conductor.
i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció
Agrícola.
1. Per a poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de
l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant
les característiques dels vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop
declarada l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva
concessió.
2. Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a
liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la
sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els
requisits establerts per a tenir-hi dret quan es merita l’impost.
Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
1. Gaudiran d'una bonificació del 100% de la quota d'aquest impost els vehicles que,
tenint o no la consideració d'històrics, la seva antiguitat sigui superior a 25 anys,
comptats a partir de la data de la seva fabricació. Si aquesta no pogués ser
reconeguda es prendrà com a tal la de la seva primera matriculació, o, en el seu
defecte, per impossibilitat de coneixement de les dades anteriors, la data en la qual el
corresponent tipus o variant va deixar-se de fabricar.
Article 6è.- Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 96.1 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s'incrementaran per l'aplicació
del coeficient de l’1,854. Aquest coeficient no s’aplicarà en el supòsit que l’esmentat
quadre sigui modificat per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, cas en el qual el
coeficient aplicable seria el vigent l’any 2003 (1,80).
2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes
vigents en aquest municipi serà el següent:
A) TURISMES
. de menys de 8 cavalls fiscals .............................
. de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals .........................
. de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals .......................
. de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals .......................
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23,40 €
63,18 €
133,38 €
166,14 €

. de més de 20 cavalls fiscals ...............................

207,65 €

B) AUTOBUSOS
. de menys de 21 places........................................
. de 21 a 50 places................................................
. de més de 50 places............................................

154,44 €
219,96 €
274,95 €

C) CAMIONS
. de menys de 1.000 kg. de càrrega útil ...............
. de 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil..................
. de més de 2.999 a 9.999 kg. de càrrega útil.....
. de més de 9.999 kg. de càrrega útil...................

78,39 €
154,44 €
219,96 €
274,95 €

D) TRACTORS
. de menys de 16 cavalls fiscals ...........................
. de 16 a 25 cavalls fiscals ...................................
. de més de 25 cavalls fiscals ...............................

32,76 €
51,49 €
154,44 €

E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIO
MECÀNICA
. de menys de 1.000 kg. i més de 750 kg. de càrrega útil 32,76 €
. de 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil..................
51,49 €
. de més de 2.999 kg. de càrrega útil...................
154,44 €
F) ALTRES VEHICLES
. ciclomotors.........................................................
. motocicletes fins a 125 cc. .................................
. motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc ....
. motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc ....
. motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc .
. motocicletes de més de 1.000 cc........................

8,19 €
8,19 €
14,03 €
28,09 €
56,16 €
112,32 €

3. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que
disposa l’annex V del Reglament General de Vehicles RD 2.822/1998, de 23 de
desembre, el qual derogà l’article 260 del Codi de la Circulació a què es refereix la
regla 3ª. de l’article 1r. del RD 1576/1989, de 22 de desembre.
4. S'entendrà per furgoneta el resultat d'adaptar un vehicle de turisme al transport mixt
de persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i de vidres, l'alteració de les
mides i de la disposició de les portes i altres alteracions que no modifiquin
essencialment el model del qual deriva. Les furgonetes tributaran com a turismes,
d'acord amb la seva potència fiscal, salvant els casos següents:
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a) Si el vehicle era habilitat per al transport de més de 9 persones, tributarà com a
autobús.
b) Si el vehicle estava autoritzat per al transport de més de 525 Kg. de càrrega útil,
tributarà com a camió.
c) Per a l'aplicació d'aquest impost, els motocarros tindran la consideració de
motocicletes i, per tant, tributaran segons la capacitat de la seva cilindrada.
d) Quan es tracti de vehicles articulats, tributaran simultàniament i per separat el que
ocasioni la potència tractora i els remolcs i semi-remolcs que arrossegui.
e) Pel que fa a ciclomotors, remolcs i semi-remolcs que, d'acord amb la seva capacitat,
no estiguin obligats a matriculació, es consideraran com a aptes per a la circulació
des del moment que se n'hagi expedit la certificació corresponent per part de la
delegació d'indústria o, en tot cas, quan estiguin realment en circulació.
f) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense ésser
transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica, tributaran per
les tarifes corresponents als tractors.
1. Reglamentàriament es determinarà el concepte de les diverses classes de vehicles i les
regles per a l'aplicació de les tarifes.
Article 7è.- Període impositiu i acreditament de l'impost
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què
es produeix aquesta adquisició.
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es
prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres
que resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
4. En els casos de baixa definitiva, o baixa temporal per substracció o robatori del
vehicle, es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte
passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des
de la meritació de l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de
Trànsit, aquest inclòs.
5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’hagi satisfet la quota, el
subjecte passiu podrà sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en
el punt 4, li correspon percebre.
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6. En el supòsit de transmissions de vehicles en les que intervinguin persones que es
dediquen a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans
que finalitzi l’exercici, es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes de
l’exercici següent.
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en que fou entregat al compravenda no cal
que l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició.
Quan l’adquisició tingui lloc en altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer la
quota de l’impost segons el previst al punt 3 d’aquest article.
Article 8è.- Règims de declaració i d’ingrés
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via
de gestió tributària, correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de
circulació del vehicle.
2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera
que s’alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius
presentaran, davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es
comptaran des de la data de l'adquisició o reforma, una declaració-liquidació segons
el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació
tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s'escaigui
i la realització de la mateixa. S'acompanyarà la documentació acreditativa de la seva
compra o modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el
Document Nacional d'Identitat o el Codi d'Identificació Fiscal del subjecte passiu.
3. Proveït de la declaració-liquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota
de l'impost resultant de la mateixa a l'oficina gestora, o en una entitat bancària
col·laboradora.
En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l'oficina gestora verificarà
que el pagament s'ha fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a
l'imprès de declaració.
4. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de
circulació del vehicle, els subjectes passius hauran d’acreditar el pagament de l’últim
rebut presentat al cobrament. S’exceptua d’aquesta obligació el supòsit de les baixes
definitives de vehicles amb quinze anys o més d’antiguitat, a comptar de la primera
inscripció en el registre de vehicles.
Article 9è.- Padrons
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament
de les quotes anuals de l'impost es realitzarà dins el primer trimestre de cada any i en
el període de cobrament que fixi l'Ajuntament, tot anunciant-lo per mitjà d'Edictes
publicats al Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la
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legislació o que es cregui més adients. En cap cas, el període de pagament voluntari
serà inferior a dos mesos.
2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents
es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.
Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de Trànsit i
en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i
canvis de domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres informacions sobre
baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l'Ajuntament.
3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic per termini d’un mes comptat
des de quinze dies abans de la data d’inici del període de cobrança, perquè els
interessats legítims puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions
oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província
simultàniament al calendari fiscal i produirà els efectes de notificació de la
liquidació a cadascun dels subjectes passius.
4. Contra les liquidacions incorporades en el padró podrà interposar-se recurs de
reposició davant l’ajuntament en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al
de la finalització del període d’exposició pública del padró.
Article 10è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a
terme l'administració delegada.
2. La declaració-liquidació de l'impost que procedeix practicar en el cas de noves
adquisicions de vehicles es presentarà a l'oficina de l'Organisme de Gestió Tributària
ubicada a la Prefectura de Trànsit. En aquest lloc es podrà fer l'ingrés corresponent o
bé, en el supòsit que prèviament s'hagi ingressat en entitat col·laboradora, es
verificarà l'import de l'autoliquidació. Si l'import ingressat fos incorrecte,
l'Organisme de Gestió Tributària practicarà la liquidació complementària que
procedeixi.
En tot cas, la comprovació que el pagament s'ha fet en la quantia correcta precedirà a
l'acte de matriculació per part de Trànsit.
3. L'Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions de
padró comunicarà Trànsit i procedirà a l'actualització del padró.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals,
la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que
delegaren les seves facultats en la Diputació.
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Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, i serà aplicable a partir del primer de gener del 2004. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació
expresses.
28./ IMPOST SOBRE INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES
* Modificar i reestructurar el contingut de l’ordenança amb el següent literal:
Article 1r.- Fet imposable
L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres és un tribut municipal directe, el
fet imposat del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la
llicència d'obra urbanística corresponent, s'hagi obtingut o no aquesta llicència,
sempre que la seva expedició correspongui a aquest ajuntament.
Article 2n.- Actes subjectes
1. Estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres següents:
a) Les obres de nova planta i d'ampliació d'edificis, o necessàries per a la implantació,
l'ampliació, la modificació o la reforma d'instal·lacions de qualsevol mena.
b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l'estructura, l'aspecte exterior o
la disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe
d'instal·lacions existents.
c) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via
pública.
d) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per
les empreses subministradores de serveis públics.
e) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques.
f) La nova implantació, l'ampliació, la modificació, la substitució o el canvi
d'emplaçament de tota mena d'instal·lacions tècniques dels serveis públics,
qualsevol que en sigui l'emplaçament.
g) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.
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h) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats
industrials, mercantils o professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a
què destini el subsòl.
i) La realització de qualsevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per les
ordenances que els siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal, sempre
que es tracti de construccions, instal·lacions o obres.
Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que
siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de
l’immoble sobre el que es realitzi aquesta.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva
realització.
2. En el supòsit de que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte
passiu contribuent, tindran condició de subjectes passius substituts del mateix els que
sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o
obres.
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributaria satisfeta.
3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Municipal.
Article 4t.- Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries
d'aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que
respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació
que se’ls hagués adjudicat.
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4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a)

Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.

b)

Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute
exigible.

c)

En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

1. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.
2. Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques, jurídiques i
entitats a què fa referència l’article 33 de la Llei general tributària que succeeixin
al deutor per qualsevol concepte en la titularitat de les construccions, instal·lacions
o obres en curs d’execució.
3. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de qualsevol construcció,
instal·lació o obra en curs d’execució, prèvia conformitat del titular actual, podrà
sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per aquest impost. Cas que la
certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de
responsabilitat pels deutes d’aquest impost existents en la data del canvi de
titularitat.
Article 5è.- Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva
1. Està exempta del pagament de l'impost, la realització de qualsevol construcció,
instal·lació o obra de la que sigui propietari l'Estat, les Comunitats Autònomes o les
Entitats Locals, que essent subjectes a aquest, sigui directament destinada a
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de
poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la seva gestió es porti a terme
per Organismes Autònoms, tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de
conservació.
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. Gaudiran d'una bonificació de fins el 95% de la quota de l'impost les construccions,
instal·lacions o obres destinades a:
a) Rehabilitació dels paraments exteriors i elements comuns.
b) Altres rehabilitacions en la zona corresponent al PERI (Pla Especial de Rehabilitació
de l'Interior) del casc urbà.
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c) Promoció d'habitatges protegits d'iniciativa pública.
d) Obres de rehabilitació i condicionament dels edificis protegits inclosos en els Plans
Especials de Protecció del Patrimoni i Catàleg del Municipi.
e) Construcció i rehabilitació d'edificis destinats a equipaments socials.
f) Altres construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques
o de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració.
g) Obres per a la modernització dels establiments comercials, en el context de
l'ordenança que va ser aprovada a l'efecte pel Ple Municipal en data 17 d'octubre de
1995.
h) Obres per a l'adaptació d'accessos, edificacions o instal·lacions, amb la finalitat de
superar barreres arquitectòniques per a persones amb minusvalies.
1. El procediment per a la concessió de la bonificació i la seva graduació es
reglamentarà per Decret de l'Alcaldia, i es concedirà prèvia sol·licitud del subjecte
passiu.
2. Aquelles edificacions que incorporin sistemes d’aprofitament energètic amb energis
solar, tindran una bonificació del 95% en la quota, en el tram del pressupost
corresponent a dites instal·lacions energètiques.
Article 7è.- Base imposable, quota i acreditament
1. La base imposable de l'impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció,
instal·lació o obra, i que s’entén com a tal, a aquests efectes, el cost d’execució
material d’aquesta.
No formen part de la base imposable:
-

L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions
patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la
construcció, instal·lació o obra.

-

Els honoraris de professionals.

-

El benefici empresarial del contractista.

1. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar la base imposable al tipus de gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 3'30% per a les obres majors.
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3. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra,
encara que hom no hagi obtingut la llicència corresponent.
Article 8è.- Gestió
1. Quan es concedeixi la llicència preceptiva o quan, no havent-se sol·licitat, concedit o
denegat encara dita llicència preceptiva, s’inicií la construcció, instal·lació o obra, es
practicarà una liquidació provisional a compte, determinant-se la seva base
imposable pels Tècnics municipals, d’acord amb el mòdul i els índex que es recullen a
l’annex II “Càlcul de la base imposable de la liquidació provisional o a compte” de
la present ordenança.
2. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades efectivament i
del seu cost real efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa
corresponent, podrà modificar, si és el cas, la base imposable a què es refereix
l'apartat anterior, i practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del
subjecte passiu o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui.
Així mateix, es podrà realitzar liquidació complementària de la ja practicada quan es
realitzi declaració per part de l'interessat, per la qual es modifiqués el valor del cost
de l'obra respecte al declarat inicialment com pressupost de la mateixa.
3. El pagament d'aquest impost no comporta en cap cas, la concessió de la llicència
d'obra.
4. La liquidació corresponent es practicarà, d'acord amb les normes d'aquesta
ordenança, per a que sigui abonada, simultàniament amb la concessió de la
llicència d'obres.
Article 9è.- Inspecció i recaptació
1. La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que preveu la
Llei General Tributària, les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les
disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Article 10è.- Infraccions i sancions
1. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de
les sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la
Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, i serà aplicable a partir del primer de gener del 2004. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.
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* Incrementar les tarifes de les obres menors de l’annex I en el 3,0%.
* Fixar el valor de construcció P en 294,50 €/m2.
* Afegir en el paràgraf 2 del punt a) de l’annex II el següent redactat:
…, que s’actualitzarà automàticament en el moment que l’esmentat Col·legi Oficial publiqui
anualment el valor del paràmetre.
29./ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
* Modificar i reestructurar el contingut de l’ordenança amb el següent literal:
Article 1r.- Fet imposable
1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut
municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que
experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de
la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de
qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a)
b)
c)
d)

Negoci jurídic mortis causa.
Negoci jurídic inter vivos, sia de caràcter onerós o gratuït.
Alienació en subhasta pública, o altra forma d’execució forçosa.
Expropiació forçosa.

1. 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 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 es contemplin o no com a tals en el
Cadastre o en el Padró d’aquell.
Està subjecte a l’impost l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en
els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’Impost
sobre Béns Immobles.
2. No s'acreditarà aquest Impost en els supòsits d’aportacions de béns i drets
realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquin al
seu favor i en el seu pagament i les transmissions que hom faci als cónjuges en
pagament dels seus havers comuns.
3. Tampoc s’acreditarà l’impost en els supòsits de transmissions de béns immobles
entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències
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en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, amb independència del
règim econòmic matrimonial.
4. No s’acreditarà aquest impost en 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
108 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats, quan no
estiguin integrats en una branca d'activitat.
5. No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa
urbana que es realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als
processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre
que s'ajustin a les normes de la Llei 20/1990, de 15 d'octubre, de l’Esport i el Reial
Decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives.
6. En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre d'anys
a través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput
per causa de la transmissió de les operacions citades en els apartats 6 i 7.
Article 2n.- Subjectes passius
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o
l’entitat a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que adquireixi
el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de que es
tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o
l’entitat a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que transmeti el
terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real de que es tracti.
1. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o
jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que
adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de
que es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.
Article 3r.- Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
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2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries de les
dites entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que
respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació
que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
1. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.
Article 4t.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol drets de servatge.
2. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la
condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) Aquest municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres Entitats locals a les quals
pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com llurs 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.
c) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les
Assegurances Privades.
d) Els titulars de concessions administratives revertibles pel que fa als terrenys afectes
a aquestes.
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e) La Creu Roja Espanyola.
f) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls ha reconegut l’exempció en tractats
o convenis internacionals.
Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat
com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès
cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric
Espanyol quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han
realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests
immobles.
Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de
conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu o els
seus ascendents, fins el primer grau, i que la despesa efectivament realitzada en el
període dels últims cinc anys, no ha estat inferior al 10% del valor cadastral assignat a
l’immoble en el moment del meritament de l’impost.
Article 6è.- Base imposable
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real del valor
dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l'acreditament i
experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys.
2. Per determinar l'import de l'increment real del valor, hom aplicarà sobre el valor
del terreny en el moment de l'acreditament el percentatge resultant de multiplicar el
percentatge anual aplicable a cada cas concret, fixat a l'article 7.1 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 de l'acreditament 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, 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.
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Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de la meritació de
l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor
cadastral en aquell moment, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit
valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment de l’acreditament.
4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per
determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny
proporcional al valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les
normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents:
A) USDEFRUIT
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%.
b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 % del valor total
del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat
augmenta, en la proporció de l'1% menys per cada any més, amb el límit mínim del
10% del valor total.
c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini
superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una
transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.
B) US I ESTATGE
a) El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75% del valor
del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels
usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
C) NUA PROPIETAT
a) El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el
valor de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny.
D) ALTRES DRETS REALS
a) Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o
valor que les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o major que el que
resulti de la capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la renda o pensió
anual, o aquest si aquell fos menor.
1. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o
un terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència
d'un dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 7
d’aquesta Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi,
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respecte a aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de
transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la proporció corresponent entre
la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de
superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes.
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal
d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament
vigent.
2. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar
sobre la part del justipreu que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor
cadastral assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest
últim sobre el justipreu.
3. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal
aplicar les normes de tributació del dret d’usdefruit, llevat que l’adquirent tingui la
facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l’impost pel
domini ple.
4. 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 del terreny abans del
procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.
Article 7è.- Tipus de gravamen i quota
1. D'acord al que preveu l'article 108.4 de la Llei 39/1988, per determinar l'import de
l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament
el percentatge que resulti del quadre següent:
. Per als increments de valor generats en un període de
temps comprès entre un i cinc anys ............................

3,2%

. Per als increments de valor generats en un període de
temps de fins a deu anys .............................................

2,9%

. Per als increments de valor generats en un període de
temps de fins a quinze anys.........................................

2,8%

. Per als increments de valor generats en un període de
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temps de fins a vint anys .............................................

2,8%

2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 28%.
Article 8è.- Període de generació i acreditament
1. L'impost s'acredita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o
per causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini,
en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.
1. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor
que grava l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets
transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de
la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del
domini sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar
les fraccions d'any.
2. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la
transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i,
quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un
registre públic, la de defunció de qualsevol dels signants o la de lliurament a un
funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
1. El període de generació no podrà ser inferior a un any.
Article 9è.- Nul·litat de la transmissió
1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que
ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte
determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret
real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost
pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i
que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser
ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els
interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article
1.295 del Codi Civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes
lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les
obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a cap devolució.
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2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no
s'escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a
tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i
l’assentiment a la demanda.
3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva
qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si
fos suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la
condició fos resolutòria, l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi,
de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat primer.
Article 10è.- Règim de gestió
1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant d'aquest Ajuntament una
declaració segons el model que aquest ha determinat, on s'hi contindran els elements
de la relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació corresponent.
2. Aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en
què es produeixi l'acreditament de l'impost:
a) Quan es tracti d'actes inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables
fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
1. A la declaració s'hi adjuntaran els documents on hi constin els actes o els contractes
que originen la imposició.
2. Independentment del que es disposa en l'apartat 1r. d’aquest article, també estan
obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos
terminis que els subjectes passius:
a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 3r. d'aquesta ordenança, sempre
que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que
constitueixi o que transmeti el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) d'aquest article, l'adquirent o la persona a
favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
1. Els Notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera
quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiva de tots els documents
que han autoritzat en el trimestre anterior, i en els que s'hi continguin els fets, els
actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable
d'aquest impost, amb excepció feta dels actes d'última voluntat.
També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents
privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat
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presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest
apartat s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei
General Tributària.
Article 11è.- Règim de notificació i d'ingrés
1. Les liquidacions s'han de notificar íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-hi els
terminis de pagament i els recursos procedents.
2. Les notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No
obstant això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari
portador de la declaració.
3. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’Ens gestor, per un
mitjà diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça
coneguda per l’Administració.
Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent
(mentre no se n'hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general.
4. L’ingrés s’efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establerts al
Reglament General de Recaptació.
Article 12è.- Comprovació i investigació
1. La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es
preveu en la Llei General Tributària i en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.
2. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació
de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en
la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.
3. Als efectes previstos en aquest apartat, es considerarà d’especial transcendència
per a la gestió de l’impost la presentació de les declaracions exigides per la
normativa vigent i recollides en l’article 9è. d’aquesta ordenança.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, i serà aplicable a partir del primer de gener del 2004. El seu
període vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació
expresses.
30./ IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
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* Modificar i reestructurar el contingut de l’ordenança amb el següent literal:
Article 1r.- Fet imposable
1. L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter
real, el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats
empresarials, professionals o artístiques.
2. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia
independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis.
Article 2n.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 33 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori
nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda pública.
Article 3r.- Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es
refereix l'article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries
d'aquestes entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que
respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació
que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
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1. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment
previst a la Llei general tributària.
2. Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques i jurídiques que
succeeixen al deutor en l'exercici de les explotacions i activitats econòmiques.
3. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament certificació dels
deutes per aquest impost. Cas que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu,
el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes de l’impost existents en
la data d'adquisició de l'explotació econòmica.
Article 4t.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria
1. Estan exempts de l'impost:
A) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes
autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol,
durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme
l’activitat. No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en
els següents supòsits:
1) Quan l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que
concorre en els casos de:
a) Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
b) Transformació de societats.
c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular
mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la nova
entitat.
d) Successió en la titularitat de l'explotació per part de familiars vinculats a l'anterior
titular per línia directa o col·lateral fins el segon grau inclusiu.
1) Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el
municipi activitats empresarials subjectes al mateix, en els següents casos:
a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava
exercint.
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c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja
s'estava realitzant.
d) Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de
l’activitat per la qual ja s’estava tributant.
A) Els següents subjectes passius:
-

Les persones físiques.

-

Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de
l’article 33 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de
negocis inferior a 1.000.000,00 €.

-

Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció
només afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent,
sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000,00 €.

A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte
les següents regles:
1a) L’import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 191 del Text refós
de la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22
de desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis
corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i
demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i altres
impostos directament relacionats amb l’esmentada xifra de negocis.
2a) L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost
sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, el del
període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de
declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de l’Impost sobre
activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix
l’article 33 de la Llei general tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que
correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si el dit
període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net de la
xifra de negocis s’elevarà a l’any.
3a) Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les
activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. No obstant, quan l’entitat formi
part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net
de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats que pertanyin al grup. A aquests
efectes es defineix el grup de societats com el integrat per la societat dominant i una o
varies societats dominades. Es considera dominant a la societat mercantil que sigui
soci de una altra societat, respecte de la qual:
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a) Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d’acords celebrats
amb altres socis.
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria dels
membres de l’òrgan d’administració.
Son societats dominades las que es trobin en relació amb la dominant en algun dels
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents,
s’atendrà a l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments
permanents situats en territori espanyol.
A) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les
assegurances privades.
B) Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots els
seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les Comunitats Autònomes,
o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública,
i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant d'ànim de
lucre, estiguin en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten als seus alumnes
llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i
encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers
dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per
a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de
matèries primes o al sosteniment de l’establiment.
C) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim
de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i
d'ocupació que per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts
realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades
finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o
tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al
sosteniment de l’establiment.
D) La Creu Roja.
E) Els subjectes passius als que els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o
convenis internacionals.
F) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en
l’article 7 de dita llei que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat
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específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin
els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei:
a. Les fundacions.
b. Les associacions declarades d’utilitat pública.
c. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la Llei
23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament,
sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions.
d. Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions.
e. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials
d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el
comitè paralímpic espanyol.
f. Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es
refereixen la lletres anteriors.
1. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A), D), G) i H) de l’apartat 1
anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de
l’impost.
2. Per a l’aplicació de l’exempció prevista en la lletra C) de l’apartat 1 anterior, el
Ministre d’Hisenda establirà els supòsits en què s’exigirà la presentació davant
l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’una comunicació fent constar que es
compleixin els requisits establerts en la lletra esmentada. Aquesta obligació no
s’exigirà, en cap cas, quan es tracti de contribuents per l’Impost sobre la renda de
les persones físiques.
3. Els beneficis regulats en les lletres B), E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran
caràcter pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
4. L’aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada
a que l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al
compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
Article 5è.- Bonificacions fiscals de concessió potestativa
1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de
cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les cooperatives,
llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de
transformació.
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2. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d’una
bonificació del 50% de la quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat
següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la
mateixa. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la
finalització de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior.
3. A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de
l’impost, quan els locals en què realitzin les activitats classificades en aquesta
divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les
quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota corresponent es
reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el local.
4. A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de
l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració
superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades
en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de
fins al 80% de la quota corresponent, atenent al grau d’afectació dels locals per les
dites obres.
Article 6è.- Procediment de concessió de beneficis fiscals
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 4t.
i 5è. d’aquesta ordenança amb caràcter pregat, quan no tinguin regulat un termini
específic de presentació, s'han de presentar, juntament amb la declaració d'alta per
l'impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar
acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant això, els beneficis
sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes
des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la
data de l'acreditament del tribut haguessin concorregut els requisits legalment
exigibles per al seu gaudiment.
Article 7è.- Quota tributària
La quota tributària serà la resultant d'aplicar a les tarifes de l'impost, el coeficients de
ponderació i situació regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així com
les bonificacions regulades en els articles 4t. i 5è. anteriors.
X. Article 8è.- Coeficient de ponderació
1. D'acord amb el que preveu l'article 87 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes
de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció
de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons el quadre següent:
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Import net de la xifra de negocis (euros)

Coeficient

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

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

1. Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del
subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides
pel mateix i es determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de
l’article 4t d’aquesta ordenança.
2. El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota
corresponent a les activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents que
operin sense establiment permanent.
3. Quan en el moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net de la xifra
de negocis per causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una
liquidació provisional amb aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la
regularització posterior que sigui procedent.
Article 9è.- Coeficients de situació
1. Als efectes del que preveu l'article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, les vies públiques d'aquest municipi es
classifiquen en 4 categories fiscals. Annex a aquesta ordenança figura l'índex
alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria fiscal que correspon a
cadascuna d'elles.
2. Les vies públiques que no apareguin assenyalades a l'índex alfabètic abans
esmentat seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita
classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple
d'aquesta Corporació aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l'índex
alfabètic de vies públiques.
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è.
d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica
físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de
coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
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Categoria
Coeficient aplicable

1a
3,41

2a
2,90

3a
2,67

4a
2,40

1. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat
l'accés principal.
2. Els coeficients anteriors quedaran minorats en el supòsit que abans del darrer ple
de l’any que celebri aquest ajuntament, el Ministeri d’Hisenda confirmi una
compensació superior a la comunicada fins a la data actual (30/09/2003) a favor
d’aquesta entitat local per la pèrdua d’ingressos derivada de la reforma de l’IAE.
3. El coeficient de situació quedaria doncs, fixat en el percentatge adient perquè al
reducció fiscal del padró de l’IAE de l’any 2004 restés compensat pel possible excés
de compensació econòmica que pugui confirmar el Ministeri d’Hisenda abans de la
data a dalt assenyalada en el punt anterior.
Article 10è.- Període impositiu i acreditament
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de
declaracions d'alta; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de
l'activitat fins el final de l'any natural.
2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran
irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de
començament de l'activitat no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les
quotes se calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten
per finalitzar l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat.
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest
cessament. Amb tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de
la quota corresponent als trimestres naturals en els que no s'hagués exercit l'activitat.
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions,
escissions i aportacions de branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VIII
de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre societats, les declaracions
d’alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin
l’exercici de l’activitat, produiran efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent a
aquell en el qual es produeixi la fusió, escissió o aportació de branca d’activitat de què
es tracti. En conseqüència, respecte de l’any en el qual tingui lloc l’operació no
procedirà cap devolució o ingrés, derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres
durant els quals aquestes entitats hagin fet efectivament l’activitat.
3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la
quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita
quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament.
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Article 11è.- Règim de declaració i d'ingrés
1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn
les funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les
liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels
instruments de cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els
susdits actes, i actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent.
2. Contra els actes de gestió tributària competència de l'Ajuntament, els interessats
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini
d'un mes a comptar des de:
a) El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d’ingrés
directe.
b) El dia següent al de finalització del període d’exposició pública del corresponent
padró, en el cas que el tribut s’exaccioni mitjançant padró.
1. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat
que, dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de
l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient.
No obstant això, en casos excepcionals, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del
procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la
impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la
liquidació que s'impugna.
2. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel
Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 1684/1990, de 20 de
desembre.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés
s'iniciarà la via de constrenyiment i s'aplicarà el recàrrec establert en la Llei general
tributària.
3. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment
del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i el susdit interès s'aplicarà
sobre el deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment.
El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al que
disposa l'article 58.2.c) de la Llei general tributària.
Article 12è.- Comprovació i investigació
Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens al qual hagi
delegat aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions
d'inspecció de l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica
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de les liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la
inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, tot això referit,
exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.
Article 13è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes en l'article 11è
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions
de gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les
actuacions necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents,
d'acord amb el que disposi la normativa d'aplicació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de
Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.
Disposició Final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia primer de gener de 2004. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació
expresses.
33./ PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS LÚDIQUES,
ARTÍSTIQUES I CULTURALS I PER L’ORGANITZACIÓ DE CURSOS, CURSETS,
SEMINARIS, JORNADES ORGANITZATS PELS SERVEIS MUNICIPALS
* Incrementar les tarifes en el 3,0%.
34./ PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
DOLORS CALVET
* Incrementar les tarifes en el 3,0%.
SEGON: Donar compte de les modificacions de les ordenances fiscals núm.11 aprovada
per la Junta del Patronat Municipal de Comerç i Turisme, núm. 20 aprovada per la Junta
del Patronat Municipal d'Esports.
11./ TAXA ÚS D'ESTANDS DE LES FIRES DE MAIG
* Incrementar les tarifes en el 3,0%.
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20./ PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS
* Modificar els imports corresponents a l’activitat 29. Entrada complex aquàtic
(aplicació juliol i inici activitats 2004):
abonament estiu – 14 juny a 11 setembre – infant........
abonament estiu – 14 juny a 11 setembre – jove ..........
abonament estiu – 14 juny a 11 setembre – adult.........
abonament estiu – 14 juny a 11 setembre – gent gran..

41,17 €
58,72 €
74,34 €
37,17 €

* Modificar els imports corresponents a l’activitat 30. Entrada piscines d’estiu (inici
activitats estiu 2004):
abonament estiu – 14 juny a 11 setembre – infant........
abonament estiu – 14 juny a 11 setembre – jove ..........
abonament estiu – 14 juny a 11 setembre – adult.........
abonament estiu – 14 juny a 11 setembre – gent gran..

26,21 €
36,04 €
41,21 €
20,61 €

* Modificar el redactat de l’apartat h) de l’article 4t., amb el següent literal:
h) En les tarifes 1, 2, i 4 els tipus d'espais esportius fan referència a:
- Espais A:

. camp núm. 2
. pistes de tennis taula
. pistes bàdminton
. pistes de tennis

- Espais B:

. pistes cobertes 1 i 2 del pavelló nou i del pavelló d’hoquei
. camp núm. 3

- Espais C:

. 1 pista del pavelló nou
. pavelló polisportiu
. gimnàs municipal
. 1 pista del pavelló firal
. rocòdrom
. camp núm. 4

- Espais D:

. 3 pistes del pavelló nou
. camp núm. 1
. pistes d’atletisme

* Incrementar la resta de tarifes en el 3,0%.
TERCER: Donar compte de les modificacions de les tarifes de subministrament d’aigua i
de clavegueram aprovades pel Consell d’Administració de l’Empresa Municipal d’Aigües
de Vilafranca, SA.:
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1./ TARIFES AIGUA:
Aforament:
- quota variable
:
Comptador:
- quota fixa:

. entre 13 i 30 mm
. més de 30 mm

- quota variable:

0,51 €/m3

:
:

. 1r bloc (6 m3/mes)
. 2n bloc

3,17 €/mes
8,85 €/mes
:
:

0,34 €/m3
0,50 €/m3

- obres: la quota fixa es multiplicarà pel coeficient 2 i tots els m3 consumits seran
facturats al segon bloc.
Boques contra incendis:
- quota fixa :

4,94 €/mes

2./ TARIFES CLAVEGUERAM
Aforament:
- quota variable
:
Comptador:
- quota fixa

0,20 €/m3

:

1,55 €/mes

En el cas de preses provisionals s’aplicarà un coeficient de 2
- quota variable

0,08 €/m3

:

S’aplicarà un coeficient corrector en la quota variable en funció del tipus d’abocament:
. banys galvànics
:
3
. neteja de vehicles :
2
. provisional d’obres :
2
. escorxador
:
2
QUART: Mantenir l’índex alfabètic de les vies públiques d’aquest municipi amb les seves
corresponents categories en vigor i que la seva darrera actualització es va aprovar en el
Ple Municipal de data de 17 de desembre de 2002 i publicat en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 77 annex II de 31 de març de 2003.
CINQUÈ: 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
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aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2004 i, regiran mentre no
s'acordi la seva modificació o derogació expresses.
El text que s’ha transcrit ha estat aprovat amb 15 vots a favor (grups Socialista, d’ERC,
del PP i de la CUP) i 6 en contra (grup de CiU).
Explica el dictamen el regidor d’Hisenda Franscisco Romero, tot dient que les Ordenances
són un dibuix del marge econòmic que tindrà l’ajuntament per elaborar el pressupost
municipal i la política d’inversions.
En general, s’opta per un increment del 3% equivalent a l’IPC interanual, excepte en casos
justificats en què es proposa un increment superior.
Quant a la taxa per recollida d’escombraries, després de converses amb diferents grups
municipals, es proposa un augment del 14%, el qual realment només suposa un 3% pel
que fa a la recaptació municipal, ja que l’11% restant és el cànon de residus que aplica la
Generalitat d’acord amb la llei aprovada pel Parlament. El servei continua essent deficitari,
i la recaptació per la taxa no cobreix ni tan sols els costos directes d’aquest servei.
S’incrementa també la taxa per retirada de vehicles (grua) en un 25%, equivalent a 12 €
d’augment per servei. Romero afirma que cal lluitar contra l’incivisme d’alguns
conductors, i remarca que tot i així tampoc no es cobreix el cost del servei. També, quant a
la taxa per documents, es creu adient fer pagar el cost generat als professionals que
demanen accedir a expedients situats a l’arxiu.
Quant a la taxa per mercats, s’augmenten les tarifes del mercat de Sant Salvador a
proposta del Patronat de Comerç i Turisme per poder millorar les instal·lacions, i pel que
fa a l’estacionament regulat de vehicles (parquímetres en zona blava) s’augmenta
substancialment l’import del tiquet per anul·lació de denúncies, perquè a alguna gent li
surt més rendible satisfer l’import actual que no pas deixar el vehicle en un aparcament.
Continua Francisco Romero la seva exposició fent referència al preu de les llars d’infants
(s’incrementa un 3%, però al variar els llindars econòmics tinguts en compte el dèficit del
servei s’apuja un 10%), i també s’incrementa per damunt del 3% el preu del Casal d’Estiu,
perquè cal concertar una assegurança que exigeix la llei. No es modifica el tipus impositiu
de l’IBI, i es regula alguna bonificació per a famílies nombroses amb algun membre
minusvàlid; s’ha de tenir en compte que per a fixar més bonificacions s’hauria d’estudiar
més acuradament el seu impacte econòmic.
S’amplien els beneficis fiscals per a les persones discapacitades que siguin titulars de
vehicles i, respecte de l’impost sobre construccions, es proposa fixar el tipus en el 3,30% i
admetre beneficis fiscals en el cas d’edificis que incorporin sistemes d’aprofitament
energètic.
Finalment, respecte de l’IAE, Francisco Romero recorda que en virtut de la modificació de
la llei imposada pel PP només tributen actualment determinades societats. L’augment per
aquestes societats ha estat l’any 2003 d’un 30-40%, malgrat la qual cosa previsiblement
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l’ajuntament perdrà una part important de la recaptació per l’impost, ja que la
compensació que atorgarà l’Estat no serà probablement completa. Aquesta circumstància
obliga a proposar un increment del 31% per a l’any vinent, amb la finalitat de no perdre
massa ingressos, malgrat que s’incorpora una clàusula de garantia per la qual aquest
increment superior al normal no es produirà si finalment el Ministeri d’Hisenda compensa
l’ajuntament en la quantitat adient. A parer de Francisco Romero, s’ha de ser responsable
fiscalment, i no deixar que les inversions es paralitzin ni que l’ajuntament entri en una
situació econòmica molt greu.
Tot seguit, es dóna lectura a unes esmenes presentades pel grup del PP. El text de les
esmenes és el següent:
23/ PREU PÚBLIC PER LA
TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA:
Supressió de la ordenança fiscal.

PRESTACIÓ

DEL

SERVEI

DE

26/ IMPOST SOBRE BENS INMOBLES:
Modificar el art. 5 3 de forma que quedi redactat de la següent forma:
“gaudiran d’una bonificació del 95% en la quota integra de l’impost els subjectes
passius que ostentin la condició de família nombrosa, respecte del immoble en el que
tinguin la seva residencia habitual “
27/ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Modificar el art. 6 , relatiu a la quota , perquè quedi amb el següent redactat :
“1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 96.1 de la Llei 39/1998
, de 28 de desembre , reguladora de les hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació
del coeficient de l’ 1,8554. Aquest coeficient no s’aplicarà en el supòsit en què
l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de Pressupostos Generals de l’ Estat.”
28/ IMPOST SOBRE INSTAL.LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES.
Modificar el art 7é 3. relatiu al tipus de gravamen perquè quedi redactat de la següent
forma :
“3. El tipus de gravamen serà el 3,20 per a les obres majors.”
29/ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA.
Amb el art. 5è. Relatiu als beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable
es sol.licita l’ adició d’un altre punt amb el següent redactat:
“Gaudiran d’una bonificació del 95 % de la quota integra les transmissions hereditàries i
constitució d'usdefruits realitzats mitjançant herència a favor de pares, fills o cònjuges. “
30/ IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Modificació de l’article 9è punt 5, perquè quedi amb el següent redactat :

70

“Els coeficients anteriors quedaran minorats (1ª 2,66, 2ª 2,26, 3ª 2,08, 4ª 1,87 ) en el
supòsit
que abans de la data máxima per la confecció dels rebuts el Ministeri
d’Hisenda dicti un Decret , o altre acord , el que es reguli un sistema per el que es
compensi de forma total a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès la pèrdua d’ngressos
derivada de la reforma de l’IAE.
Modificació de l'article 5è punt 2 perquè quedi amb el següent redactat:
“2. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional o empresarial gaudiran
d’una bonificació del 50 % de la quota corresponent, durant els cinc anys d’activitat
següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la
mateixa. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la
finalització de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior.
Aquells subjectes passius que tributin per la quota municipal, que hagin incrementat la
mitjana de la seva plantilla de treballadors en contracte indefinit gaudiran d’una
bonificació del 50 % de la quota integra.
Les empreses que tributin per quota municipal i que utilitzin o produeixin energia a
partir d'instal·lacions d'aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració
gaudiran d'una bonificació del 50 % de la quota municipal.
Defensa les esmenes el portaveu del PP Josep Ramon. Afirma que no és just que els
discapacitats (col·lectiu amb dificultats) hagin de satisfer un import pel servei de
teleassistència, i que s’ha de bonificar en un 95%, en interès de les famílies, l’IBI de les
famílies nombroses respecte de la seva residència habitual; es tracta d’una mesura
assumible, ja que a l’any 2003 l’IBI genera uns ingressos superiors als previstos i, a més,
el procés de revisió cadastral garanteix un increment anual de la recaptació. Quant a
l’augment de l’impost sobre vehicles, no s’hauria d’aplicar si la Llei de pressupostos ja
modifica el quadre de tarifes. També proposa mantenir el tipus actual de l’impost sobre
construccions, i suprimir l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys en el cas de
transmissions hereditàries entre parents propers. Finalment, quant a l’IAE, cal establir
certes bonificacions per a noves empreses i per creació d’ocupació, i pensa que la
compensació de l’Estat es produirà, per la qual cosa l’increment només seria justificable
en el cas que aquesta compensació no arribés (afirma tenir notícies de que sí que arribarà).
En aquest moment, Josep Ramon retira la seva esmena sobre la bonificació en l’IAE per
instal·lacions d’aprofitament d’energies o de cogeneració.
El ponent Francisco Romero, quant a les esmenes del PP, es mostra disposat no a
suprimir, però sí a no modificar, l’Ordenança sobre la teleassistència domiciliària. Quant a
les bonificacions en general, i tot i estar-hi en molts casos d’acord, no es poden aplicar a la
lleugera, sinó que s’ha de valorar molt bé el seu impacte econòmic i adoptar mesures per
evitar possibles fraus; s’estudiarà acuradament l’assumpte amb vista a l’any vinent. Entén
que si es vol bonificar l’IBI de les famílies nombroses, s’hauria de parlar de llindars
econòmics, ja que la situació econòmica de totes les famílies nombroses no és equivalent.
Francisco Romero accepta en aquest acte l’esmena del PP sobre l’impost de vehicles de
tracció mecànica.
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Pren la paraula l’interventor general Antoni Peiret, per aclarir que com a conseqüència de
la revisió cadastral (aplicació gradual) la quota no augmenta el 10% cada any, sinó el 7,5%
de mitjana. També afirma que el dictamen proposa un augment de l’ICIO de poc més del
3%, i que no està previst que l’Estat modifiqui el quadre de tarifes de l’impost sobre
vehicles.
En relació amb les esmenes del PP, Ramon Xena (ERC) afirma que exposarà el seu parer
global més endavant, però que hi votarà en contra. Aureli Ruíz (CiU) manifesta que
comparteix algunes esmenes i unes altres no, per la qual cosa si es voten globalment
s’abstindrà; afirma que el PP té remordiments de consiciència sobre la reforma de l’IAE,
perquè ara pretén introduir totes les bonificacions que la llei considera possibles.
Després de precisar-se que s’accepten parcialment algunes esmenes del PP (la taxa per
teleassistència no se suprimeix, però tampoc no es modifica, i s’accepta l’esmena quant a
l’impost sobre vehicles), es voten aquestes esmenes globalment, i són rebutjades amb 1
vot a favor (PP), 14 en contra (grups Socialista, d’ERC i de la CUP) i 6 abstencions (grup
de CiU).
Tot seguit, es dóna lectura a les següents esmenes de CiU:
ORDENANÇA NÚM. 7.-TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES:
Incrementar les tarifes un 3.0%
ORDENANÇA NÚM. 8.- TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS:
Epígraf 2:
3. Compulsa de documents….. …, per pàgina……. 0.30 €
ORDENANÇA NÚM. 26.- IMPOST SOBRE BÈNS IMMOBLES
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa…..
4. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els subjectes
passius que ostentin la condició de família nombrosa.
ORDENANÇA NÚM. 26.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 7.- Determinació de la quota….
5. Per a immobles d’us residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent,
s’afegirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost. Aquest recàrrec, que
s’exigirà als subjectes passius de l’impost s’aplicarà a 31 de desembre i es liquidarà una
vegada constatada la desocupació de l’immoble, juntament amb l’acte administratiu pel
qual aquesta es declari.
ORDENANÇA NÚM. 28.- IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS I OBRES.
Article 7è.- Base imposable, quota i acreditament.
4. El tipus de gravàmen serà el 3.20% per a les obres majors.
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INSTAL.LACIONS,

ORDENANÇA 30.- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Article 9.- Augmentar els coeficients de situació en un 3%
Defensa aquestes esmenes, en nom de CiU, Aureli Ruíz. Quant al servei de grua,
considera que l’augment del 25% no ajuda a millorar el civisme, i que en realitat el servei
hauria d’actuar més. També aposta per no fer pagar tant als ciutadans (sobretot particulars)
les compulses de documents.
Quant a l’IBI, CiU entén que s’hauria de bonificar en un 50% totes les famílies nombroses
(ajut a les famílies), i en canvi establir un recàrrec per habitatges desocupats amb la
finalitat de lluitar contra l’especulació, encara que s’hauria d’estudiar bé com
s’instrumenta aquest recàrrec.
Aureli Ruíz advoca per no augmentar el tipus de l’impost sobre construccions, tenint
present que el cost de la vida ja provoca un augment de la base imposable sobre la qual
s’aplica el tipus. A més, l’increment de l’impost repercuteix en definitiva en el preu de
l’habitatge.
Finalment, quant a l’IAE, l’augment hauria de ser el general del 3%, i no del 31%. L’IAE
és un impost injust perquè no té en compte el benefici. Davant la manca de compensació
total de la reducció per part de l’Estat s’hauria de reclamar allà on correspon (Ministeri
d’Hisensa), però no fer suportar la pèrdua de recaptació a unes empreses determinades.
Quant a les esmenes de CiU, el ponent Francisco Romero defensa la redacció donada en el
dictamen quant al fet que el canvi (en l’IAE) es produiria si l’Estat aprova la compensació
abans del darrer ple, perquè no podem començar l’exercici 2004 en fals. No es pot
acceptar en les condicions actuals un augment de l’IAE del 3%, perquè això suposaria una
pèrdua d’ingressos molt important. La bonificació en l’IBI per a famílies nombroses s’ha
d’estudiar de cara a l’any que ve (ordenances per a 2005), valorant totes les implicacions.
Quant a la grua se n’ha de millorar el funcionament, però és deficiària, i les compulses es
cobren d’acord amb el cost estimat del servei. Finalment, l’augment de l’impost sobre
construccions s’ajusta al 3%.
Pren la paraula l’interventor general Antoni Peiret, sobre el recàrrec en l’IBI per habitatges
desocupats. Manifesta que és necessari esperar al desenvolupament reglamentari que la
mateixa llei ja anuncia, i es plantegen dubtes (immobles amb aparcaments adscrits, usos
mixtos residencials i professionals, lloguers per temporada, etc.) que s’han de resoldre
prèviament.
També l’alcalde Joan Aguado afirma que el recàrrec per pisos desocupats ha estat estudiat
per l’equip de govern i el considera positiu, si bé s’ha de posposar la decisió per raons de
seguretat jurídica.
També sobre les esmenes de CiU, Otger Amatller (CUP) es mostra favorable a aplicar un
recàrrec en l’IBI per habitatges desocupats, i si hi ha problemes tècnics potser podríem fer
una proposta i fer-la arribar a Madrid. Caldrà aplicar el recàrrec tant bon punt s’aprovi el
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Reglament. No està d’acord amb l’esmena de CiU sobre la retirada de vehicles ni sobre
l’IAE i, quant a l’expedició de documents, la CUP farà més endavant la seva proposta.
Josep Ramon (PP) manifesta que algunes esmenes de CiU coincideixen amb les seves,
mentre que en altres aspectes està d’acord amb el dictamen, per la qual cosa s’abstindrà.
Ramon Xena (ERC) anuncia que votarà contra les esmenes de CiU, perquè no ha existit cap
mena de diàleg previ al respecte. CiU ahir va lliurar-li un document que no es correspon
tampoc amb les esmenes avui presentades.
Francisco Romero (grup Socialista i ponent) manifesta que és favorable al recàrrec de l’IBI
per als pisos buits, per lluitar contra l’especulació. No descarta fer una proposta tècnica sobre
el concepte de pis buit, i proposar-la al Ministeri d’Hisenda.
Aureli Ruíz (CiU) agraeix el recolzament en el fons a la bonificació de l’IBI per a les
famílies nombroses, i retira la seva esmena sobre el recàrrec per a pisos buits mentre
l’assumpte no estigui clarificat, i Pere Regull (CiU) anima a buscar fórmules per a definir el
concepte de pis buit, oferint la seva col·laboració si cal, en tant que advocat que és.
Sotmeses a votació les esmenes de CiU (tenint en compte que l’esmena 4 ha estat
retirada) són rebutgades amb 6 vots a favor (grup de CiU), 14 en contra (grups
Socialista, d’ERC i de la CUP) i 1 abstenció (grup del PP).
En aquest moment, i una vegada discutides les esmenes, es passa a l’examen del
dictamen.
Otger Amatller (CUP ) presenta unes esmenes in voce. En relació amb la taxa per
expedició de documents, demana que es deixin sense efecte els imports de 9, 30 i 80
euros per drets d’examen (places de personal) i per accés a documentació d’arxiu.
També demana una reducció de l’increment del tiquet per anul·lació de denúncies en
zona blava, de manera que l’augment estigui al voltant del 10%. Igualment sol·licita que
el benefici fiscal per a les ambulàncies s’apliqui només a les de la Creu Roja i no a les
privades, si bé l’interventor aclareix que el benefici per a les ambulàncies ve donat per
llei i no és possible legalment fer diferències, davant de la qual intervenció Otger
Amatller retira aquesta esmena.
El ponent Francisco Romero accepta deixar sense efecte les taxes per drets d’examens i
accés a documents d’arxiu per estudiar millor l’assumpte, i també accepta que l’import
pel tiquet d’anul·lació de denúncia en zona blava sigui de 4 € (i no de 10,30 euros com
es proposava inicialment). Otger Amatller (CUP) accepta aquestes propostes de
Francisco Romero, les quals s’incorporen al dictamen.
Josep Ramon (PP) afirma que s’han acceptat algunes esmenes del PP, i que hi ha el
compromís d’estudiar la resta de cara a l’any següent, evitant ara perdre ingressos. Per
tant, votarà a favor de les Ordenances. També afirma que la reforma de l’IAE era
necessària, i que l’Estat compensarà adequadament l’ajuntament per la pèrdua de
recaptació per aquest tribut. Al final, ja es veurà qui té raó sobre aquest assumpte.
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Ramon Xena (ERC) fa palès el seu vot favorable al dictamen. L’augment general del
3% (IPC) és correcte. Quant a la recollida d’escombraries, queda clar (després de la
conversa que es va tenir amb el regidor d’Hisenda) que el que augmenta l’ajuntament és
el 3%, ja que la resta obeeix al cànon de la Generalitat aprovat per tots els grups
parlamentaris al Parlament de Catalunya. També defensa l’augment per la retirada de
vehicles mal estacionats, ja que hi ha gent que aparca malament i no fa servir alguns
aparcaments disponibles. Afirma així mateix Ramon Xena que s’ha de treballar per
establir el recàrrec en l’IBI sobre pisos desocupats. Finalment, quant a l’IAE, el PP va
fer una reforma que fa parlar molt: és cert que s’augmenta l’impost a algunes empreses,
però no podem perdre una bona quantitat d’ingressos, perquè això suposaria retallar
serveis, la qual cosa no és admissible.
Aureli Ruíz (CiU) destaca que les Ordenances no tenen massa en compte els col·lectius
més desafavorits. S’haurien de beneficiar les famílies nombroses, i no sembla just
cobrar imports elevats per tràmits com les compulses. Quant a l’IAE, entén que no és
just que les conseqüències de la reforma promoguda pel PP l’hagin de pagar les
empreses, sinó que ho hauria de fer l’Estat.
Francisco Romero (grup Socialista) reitera que la pèrdua d’ingressos per l’IAE no la pot
assumir l’ajuntament. Agraeix l’actitud dels grups que han donat suport a les
Ordenances, i especialment l’aportació que han fet (per la seva experiència) els regidors
Joan Pareta i Ramon Xena. Justament Joan Pareta critica la portura del PP en la qüestió
de l’IAE, denunciant que primer causen confusió i desgavell i després volen aparèixer
com a salvadors.

IX. CONSELL ORGANISME “TORRAS I BAGES”
El text del dictamen és el següent:
Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2003, va
nomenar en relació amb la Junta de l’Organisme Autònom Municipal Torras i Bages,
els càrrecs de president, vicepresident i de vocals representants directament del
consistori, deixant per a una sessió posterior el nomenament dels vocals restants.
Atès que el capítol II, article 8è indica que les propostes de nomenament dels
vocals correspondran al Ple Municipal prèvia consulta amb les entitats interessades.
Atès que un cop efectuades les consultes pertinents a les diferents entitats i associacions
vilafranquines que tenen representació en el Consell, s’
ACORDA:
Nomenar als senyors/es que seguidament es detallen per formar part en qualitat de
vocals,
• 3 professors/es o persones en qui deleguin proposats/des pels claustres dels centres
d’ensenyament secundari de Vilafranca.
. Monterrat Gibert Petit
. Josep Mestres Mercadé
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. Assumpta Savall Domingo
•

2 estudiants universitaris/àries residents a Vilafranca, escollits/des en assemblea
pública.
. Carme Olaya Guzmán
. Foix Pareta Acero

•

Un/a professor/a universitari/a vinculat/ada a Vilafranca
. Antoni Saumell Soler

•

Els/les directors/es dels centres universitaris i de cicles formatius de grau superior
de Vilafranca quan es creïn.
. Antoni Resta Cuevas
. Josep M. Llopart Monje
. Albert Abella Nosás

•

Dos representants d’entitats de Vilafranca que puguin tenir interès en els objectius
de l’Organisme.
. Gemma Sivill Coral
. Joan Solé Bordes

•

2 tècnis/tècniques municpals, un/una que pertanyi a l’Àrea de Benestar Social i
l’altre/a al Departament de Treball amb veu i sense vot.
. Josep Santacana Bové
. Fernando de Leon Colombo

•

El Secretari General de l’Ajuntament de Vilafranca o bé un/una funcionari/ària de
la corporació amb funcions delegades, d’acord amb l’article 13.2 del R.D.
1174/1987, de setembre, amb veu i sense vot.
. M. Pura Alvelo i Gota.

Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat.
Josep Colomé remarca que es tracta de les persones proposades per les entitats, i que
s’espera que puguin ajudar a tirar endavant el Consell.

X. CONSELL PER LA IGUALTAT
Es proposa l’aprovació del dictamen següent:
Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2003, va
nomenar en relació amb la Junta del consell per la Igualtat, el càrrec de president/a,
deixant per a una sessió posterior el nomenament dels vocals restants.
Atès que un cop efectuades les consultes pertinents a les diferents entitats i
associacions vilafranquines que tenen representació en el Consell, s’
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ACORDA:
Nomenar als senyors/es que seguidament es detallen per formar part en qualitat
de vocals,
.. Un/una representant de cada Associació de Veïns:
. Carme Vicente Soler
. Paquita Martí Aribau
. Pilar Blanch Ocaña
. Núria Casals Cerrillo
. Beatriz Reina Carrion
.. Un/una representant de cada sindicat d’àmbit local i comarcal.
. Roser Muñoz Dorado
. Josep Alvarez Picos
.. Un/una representant per cada entitat i/o associació que treballi en pro de la igualtat i
d’acord amb la línia estratègica del Pla per la Igualtat de l’Ajuntament de Vilafranca.
. Maria Rossell Medall
. Montserrat Ibáñez Llorens
. Pilar Montenegro Cepero
. Glòria Català Caselles.
.. Un/una representant de la Comissió Tècnica del PPI
. Montse Gené Giralt
.. La tècnica Responsable del Pla per la Igualtat.
. Mariona Junyent i Parera

.. La Responsable del Casal de la dona
. Teresa Planas i Figueras
.. Secretària.
. Responsable del Casal de la Dona: Teresa Planas i Figueras.
Aquest dictamen ha estat aprovat per unanimitat.
La regidora Lourdes Sánchez esmenta que s’ha convidat les entitats a presentar
propostes, i ara es fan els nomenaments.

XI. CONSELL DE SERVEIS SOCIALS
Es proposa l’aprovació del dictamen següent:
Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2003, va
nomenar en relació amb la Junta del Consell Municipal de Serveis Socials, el càrrec de
president/a, deixant per a una sessió posterior el nomenament dels vocals restants.
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Atès que un cop efectuades les consultes pertinents a les diferents entitats i
associacions vilafranquines que tenen representació en el Consell, s’
ACORDA:
Nomenar als senyors/es que seguidament es detallen per formar part en qualitat
de vocals, del Consell Municipal de Serveis Socials.
.. Representants de les Associacions de Veïns:
. José Manuel Castillo González
. Núria Mas Provencio
. Jaume Ràfols Martí
.. 2 representants dels Sindicats
. Andreu Retamal Ojeda
. Josep Alvarez Picos
.. 1 representant de Càritas
. Jordina Gallemí Casanelles
.. 1 representant de la Creu Roja
. Margarida Guilamany Cuscó
.. 1 representant de la Fundació Amàlia Soler
. Montserrat Rosell Mata
.. 2 representants de cada comissió específica existent.
. Comissió Municipal pel Benestar de la Gent Gran:
. Mª Encarnació Just Canyellas
. Carme Miró Solé
. Comissió Municipal pel Benestar de les persones amb discapacitat:
. Lluís Hernández Barba
. Nati Soler Raventós
.. 1 tècnic representant del Servei de Serveis Socials amb veu però sense vot.
. El/la Cap del Departament de Serveis Socials.
.. Secretària
. Pura Alvelo Gota
Aquest dictamen ha estat aprovat per unanimitat.
Patro Recober remarca que s’accepten les propostes de les entitats.
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Ramon Xena (ERC) anuncia el seu vot favorable. De tota manera, afirma que el senyor
Jaume Ràfols no se sap què presideix, ja que fa molts anys que l’associació de veïns del
centre no fa assemblees per elegir càrrecs, i pregunta si aquesta entitat rep subvencions
de l’ajuntament, la qual cosa és negada per l’equip de govern.

XII. MOCIÓ DE LA CUP SOBRE LA COMUNITAT SORDA I EL
LLENGUATGE DE SIGNES
Aquesta moció figurava inicialment en el punt 15è de l’ordre del dia, però s’ha variat
l’ordre a la vista de la presència en el saló de sessions d’un col·lectiu de persones sordes
interessades i de l’hora avançada.
El text de la moció inicial presentada per la CUP és el següent:
A Vilafranca existeix una Comunitat Sorda de persones que utilitzen la Llengua
de Signes.
Segons la “Proposició no de llei sobre la importància de la Llengua de Signes
Catalana aprovada pel Parlament de Catalunya el 30 de juny de 1994, es reconeix el
dret a l’intèrpret per a les persones sordes amb la finalitat de trencar les barreres de
comunicació que els separen de la comunitat d’oïdors; així mateix, el Consell d’Europa
considera que les llengües de signes són llengües pròpies de les persones sordes no per
opció sinó per condició personal i per tant, és imprescindible que siguin reconegudes
per totes les administracions locals i nacionals per tal de possibilitar la plena
participació i integració de les persones sordes en la societat.
Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent:
1. Reconèixer com a patrimoni cultural i lingüístic la Llengua de Signes Catalana a
Vilafranca.
2. Reconèixer la Llengua de Signes Catalana com a llengua oficial de l’administració.
Això implica:
Que les persones sordes tinguin el dret a demanar un intèrpret en Llengua de
Signes a l’Ajuntament per fer qualsevol tràmit dins la vila; és a dir, que l’Ajuntament
disposi d’una borsa d’intèrprets en llenguatge de signes de Vilafranca i rodalies, i
d’aquesta manera s’agilitarà el sistema actual de recerca d’intèrprets amb el qual
sovint s’acaba optant per trucar intèrprets d’altres ciutats amb el consegüent retard.
-Que tots els actes públics i festius multitudinaris (pregó de la Festa Major etc)
comptin amb la presència d’intèrprets en Llengua de Signes Catalana i pels actes de
menor assistència cal que estiguin preparats per si es sol·licita un intèrpret reaccionar
amb eficàcia i rapidesa.
3. Dotar la Biblioteca Torras i Bages de material ampli sobre la Llengua de Signes
Catalana i altres llengües de signes així com estudis sobre la Comunitat Sorda. La
bibliografia mínima suggerida seria: el “Diccionari de la Llengua de Signes Catalana”
(CD Rom), “Veig una veu” d’Oliver Sacks, Ed. Proa i “Aprenem Llengua de Signes
Catalana” llibres i vídeos 1 i 2, Ed. Illescat.
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4. Elaboració d´un fulletó municipal on s’informi i es conscienciï la població sobre
la realitat i les problemàtiques de la comunitat sorda; aquest fulletó inclourà, també,
informació dels serveis que l’Ajuntament ofereix a la comunitat sorda de la vila. Així
mateix, s’impulsaran xerrades sobre aquest col·lectiu social en espais municipals i als
instituts.
5. Pressionar per tal que l’hospital comarcal compti amb un programa d’atenció
precoç de la sordesa.
6. Que Televisió de Vilafranca inclogui en llur programació la interpretació de
signes i/o subtítols, almenys en els informatius ja que no es pot negar el dret a la
informació a ningú.
7. Continuar promovent els cursos de llenguatge de signes que es realitzen a
l’Escorxador mantenint els preus populars i augmentant la difusió per donar a conèixer
la realització d’aquests cursos.
8. Fer una petició formal per a l’oficialització de la Llengua de Signes Catalana,
llengua pròpia dels Països Catalans, al govern del Principat de Catalunya, al govern
balear, valencià, andorrà, aragonès(Franja de Ponent), del departament del
Lleguadoc-Rosselló (Catalunya Nord) i de la ciutat de l’Alguer ( Sardenya).
Defensa la moció, en nom de la CUP, Otger Amatller, qui remarca el propòsit del seu
grup de treballar pels discapacitats, i en aquest cas de defensar la comunitat sorda de la
vila. El dret a la informació és prioritari, i per això cal disposar d’una borsa d’intèrprets,
No es tracta d’una moció simbòlica, sinó que ha de tenir eficàcia. Avui mateix hi ha al
ple com a públic persones sordes, i no han pogut seguir la sessió durant una estona.
Tot seguit es presenten diferents esmenes a la moció per part del grup Socialista. Amb
aquestes esmenes, i amb l’afegitó d’uns matisos proposats per la mateixa CUP i pels
portaveus de CiU i del PP, Pere Regull i Josep Ramon respectivament, la moció
quedaria redactada així:
A Vilafranca existeix una Comunitat Sorda de persones que utilitzen la Llengua
de Signes.
Segons la “Proposició no de llei sobre la importància de la Llengua de Signes
Catalana aprovada pel Parlament de Catalunya el 30 de juny de 1994, es reconeix el
dret a l’intèrpret per a les persones sordes amb la finalitat de trencar les barreres de
comunicació que els separen de la comunitat d’oïdors; així mateix, el Consell d’Europa
considera que les llengües de signes són llengües pròpies de les persones sordes no per
opció sinó per condició personal i per tant, és imprescindible que siguin reconegudes
per totes les administracions locals i nacionals per tal de possibilitar la plena
participació i integració de les persones sordes en la societat.
Atès això, el ple acorda:
1. Reconèixer com a patrimoni cultural i lingüístic la Llengua de Signes
Catalana a Vilafranca.
2. Reconèixer la Llengua de Signes Catalana com a llengua oficial de
l’administració. Això implica:
-Que a través dels cursos de llenguatge de signes que es realitzen a
l’Escorxador o per qualsevol altre mecanisme es creï una borsa d’intèrprets en
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llenguatge de signes a Vilafranca, que agiliti l’actual sistema de recerca d’intèrprets
amb el qual sovint s’acaba optant per trucar intèrprets d’altres ciutats amb el
consegüent retard. Aquesta borsa seria administrada per l’ajuntament o des d’un
possible grup d’autoajuda que es creeés, com els existents en altres discapacitats. En
qualsevol cas, s’ha de garantir que facin d’intèrprets persones amb suficient
preparació.
-Que els actes multitudinaris on el contingut auditiu sigui un element essencial,
com en el cas del pregó de la Festa Major, i siguin organitzats per l’ajuntament,
comptin amb la presència d’intèrprets en Llengua de Signes Catalana i pels actes de
menor assistència cal que estiguin preparats per si es sol·licita un intèrpret reaccionar
amb eficàcia i rapidesa.
3. Dotar la Biblioteca Torras i Bages de material ampli sobre la Llengua de
Signes Catalana i altres llengües de signes així com estudis sobre la Comunitat Sorda.
La bibliografia mínima suggerida seria: el “Diccionari de la Llengua de Signes
Catalana” (CD Rom), “Veig una veu” d’Oliver Sacks, Ed. Proa i “Aprenem Llengua de
Signes Catalana” llibres i vídeos 1 i 2, Ed. Illescat.
4. Elaboració d´un fulletó municipal on s’informi i es conscienciï la població
sobre la realitat i les problemàtiques de la comunitat sorda; aquest fulletó inclourà,
també, informació dels serveis que l’Ajuntament ofereix a la comunitat sorda de la vila.
Així mateix, s’impulsaran xerrades sobre aquest col·lectiu social en espais municipals i
als instituts.
5. Pressionar per tal que l’hospital comarcal compti amb un programa
d’atenció precoç de la sordesa.
6. Que Televisió de Vilafranca inclogui en llur programació un espai destinat a
la informació per a persones amb discapacitat auditiva, just abans o després de
l’informatiu, en format escrit dels titulars i resum de les notícies més destacades.
Tanmateix, s’estudiarà la possibilitat que una persona pugui oferir la informació a
través del llenguatge de signes.
7. Continuar promovent els cursos de llenguatge de signes que es realitzen a
l’Escorxador mantenint els preus populars i augmentant la difusió per donar a conèixer
la realització d’aquests cursos.
8. Fer una petició formal per a l’oficialització de la Llengua de Signes
Catalana, llengua pròpia dels Països Catalans, al govern del Principat de Catalunya,
al govern balear, valencià, andorrà, aragonès(Franja de Ponent), del departament del
Lleguadoc-Rosselló (Catalunya Nord) i de la ciutat de l’Alguer ( Sardenya).
9. Donar trasllat d’aquesta moció al Departament de Sanitat i Seguretat Social
de la Generalitat.
Defensa l’esmena del grup Socialista Patro Recober, que afirma que es tracta només de
puntualitzar i matisar. La borsa hauria de sortir dels cursos de l’Escorxador, i els actes a
què es refereix la moció han de ser organitzats per l’ajuntament (no es pot obligar als
privats) i en ells el contingut auditiu ha de ser fonamental. Quant a la TV, es poden
insertar titulars abans o després de l’informatiu, però no és possible disposar d’intèrpret,
més i quan els informatius no tenen ni presentador.
L’alcalde Joan Aguado, per la seva part, explica quant a l’acte d’avui que hi havia certa
confusió, perquè no se sabia si el grup assistent al ple ho faria durant tota la sessió o

81

només en el moment de discutir-se la moció. D’altra banda, l’ajuntament disposa
d’aparells per a fer audibles els parlaments individuals a persones no totalment sordes.
Otger Amatller (CUP) accepta la moció esmenada, amb certs matisos. És correcte que la
borsa surti dels cursos de l’Escorxador, però mentre no hi hagi gent preparada s’ha de
garantir l’existència d’intèrprets competents. Quant a la televisió, el problema és que no
tots els sords coneixen el llenguatge escrit.
Josep Ramon (PP) es mostra a favor de la moció, i demana que el pressupost de 2004
prevegi la incidència econòmica de la mesura. També demana que la moció es trameti a
la Generalitat, perquè també resulta afectada pel que fa al programa d’atenció precoç de
la sordesa.
Mònica Gispert (ERC) aposta per la millor comunicació possible. Accepta plenament la
moció i destaca que ERC és sensible vers les minories com els discapacitats.
Pere Regull (CiU) recolza la moció. Demana que s’indiqui que es crea ja la borsa, i no
que es farà quan sigui possible, la qual cosa s’accepta.
La moció, tal com ha estat transcrita en segon terme en aquest punt de l’ordre del dia
(versió esmenada) és aprovada per unanimitat.

XIII. MOCIÓ SOBRE L’HOMOSEXUALITAT
Es dóna lectura a una moció presentada per l’alcaldia i pels grups municipals Socialista,
de CiU, d’ERC i de la CUP, a instàncies de l’entitat JAHVA (Joves per a l’alliberament
homosexual a Vilafranca) amb el redactat següent:
Atès que és públic i notori que la comunitat de gais, lesbianes, bisexuals i
transsexuals han estat perseguits, torturats, condemnats i assassinats legalment en
especial durant el segle XX, i encara avui.
Atès que aquestes injustícies també han tingut lloc al nostre país en temps de
dictadura i de democràcia amb lleis tristament famoses com la de Perillositat Social.
Atès que aquesta comunitat avui dia continua essent discriminada, marginada i
sovint ignorada pel govern de la Generalitat i el de l’estat Espanyol.
L’Ajuntament com a organisme governamental, reconeix el seu deute històric
amb aquesta comunitat i es compromet a continuar treballant per a la igualtat dels
drets i deures de totes les ciutadanes i ciutadans que continuen essent discriminats per
la seva orientació afectivo-sexual.

Aquesta moció ha estat aprovada amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent
aquesta al grup del PP.
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L’alcalde i els regidors Otger Amatller (CUP), Ramon Xena (ERC) i Emilia TorresCiU)
defensen la moció, si bé Emilia Torres fa constar que a parer seu el deute històric amb
aquests col·lectius el tenen totes les administracions, i no només com diu la moció els
governs de la Generalitat i de l’Estat.
Per la seva banda, Josep Ramon (PP) anuncia que s’abstindrà, perquè si bé està d’acord
amb la moció no li sembla adient la referència que fa als governs de la Generalitat i de
l’Estat.

XIV. MOCIÓ SOBRE EL DRET DE VETO A L’ONU
Es dóna lectura a una moció presentada per l’alcaldia i pels grups Socialista, de CiU,
d’ERC i de la CUP, a instàncies de les ONG’s i entitats ACAPS Wilaya Penedès,
Associació d’amics de Puerto Cabezas, Camí Solidari, Cooperacció Alt Penedès,
Entrepobles Alt Penedès i Grup Tercer Món-Mans Unides, amb el text següent:
Davant d’u nou ordre mundial, les expectatives dipositades en l’ONU per part
de molts ciutadans i ciutadanes han quedat supeditades novament als interessos,
dictàmens i al dret de veto dels països més poderosos. L’experiència de la darrera
guerra d’Iraq, com en altres ocasions (Bòsnia, Nigèria, Txetxènia, Guatemala, Sierra
Leone, …), sembla obligar-nos a ser espectadors passius, tot i les mobilitzacions per a
defensar altres opinions i alternatives.
Per aquests països dominants, els interessos purament econòmics i
mercantilistes i els valors que reflecteixen, són prioritaris davant d’uns valors de
solidaritat que, en temps de globalització, han de promoure drets essencials i universals
com l’alimentació, la sanitat, l’educació, la vivenda,… Aquestes mancances
repercuteixen en molts dels països de l’anomenat tercer món, sotmesos d’una manera
sagnant als efectes que es deriven del Deute Extern.
Paradoxalment, la Declaració Universal dels Drets Humans aprovada per les
Nacions Unides el 1948, recull el millor d’uns valors que creiem que avui s’han de
defensar més que mai, davant de la possible amenaça a la independència i integritat de
l’ONU.
En conseqüència, demanem que es derogui el dret de veto del que disposen els
cinc països més poderosos en el Consell de Seguretat de les Nacions Unides, per tal que
tots els ciutadans del mon estiguin representats amb la mateixa capacitat decisòria i de
participació.
Es dona trasllat d’aquesta moció als nostres representants ( Parlament de
Catalunya, etc.), als efectes adients.
La moció ha estat aprovada amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al
grup del PP.
Els representants dels diferents grups municipals proposants donen suport a la moció,
fent els comentaris corresponents. Per la seva banda, Josep Ramon (PP) s’absté per
considerar que no és un assumpte de competència municipal.
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XV. MOCIÓ SOBRE PADRÓ D’HABITANTS I ESTRANGERS
Es dóna lectura a la següent moció presentada inicialment per la CUP:
La Cadidatura d’Unitat Popular (CUP), davant de la proposició de modificació de la
Llei orgànica 4/2000, modificada per la Llei 8/2000 de drets i llibertats dels estrangers
a Espanya i la seva integració, impulsada pel Govern del Estat, actualment en
tramitació parlamentaria al Congres de Diputats, que obliga els ajuntaments a la
cessió de les dades del Padró municipal relacionades amb les persones d’origen
estranger no comunitari al Ministeri del Interior, ha acordat elevar al Ple municipal de
l’Ajuntament la següent moció:
MOCIÓ D’ADHESIÓ CONTRARIA A CEDIR LES DADES DEL PADRÓ
MUNICIPAL AL MINISTERI DE L’INTERIOR
Atès que el Padró municipal d’habitants ha estat sempre una eina de caire
estadístic i d’ús administratiu, que permet als ajuntaments elaborar plans destinats al
benestar i a la integració dels seus habitants, sense establir cap discriminació per raó
de gènere, religió, pertinença ètnica, opció sexual, disminució física o militància
política, qualsevol cessió de les dades d’un determinat conjunt de persones pot vulnerar
greument el dret a la intimitat garantit per la Constitució a l’article 18
Atès que qualsevol cessió de dades de persones estrangeres no comunitàries
amb la finalitat d’exercir un dret sancionador i d’elaborar llistes de persones “non
gratas” a la nostra ciutat i societat, resulta contrària a la Declaració Universal de
Drets Humans i els tractats i els acords Internacionals sobre aquestes matèries
ratificats per l’Estat espanyol.
Atès que en aquest moment la inscripció al Padró municipal de ciutadans i
ciutadanes estrangres no comunitaris ha estat determinant per la seva integració en el
nostre municipi a partir d’allò que disposa la mateixa llei d’estrangeria en matèria
d’arrelament i veïnatge civil, així com una voluntat espressa de tenir un coneixement
total del conjunt de persones existents a la nostra ciutat o poble.
Per això, se sotmet al Ple Municipal de l’Ajuntament la següent proposta
d’acords:
PRIMER: Demanar al Govern de l’Estat espanyol la supressió de la seva
proposició de Llei orgànica de la Llei d’estrangeria i de la Llei reguladora de bases de
règim local, en relació amb el Padró municipal – Actualment s’aplica la Llei 4/96 de 10
de gener, que modifica la Llei 7/85 de 2 d’abril i el Reial decret 2612/1996 de 20 de
desembre i les resolucions de 9 d’abril de 1997 i 4 de juliol de 1997- per considerar que
vulnera drets fonamentals dels ciutadans de països tercers i l’autonomia municipal.
SEGON: Denunciar qualsevol discriminació de fet per raó d’origen en matèria
d’igualtats de drets i especialment, l’accés al Padró municipal, i els drets fins ara
garantits a partir del Padró, com ara la sanitat i l’educació de les persones
nouvingudes a la nostra ciutat.
TERCER: En l’exercici de la autonomia municipal, rebutjar qualsevol petició de
cessió de les dades del Padró municipal amb finalitats policíacs al Ministeri d’Interior
de l’Estat espanyol.
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QUART: Notificar aquest acord de Ple al President del Govern espanyol, al
President del Parlament espanyol, als portaveus dels grups parlamentaris del
Parlament espanyol i comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de
Catalunya.
En primer terme, i a instàncies del grup del PP, el secretari es pronuncia verbalment
sobre la legalitat de la moció. Afirma que només el punt tercer de la part dispositiva
origina dubtes de legalitat. Es pot demanar que no s’aprovi el projecte de llei, però si
aquest prosperés i obligués als ajuntaments a cedir dades l’ajuntament de Vilafranca no
podria negar-s’hi.
Otger Amatller (CUP) afirma que la moció es presenta a iniciativa del sindicat
Comissions Obreres. Les persones no poden ser il·legals, i la llei d’estrangeria és injusta.
Josep Ramon (PP) es manifesta contrari a la moció. Hi ha d’haver igualtat jurídica, però
s’ha de regular el fenòmen de la immigració.
Ramon Xena (ERC) dóna suport ple a la moció, sobretot sent una iniciativa de
Comissions Obreres. Considera que el padró d’habitants no es pot emprar per fer una
neteja ètnica. Demana que tots els grups que hi estiguin d’acord puguin subscriure la
moció, i que s’indiqui que la iniciativa és de Comissions Obreres.
Pere Regull (CiU) remarca que el seu grup aposta per la igualtat de tractament legal de
totes les persones. El projecte de Llei està ara al Senat, i al Congrés va ser aprovat per
consens del PP i del PSOE. Sobre l’ús del padró qui va fer esmenes va ser CiU, grup
que va defensar el dret dels estrangers a la protecció de les seves dades, i que només
excepcionalment i en casos necessaris per a la seguretat es pogués tenir accés al padró.
Marcel Esteve (grup Socialista) dóna suport a l’esperit de la moció, feta arribar per
Comissions Obreres. Presenta in voce una esmena al punt dispositiu tercer de la moció,
segons la qual aquest punt començaria amb l’expressió “mostrar el nostre desacord amb
la cessió de les dades del Padró...”. També afirma que el PSOE al Congrés de Diputats
va presentar esmenes, acceptades, per reforçar el règim de garanties, i que l’ajuntament
ja tramet mensualment les dades del padró a l’INE.
L’esmena és acceptada per Otger Amatller (CUP) amb ànim de consens. Després d’una
discussió sobre l’actitud dels diferents partits en el Congrés sobre el projecte de llei, se
sotmet a votació el text següent:
Davant de la proposició de modificació de la Llei orgànica 4/2000, modificada per la
Llei 8/2000 de drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració,
impulsada pel Govern del Estat, actualment en tramitació parlamentaria al Congres de
Diputats, que obliga els ajuntaments a la cessió de les dades del Padró municipal
relacionades amb les persones d’origen estranger no comunitari al Ministeri del
Interior, els grups municipals de la CUP, Socialista, de CiU i d’ERC eleven al Ple
municipal de l’Ajuntament, a iniciativa del sindicat Comissions Obreres, la següent
moció:
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MOCIÓ D’ADHESIÓ CONTRARIA A CEDIR LES DADES DEL PADRÓ
MUNICIPAL AL MINISTERI DE L’INTERIOR
Atès que el Padró municipal d’habitants ha estat sempre una eina de caire
estadístic i d’ús administratiu, que permet als ajuntaments elaborar plans destinats al
benestar i a la integració dels seus habitants, sense establir cap discriminació per raó
de gènere, religió, pertinença ètnica, opció sexual, disminució física o militància
política, qualsevol cessió de les dades d’un determinat conjunt de persones pot vulnerar
greument el dret a la intimitat garantit per la Constitució a l’article 18
Atès que qualsevol cessió de dades de persones estrangeres no comunitàries
amb la finalitat d’exercir un dret sancionador i d’elaborar llistes de persones “non
gratas” a la nostra ciutat i societat, resulta contrària a la Declaració Universal de
Drets Humans i els tractats i els acords Internacionals sobre aquestes matèries
ratificats per l’Estat espanyol.
Atès que en aquest moment la inscripció al Padró municipal de ciutadans i
ciutadanes estrangres no comunitaris ha estat determinant per la seva integració en el
nostre municipi a partir d’allò que disposa la mateixa llei d’estrangeria en matèria
d’arrelament i veïnatge civil, així com una voluntat espressa de tenir un coneixement
total del conjunt de persones existents a la nostra ciutat o poble.
Per això, se sotmet al Ple Municipal de l’Ajuntament la següent proposta
d’acords:
PRIMER: Demanar al Govern de l’Estat espanyol la supressió de la seva
proposició de Llei orgànica de la Llei d’estrangeria i de la Llei reguladora de bases de
règim local, en relació amb el Padró municipal – Actualment s’aplica la Llei 4/96 de 10
de gener, que modifica la Llei 7/85 de 2 d’abril i el Reial decret 2612/1996 de 20 de
desembre i les resolucions de 9 d’abril de 1997 i 4 de juliol de 1997- per considerar que
vulnera drets fonamentals dels ciutadans de països tercers i l’autonomia municipal.
SEGON: Denunciar qualsevol discriminació de fet per raó d’origen en matèria
d’igualtats de drets i especialment, l’accés al Padró municipal, i els drets fins ara
garantits a partir del Padró, com ara la sanitat i l’educació de les persones
nouvingudes a la nostra ciutat.
TERCER: Mostrar el desacord de l’Ajuntament vers la cessió cessió de les
dades del Padró municipal amb finalitats policíacs al Ministeri d’Interior de l’Estat
espanyol.
QUART: Notificar aquest acord de Ple al President del Govern espanyol, al
President del Parlament espanyol, als portaveus dels grups parlamentaris del
Parlament espanyol i comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de
Catalunya i al Sindicat Comissions Obreres.
El text anterior ha estat aprovat amb 20 vots a favor (grups de la CUP, Socialista, de
CiU i d’ERC) i 1 en contra (grup del PP).
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XVI. MOCIÓ DE LA CUP SOBRE REPRESSIÓ I TORTURA
Es dóna lectura a la següent moció del grup de la CUP:
A la nostra terra, el control social i polític han esdevingut l’eina indispensable
que utilitza l’estat espanyol per tal d’aturar totes aquelles lluites encaminades cap a
l’emancipació nacional i social. És per això, que els seguiments policials, les
identificacions, les detencions, les tortures a les casernes i els empresonaments de
persones compromeses en lluites socials són practiques cada cop més habituals.
L’estat espanyol té el ferm objectiu de silenciar les veus contestatàries i evitar
qualsevol alternativa popular a les polítiques del discurs únic. Mostres d’això, als
Països Catalans en tenim a cabassos:
Durant els mesos anteriors als Jocs Olímpics de Barcelona 1992, diferents
militants d’esquerres i independentistes van ser detinguts per la policia espanyola, sota
una suposada acusació de pertinença o col·laboració amb l’organització armada
catalana Terra Lliure. Bona part d’aquests/es van denunciar que havien patit tortures a
les comissaries. Aquestes denúncies després de més de 10 anys d’entrebancs han
aconseguit arribar al tribunal d’Estrasburg, que asseurà l’estat espanyol a la banqueta
dels acusats .
El 23 d’abril de 1997 es celebrava a Barcelona la tradicional manifestació de
la Diada de Sant Jordi en la qual la policia després d’una càrrega brutal, detingué
arbitràriament 8 joves, que denunciaren haver patit maltractaments, amenaces,
pressions psicològiques... en mans de la Brigada d’informació de la policia. Sis anys
després les seves declaracions extretes sota aquestes condicions s’han utilitzat en un
judici contra ells.
De l’any 2000 ençà s’han anat produint diversos empresonaments de persones
compromeses amb els moviments socials i polítics arreu dels Països Catalans. A
aquests i molts d’altres se’ls ha aplicat la llei antiterrorista, amb tot el que això suposa:
declaracions sota pressions, tortures i amenaces, retirada del dret a tenir la presència
d’un advocat durant les declaracions, incomunicació durant 5 dies...
L’any passat la policia irrompé en diferents actes convocats per organitzacions
de l’esquerra independentista, a Gràcia, Riera de Gaià, Corbera de Llobregat,
Vilafranca... en que es produïren identificacions, detencions i tortures a les casernes.
Un cas especialment cru va ser el dels tres joves de Torà, als quals s’aplicà la
llei antiterrorista sota la qual un d’ells va haver de ser hospitalitzat al patir una
aturada cardíaca degut a l’administració de substàncies químiques durant la seva
estada a comissaria.
Els casos de tortura, doncs, són un fet evident a l’estat espanyol, això ho avalen
informes d’organismes internacionals com Amnistia Internacional (maig ‘03), el
Comitè contra la Tortura de l’ONU (novembre ‘02), Acció dels Cristians per l’Abolició
de la Tortura, Comitè per la prevenció de la Tortura del Consell d’Europa (abril ’03),
entre d’altres. Fins i tot polítics de relleu al panorama català gens sospitosos de ser
independentistes com el candidat a la Generalitat del PSC-PSOE Pasqual Maragall va
reconèixer tortures als treballadors detinguts de l’Egunkaria.
Atès tot això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent:
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1. Un reconeixement formal i una denúncia del fet que a l’Estat Espanyol es
practica la tortura com a mitjà de repressió política i social.
2. Petició formal al govern espanyol per la derogació de la llei antiterrorista
perquè vulnera els drets fonamentals de la persona recollits a la Declaració Universal
dels Drets Humans.
3. Desaprovació de les pràctiques repressives de persecució de la dissidència
política i social.
4. Notificació a les autoritats pertinents de l’acord aprovat en el ple.
Otger Amatller (CUP) afirma que certs estats usen encara la tortura, i l’espanyol és un
d’ells, tal com corroboren diversos organismes internacionals. Malgrat que el PP nega
l’existència de tortures, el cert és que finalment l’Estat espanyol serà acusat en el
Tribunal d’Estrasburg.
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. No és cert que la tortura sigui una
pràctica generalitzada, i les denúncies són mínimes. Si hi ha casos puntuals els ha de
resoldre la Justícia, però les forces de seguretat fan bé la seva feina i no es pot en cap
cas generalitzar tenint en compte algun incident aïllat dubtós. D’altra banda, existint
ETA, la llei antiterrorista és necessària.
Joan Ríos (ERC) es mostra favorable a la moció, perquè els fets són els que són, i
entitats internacionals ho avalen. A més, ERC vol la derogació de la llei antiterrorista,
perquè és poc respectuosa amb els drets humans.
Pere Regull (CiU) es mostra d’acord amb l’esperit fonamental de la moció. No és cert
però que la tortura sigui una pràctica generalitzada, com tampoc no ho és que existeixi
una violència extrema que justifiqui l’existència d’una llei com l’antiterrorista.
Marcel Esteve (grup Socialista) entén que la tortura no és habitual ni es troba
generalitzada, independentment d’algun cas aïllat. Fa una esmena verbal de supressió
dels dos primers paràgrafs de la part expositiva i de canvi de redactat de l’apartat
dispositiu primer.
Otger Amatller (CUP) afirma que és difícil conèixer l’amplitud de la tortura, però
considera que d’utilitza amb certa freqüència a tot l’Estat espanyol, encara que de
vegades no es denunciï o que els jutges creguin més la versió de les forces de seguretat.
Malgrat això, accepta l’esmena, perquè en qualsevol cas es defensa la derogació de la
llei antiterrorista.
Josep Ramon (PP) manifesta el seu acord amb els punts dispositius primer (segons
l’esmena socialista) i tercer, però no quant al segon sobre la llei antiterrorista.
El text finalment sotmès a votació és el següent:
Durant els mesos anteriors als Jocs Olímpics de Barcelona 1992, diferents
militants d’esquerres i independentistes van ser detinguts per la policia espanyola, sota
una suposada acusació de pertinença o col·laboració amb l’organització armada
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catalana Terra Lliure. Bona part d’aquests/es van denunciar que havien patit tortures a
les comissaries. Aquestes denúncies després de més de 10 anys d’entrebancs han
aconseguit arribar al tribunal d’Estrasburg, que asseurà l’estat espanyol a la banqueta
dels acusats .
El 23 d’abril de 1997 es celebrava a Barcelona la tradicional manifestació de
la Diada de Sant Jordi en la qual la policia després d’una càrrega brutal, detingué
arbitràriament 8 joves, que denunciaren haver patit maltractaments, amenaces,
pressions psicològiques... en mans de la Brigada d’informació de la policia. Sis anys
després les seves declaracions extretes sota aquestes condicions s’han utilitzat en un
judici contra ells.
De l’any 2000 ençà s’han anat produint diversos empresonaments de persones
compromeses amb els moviments socials i polítics arreu dels Països Catalans. A
aquests i molts d’altres se’ls ha aplicat la llei antiterrorista, amb tot el que això suposa:
declaracions sota pressions, tortures i amenaces, retirada del dret a tenir la presència
d’un advocat durant les declaracions, incomunicació durant 5 dies...
L’any passat la policia irrompé en diferents actes convocats per organitzacions
de l’esquerra independentista, a Gràcia, Riera de Gaià, Corbera de Llobregat,
Vilafranca... en que es produïren identificacions, detencions i tortures a les casernes.
Un cas especialment cru va ser el dels tres joves de Torà, als quals s’aplicà la
llei antiterrorista sota la qual un d’ells va haver de ser hospitalitzat al patir una
aturada cardíaca degut a l’administració de substàncies químiques durant la seva
estada a comissaria.
Els casos de tortura, doncs, són un fet evident a l’estat espanyol, això ho avalen
informes d’organismes internacionals com Amnistia Internacional (maig ‘03), el
Comitè contra la Tortura de l’ONU (novembre ‘02), Acció dels Cristians per l’Abolició
de la Tortura, Comitè per la prevenció de la Tortura del Consell d’Europa (abril ’03),
entre d’altres. Fins i tot polítics de relleu al panorama català gens sospitosos de ser
independentistes com el candidat a la Generalitat del PSC-PSOE Pasqual Maragall va
reconèixer tortures als treballadors detinguts de l’Egunkaria.
Atès tot això, s’acorda:
1. Rebutjar l’ús de qualsevol mena de tortura contra les persones i denunciar
aquells casos que han tingut lloc en el nostre país.
2. Fer una petició formal al govern espanyol per la derogació de la llei
antiterrorista perquè vulnera els drets fonamentals de la persona recollits a la
Declaració Universal dels Drets Humans.
3. Desaprovar les pràctiques repressives de persecució de la dissidència política
i social.
4. Notificar a les autoritats pertinents l’acord aprovat en el ple.
Aquest text ha estat aprovat amb 20 vots a favor i 1 en contra, corresponent aquest
darrer al PP.
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XVII. MOCIÓ DE LA CUP SOBRE EL FÒRUM DE LES CULTURES 2004
Se sotmet al ple la següent moció del grup de la CUP:
Aquestes darreres setmanes ens va sorprendre l’anunci que feia l’Ajuntament de
Vilafranca de la seva implicació en el Fòrum de les cultures 2004 participant en dos
actes. Tot i que els actes ens semblen molt interessants, des del nostre punt de vista no
s’hauria de participar en aquest fòrum ja que aquest amaga altres interessos, per
exemple:
Greenpeace denuncia que la construcció de la plataforma del Fòrum sobre la
ribera del mar farà que aquesta zona perdi la qualificació de ribera marina i a part
precaritzarà els ecosistemes de les platges pròximes.
Gran nombre d’empreses sòcies i patrocinadores del Fòrum 2004 estan
directament relacionades amb la guerra de l’Iraq, la indústria armamentística,
violacions dels drets humans, especulació, desforestació de grans boscos del nostre
planeta... coses que en principi haurien de ser contradictòries amb l’esperit del fòrum.
En tenim alguns exemples:
Endesa empresa sòcia del Fòrum, té una denúncia feta per Rodolfo
Stevenhagen de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) per la violació dels drets
humans al poble Maputxe (indígenes de Xile) per la construcció d’una central elèctrica
als Alts del Bio-Bio.
Indra empresa que patrocina el Fòrum, desenvolupa part dels sistemes software
de l’Eurofighter (avió de combat europeu) i modernitza els simuladors de combat de la
US Navy.
Coca Cola empresa patrocinadora del Fòrum és una de les corporacions més
delictives del món, provoca quatre dels cinc impactes negatius que té en compte
transnationale.org, com són: l’impacte social (treball forçós, infantil, pràctiques
antisindicals...), l’impacte mediambiental
(pol·lució, organismes genèticament
modificats, violacions de les lleis del medi ambient...), l’impacte humà (violació dels
drets humans, conseqüències per la salut...) i la seva influència perjudicial per la
democràcia (finançament de campanyes electorals com la de George Bush).
D’altra banda la població de Vilafranca es va manifestar rotundament contra la
guerra, per això creiem que no entendria com el nostre ajuntament participés en els
actes d’un fòrum que té entre els seus patrocinadors i socis empreses que van
patrocinar la darrera guerra contra l’Iraq i que en el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca
es va posicionar clarament en contra de la guerra.
Cal dir que amb l’excusa del Fòrum l’ajuntament de Barcelona aprofitarà per
tirar endavant grans plans urbanístics especulatius com el pla 22@, pla destinat a
transformar el barri del Poble Nou, però que no té en compte els equipaments públics:
biblioteques, llars d’infants, centres per la gent gran…
Algunes de les persones que ja han confirmat la seva assistència al Fòrum
creiem que no representen l’esperit que diu impulsar. Un d’aquests casos és el de
Baltasar Garzón degut al gran nombre d’accions antidemocràtiques que ha realitzat
(tancament de diaris, il·legalització de partits polítics, silenciador de tortures...).
Així doncs des de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilafranca fem arribar la
nostra proposta per tal de que aquest Ple Municipal acordi :
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La retirada del suport al Fòrum 2004 i dels actes que l’Ajuntament de
Vilafranca s’ha compromès a realitzar dins del marc del mateix.
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 4 vots a favor (grups de la CUP i d’ERC) i 17 en
contra (grups Socialista, de CiU i del PP).
Otger Amatller (CUP) defensa els actes que vol organitzar l’ajuntament, però no que
s’emmarquin en el si del Fòrum. Raons mediambientals desaconsellen fer aquestes
infraestructures. El pressupost és molt alt i hi ha interesssos econòmics i especulatius. A
més, col·laboren en el Fòrum moltes empreses sospitoses i embolicades en la guerra, tal
com exposa la moció. Amb motiu del Fòrum hi haurà accions especulatives al barri,
amb el desallotjament de moltes famílies, fins al punt que ni les associacions de veïns de
Barcelona donen suport a l’esdeveniment.
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. Els actes de la vila seran interessants, i
les empreses esmentades en la moció col·laboren en el Fòrum a canvi només de
publicitat.
Mònica Gispert (ERC) es mostra favorable a la moció. La intenció del Fòrum pot ser
positiva, però s’hagués hagut de fer un plantejament més auster i exemplificador.
Pere Regull (CiU) entén l’esperit de la moció, però no la comparteix. Potser algunes
empreses patrocinadores han fet actuacions negatives, però el Fòrum projecta la imatge
de Barcelona i de Catalunya i tracta assumptes importants com la immigració, la
igualtat, etc. El Fòrum s’ha de fer, i si les empreses donen diners s’han d’acceptar,
perquè si no fessin les aportacions igualment disposarien d’aquests diners.
Marcel Esteve (grup Socialista) es mostra contrari a la moció. El seu grup rebutja la
guerra d’Iraq i la violència, però el Fòrum és un espai de trobada, diàleg, entesa i
solidaritat, a banda de projectar la importància i la imatge de Catalunya i Barcelona.
Otger Amatller (CUP) afirma que es podria fer el Fòrum sense destruir el litoral de
Barcelona, i sense tanta especulació. El gruix del pressupost no es destina a debats, sinó
a infraestructures.

XVIII. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA NETEJA VIÀRIA
Es dóna lectura a la següent moció de CiU:
Atès l’estat de deixadesa en què es troben tots els barris de Vilafranca en els
temes relatius a la neteja viària, amb exemples d’incompliments reiterats del que va ser
el Plec de Clàusules que van regular la concessió, com per exemple: la insuficient
neteja diària de places i carrers, incompleta recollida de papers i residus a les
papereres, deficient retirada d’herbes nascudes espontàniament a la via pública,
reiterats retards en la retirada de bosses i residus deixats al voltant dels contenidors,
etc.,
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Atès l’insuficient control de l’equip de govern sobre la prestació d’aquest servei,
Atès que aquest fet està originant un lògic descontent entre els ciutadans de
Vilafranca,
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa:
Que es revisi la prestació del servei que ofereix l’empresa concessionària, obrint un
expedient en què s’avaluï la prestació del servei, així com la possibilitat d’haver
incorregut en faltes que puguin generar sancions o, fins i tot, la rescissió de la
concessió.
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.
Pere Regull (CiU) manifesta que hi ha múltiples queixes sobre la neteja, i que aquesta
és important per a tenir una bona qualitat de vida. No es proposa castigar directament
ningú, sinó obrir un expedient i revisar l’actuació de l’empresa, per tal d’adoptar després
les mesures que procedeixin. La finalitat de la moció és constructiva, i consisteix en
aconseguir una Vilafranca neta.
Otger Amatller (CUP) es mostra a favor de la moció. Cal revisar l’actuació de
l’empresa, si bé la CUP és partidària de la gestió pública dels serveis en general.
Josep Ramon (PP) està a favor de l’esperit de la moció. S’ha d’obrir un expedient i
actuar amb fonament, evitant prendre decisions precipitades que comportin el deure
d’indemnitzar.
Ramon Xena (ERC) recolza la moció, i recorda que ERC sempre s’ha preocupat de la
neteja, la qual és deficient. També s’hauria de prestar atenció a la situació dels
contenidors d’escombraries. Cal en general fer un bon seguiment de les concessions i
contractes.
Anna Girona (grup Socialista) fa palès que el govern municipal està preocupat, perquè
Vilafranca no està tan neta com voldria. L’equip de govern ja va sancionar l’empresa fa
anys i ara està pressionant i manifestant el seu descontentament, i fa un seguiment diari
per estudiar l’obertura d’un procediment sancionador. Els mateixos treballadors de la
contractista han manifestat la seva preocupació per l’estat de les màquines i per
l’operativa de la mobilitat laboral. Voldria matisar la moció en el sentit de buscar una
expressió més adient que la de “deixadesa”, i incloure-hi una crida a la col·laboració
ciutadana al manteniment d’una Vilafranca neta. Finalment, però, s’opta per mantenir el
redactat originari de la moció i no formalitzar l’esmena.
Pere Regull (CiU) es mostra content del fet que se li hagi reconegut la raó en aquest
assumpte. Cal la col·laboració ciutadana, però ara pertoca revisar l’actuació de
l’empresa contractista.
Anna Girona (grup Socialista) vol que consti en acta que a parer seu, i malgrat les
deficiències, no es pot parlar de deixadesa pel que fa a la neteja, i que és necessària la
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col·laboració ciutadana en la matèria. L’alcalde Joan Aguado, per la seva banda,
remarca que la moció serà positiva per deixar les coses clares en les converses que se
celebren amb l’empresa contractista.

XIX. MOCIÓ DE CIU SOBRE CONSELL DE LA GENT GRAN
Se sotmet al ple la següent moció de CiU:
Atès que tots els Grups Municipals presents en aquest Consistori, estaven
d’acord durant la campanya electoral en què donarien participació efectiva als
ciutadans de Vilafranca en el control i disposició d’una part del pressupost Municipal,
Atès que ja hi podem trobar ciutats al món (Rio de Janeiro, París, Albacete,
Sant Joan Despí…) i moltes més i tan diferents, on els ciutadans controlen i determinen
directament una part dels pressupost, amb notable eficàcia,
Atès que ens trobem a l’època de l’any on s’han d’aprovar els pressupost
Municipals de la nostra Vila,
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa:
1.
Que es procedeixi a crear el Consell Participatiu dins del Pla per la
Gent Gran.
2.
Que en aquest Consell participatiu, estiguin integrades totes les
entitats de Gent Gran existents a la Vila i també totes les entitats que tinguin
secció de Gent Gran .
3.
Que per que una entitat pugui ser representada en aquest Consell
participatiu, haurà de tenir un número de socis no inferior a l’1 % de la
població de Vilafranca.
4.
Que aquest Consell participatiu, conjuntament amb els tècnics i
polítics que se n’ocupin del Pla per la Gent Gran, determini la manera més
convenient de disposar del 25 % del pressupost destinat al mencionat Pla.
Defensa la moció, en nom de CiU, Fernando García, i posteriorment intervenen
representants dels diferents grups municipals.
Tanmateix, es fa constar que Josep Ramon (PP) proposa deixar la moció sobre la taula i
retirar aquest punt de l’ordre del dia, ja que s’ha de clarificar més bé allò que es pretén.
Somtesa a votació aquesta proposta de retirada del punt de l’ordre del dia, és aprovada
amb 15 vots a favor (grups Socialista, d’ERC, del PP i de la CUP) i 6 en contra (grup de
CiU).
Per tant, no es fa referència en aquesta acta al detall de les intervencions produïdes, pel
fet d’haver estat retirat el dictamen de l’ordre del dia per decisió majoritària.

PRECS I PREGUNTES
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents:
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a) Josep M. Figueras (CiU) recorda que CiU va presentar al ple del mes de juliol una
moció sobre assumptes de seguretat i civisme que va ser rebutjada, malgrat la qual cosa
l’alcalde es va comprometre a demanar una nota o informe sobre possibles mesures que
es podrien adoptar contra l’incivisme, i pregunta si s’ha fet aquest informe. Contesta
l’alcalde que després del ple van començar les vacances, però que l’informe del secretari
està ja elaborat i demà serà tramesa una còpia als grups municipals.
b) Josep M. Figueras (CiU) afirma que la Junta del Museu ja ha triat l’estudi
d’arquitectura que ha d’elaborar el projecte de millora del museu, i s’interessa per les
gestions fetes per a obtenir finançament extern. L’alcalde Joan Aguado contesta que
després del concurs celebrat s’ha adjudicat el projecte. El plantejament inicial era
inviable econòmicament, i s’ha demanat una modificació de projecte més realista.
L’ajuntament i Caixa Penedès, com a cofundadors, tenen el compromís de fer
aportacions, però a banda d’això es demanaran tots els ajuts possibles de les diferents
administracions i entitats. Quan estigui revisada la proposta tècnica s’haurà de plantejar
seriosament l’assumpte del finançament.
c) Fernando García (CiU) recorda que fa temps va demanar per escrit una relació
d’habitatges i locals de propietat municipal buits. Se li ha tramès la relació de pisos
(encara que ell creu que en la relació n’hi falta un), però no de locals, i pregunta si
l’ajuntament no disposa de locals. Josep Colomé contesta que efectivament l’ajuntament
té locals, i que es trametrà al Sr. García la relació.
d) Fernando García (CiU) afirma que l’actual local de l’INCAVI al carrer d’Amàlia
Soler (estació enològica) de propietat municipal quedarà buit, i pregunta si l’ajuntament
ha decidit ja la destinació que tindrà. Contesten l’alcalde Joan Aguado i el regidor Josep
Colomé que en primer terme la Generalitat ha de tenir clar i confirmar el trasllat de
l’INCAVI al nou Centre de Recerca i Referència, i que una vegada clarificat això es
plantejarà l’ús de l’edifici, la qual cosa es parlarà amb els diferents grups municipals.
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari,

Vist i plau
L'alcalde,

Francesc Giralt i Fernàndez

Joan Aguado i Masdeu
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